
 

Včera do výrobního závodu ISMM Group ve 
Štítině, v rámci své cesty po Moravskoslez-
ském kraji, zavítala vážená návštěva paní 
Markéta Pekarová Adamová, předsed-
kyně TOP 09. Na programu byl přátelský 
rozhovor např. o podnikatelském prostředí  
v ČR, současné politické situaci nebo postoji 
k přijetí eura, což je pro nás, 100% exportní 

společnost, nesmírně důležité téma. Násled-
ně náš pan majitel a generální ředitel Milo-
slav Cváček provedl paní předsedkyni po 
výrobním areálu a nechyběla také prohlídka 
práškové lakovny. Moc děkujeme za milé  
a podnětné setkání, jsme rádi, že se politická 
reprezentace zajímá o podniky Moravsko-
slezského kraje. :-)

Návštěva předsedkyně TOP 09Vážení a milí kolegové, 
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Ve čtvrtek 19. prosince se v jistebnickém kul-
turním domě konala tradiční vánoční akce 
ISMM Group, na které kromě bohatého 
programu nechyběli naši vzácní hosté. Svou 
návštěvou a projevem nás potěšili starostové 
Jistebníku, Štítiny a Bravantic, tedy obcí, ve 
kterých provozujeme naše výrobní závody  
a pár slov pronesli také zástupci partnerských 
klubů TJ ISMM Jistebník, z.s., KH ISMM Ko-
přivnice a HC ISMM Kopřivnice. O zábavu 
se postarali pánové Tomáš Tuček a Patrik 
Černý - Freestyle performer se svojí footbag 
show, pěvecko-taneční vystoupení předved-

ly děti ze štítinského souboru Malá Bejatka  
a závěrem nám zazpívala naše „ISMMstar“ 
pan Roland Minks. Hlavním bodem progra-
mu bylo vyhlášení výsledků ankety o nejlepší-
ho zaměstnance ISMM, kde se letos hlasovalo 
v rekordních 23 kategoriích. Výborný cate-
ring zajistil sehraný tým našeho Hotel & Re-
staurace Gong a k poslechu i tanci hrála po 
ukončení oficiálního programu skupina Re-
bel. Děkujeme hostům, vystupujícím a také 
zaměstnancům za jejich hojnou účast a všem 
oceněným ještě jednou gratulujeme! Budeme 
se těšit příští rok. :-)

Vánoční večírek skupiny ISMM



 

LIDÉFIRMA

NAROZENINY
Přejeme krásné narozeniny všem zaměstnancům, kteří oslaví své narozeniny 
v měsících duben, květen, červen. Vše nejlepší! 
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