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jmenuji se David Burian a do ISMM  jsem nastoupil 
na Apríla 2015 na pozici Mistra v Jistebníku. Už jsou 
to 4 roky. 

K mým pracovním začátkům - začínal jsem v roce 
2002 ve Fulneku jako obsluha ohraňovacích lisů 
Safan.  V roce 2005 jsem přešel na post OTK ve firmě 
Akimex, kde z 80% převládala práce z nerezového 
materiálu. Zde jsem se vypracoval na pozici mistra, 
a setrval celkem 3 roky. Následovala nabídka na 
mistrování u firmy Welmet, která v nové hale v are-
álu fy Lucco rozjížděla vlastní ohýbaní.  Po zdárném 
rozjezdu ale přišla krize a majitelé Welmetu firmu 
prodali Luccu. Mé plány musely být přehodnoceny 
s výměnou majitelů a jejich zájmem zaměřit se na 
jiný obor než ohýbání. Nakonec jsem se přeučil na 
CNC frézy. Ve firmě Lucco jsem vydržel cca 4 roky, 
než přišla nabídka do Spojmontu na místo mistra 
ohraňovacích lisů. V té době tam bylo 13 strojů 
Trumpf a jelo se na 3 směny. K tomu byla ještě zá-
mečnická dílna a expedice. Ve dvou lidech jsme 
měli na starost kolem 60 lidí, kteří se hodně často 
obměňovali, buď z důvodů, že na to neměli, nebo 
nebyli adekvátně platově ohodnoceni. Pracovali 
jsme stále s novými lidmi. Tato pozice mi dala vel-
kou školu, protože majitel to měl tak nastavené  
a nechtěl s tím nic dělat. Nicméně jsem v této firmě 
setrval ještě asi rok, protože s novými obchodníky 
přišla nová výroba, o kterou jsem se od začátku sta-
ral a kde v konečné fázi byla montáž. Proto mi byla 
nabídnuta pozice vedoucího montáže. V domnění, 
že si polepším, se opak stal pravdou. Středobodem 
všeho byly ohraňovací lisy, protože veškeré díly byly 
ohýbané. Protože montáž byla odloučené pracovi-
ště ve vzdálenosti cca 10km, byl to veliký problém. 
Být posledním článkem řetězu je docela podstatný 
problém, když vám stále něco chybí. Denně se ex-
pedovalo 30 ks rámů a pokud Vám chybí jediná věc, 
nemůžete skládat a expedovat. 

Pocitově jsem se dostal do té fáze, že už to dál nejde 
a musím si najít něco jiného, lepšího.

A tím se dostávám k aktuálnímu zaměstnání 
v  ISMM, viz první věta mého popisu. Vzpomínám 
si však, že v době práce pro Lucco jsem dostal echo  
o rozjezdu výroby v nějaké nové firmě v oblasti ohý-
bání na stroji Durma. Tehdy jsem však byl odmít-
nut. (Díky Ivane H. - asi to tak mělo být . Můj čas  
v ISMM měl přijít o několik let později).

Jako nejzásadnější vidím výrobní zaměření v ob-
lasti zemědělské techniky. Takových firem zde moc 
není. Klobouk dolů, co se za 12 let dokázalo vybu-
dovat. Co se týče výroby v Jistebníku, jako doménu 
zde vidím stabilní kádr lidí, kteří se moc nemění. 
To jsem v předešlé práci postrádal. V Jistebníku je 
spousta lidí, se kterými je radost pracovat. 

V posledním půl roce, vidím velký progres v úpravě 
svařovacích boxů a vyasfaltování celého areálu, 
kterého, jak myslím, si považují všichni zaměstnan-
ci. Čekají nás další změny ohledně zefektivnění pra-
covních procesů, odvádění práce přes terminál atd. 
Držím taky pěsti rozjetí prvovýroby na plný výkon, 
tak, aby to co nejmíň ovlivnilo chod výroby všech 
závodů ISMM. Jako jediné jsou nejvíce závislé na 
dodání dílu Bravantice. To jsme doposud nezažili, 
protože většinu dílů jsme si vyráběli v 02. Chci po-
děkovat všem zaměstnancům, kteří se snaží dělat 
svou práci, jak nejlépe umí, protože bez nich by to 
nešlo. Každý je důležitý, když si odvede svou práci 
na 100%. Přeji všem, aby byli tak spokojení v ISMM 
jako já.

David Burian  
zástupce vedoucího výrobního závodu Jistebník 02

Dobrý den, 

SLOVO ZÁSTUPCE VEDOUCÍHO  
VÝROBNÍHO ZÁVODU JISTEBNÍK 02



 

Ve dnech 8. – 14. dubna  se konal mezinárod-
ní veletrh stavebních strojů, strojů na výrobu 
stavební hmoty, stavebních vozidel, staveb-
ního nářadí a těžebního průmyslu BAUMA 
2019 na výstavišti v Mnichově. Za ISMM se 
veletrhu zúčastnili Miloslav Cváček, Daniel 
Šedivý, Juraj Heděnec a Markéta Striplin. 
Na výstavní ploše 615 000 m2 vystavovalo 
přes 3 500 vystavovatelů z 57 zemí, včetně 
našich zákazníků HMF, Ammann, Hydrema, 
Dautel, Tobroco a Paus. S našimi zákazníky 
proběhly obchodní schůzky ohledně spolu-
práce na stávajících a nových projektech.  
V rámci rozšíření výrobního portfolia ISMM 
jsme oslovovili firmy z několika odvětví. 
Přejeme marketingovému oddělení hodně 

úspěchu ve zpracovávání poptávek, věříme  
v úspěšný tah na branku a získání nových 
zákazníků.

BAUMA 2019

AKTUALITY



Den otevřených dveří skupiny ISMM

V sobotu se v obcích Jistebník a Štítina ko-
nal historicky první Den Otevřených Dveří  
v rámci ISMM Group a zde je pár pohledů  
z tohoto prosluněného dne! Akci zahájil na 
obou závodech náš pan majitel úvodním slo-
vem a následovaly komentované prohlídky 
provozů, které návštěvníkům přiblížily jak vy-
padá taková strojírenská výroba. V  programu 

jsme mysleli samozřejmě i na děti, pro které byl 
připraven skákací hrad a malování na obličej. 
Nechybělo ani občerstvení, které již tradičně 
zaštítil Hotel & Restaurace Gong. Celý kolektiv, 
který se na přípravě akce podílel, odvedl skvě-
lou práci a věříme, že se naši návštěvníci, kteří 
dorazili v opravdu hojném počtu, dobře bavili.

FIRMA AKTUALITY 



PODPORUJEME 

ISMM Group se jako společensky odpovědná firma dlouhodobě angažuje v podpoře různých sub-
jektů, které jsme se vám nyní rozhodli představit. Je pro nás velmi důležité přispívat ke kulturně-spo-
lečenskému rozvoji obcí, ve kterých působíme. Rozhodně v těchto aktivitách budeme pokračovat  
i nadále, a to v duchu našeho motta: ISMM - Your best partner! 

Podporujeme

Sbor dobrovolných hasičů Jistebník
Mateřská škola Jistebník

Základní škola T. G. Masaryka, Jistebník

TJ ISMM Jistebník KH ISMM Kopřivnice



Mám za sebou 10 odběrů, což je 
bronzová Jánského plaketa. Inspirovala 

mne k tomu má přítelkyně, která daruje krev 
celý život a má za sebou přes 50 odběrů. Krev 

chodím darovat proto, že pokud je člověk zdravý, měl 
by něco pro druhé udělat. Navíc nikdo neví, kdy sám 
bude krev potřebovat. Hodí se i informace, že člověk 

má krev v pořádku.
Radovan Glaic 

manažer speciálních projektů

Daruji krev zhruba od 
roku 2011, jsem držitelem 

bronzové Jánského plakety. Vedla mě 
k tomu skutečnost, že naše rodinná známá 

onemocněla leukémií v sedmém  měsíci 
těhotenství. Takže jsem 
i v registru kostní dřeně.

Marcel Bednář 
vedoucí CNC technologií

Krv darujem už od ca. 2011, 
som držiteľom bronzovej a striebornej 

plakety. Dôvodom bolo vážne ochorenie v rodine, 
ktoré ma motivovalo stať sa darcom krve, ako aj 

následné zaevidovanie sa do registru darcov kostnej 
drene.

Juraj Heděnec 
obchodní a marketingový ředitel

Daruji krev 
asi 1,5 roku. Jsem 

dárcem kvůli pomoci 
lidem, kteří ji potřebují a také 

kvůli kontrole zdravotního 
stavu.

Tomáš Koplík 
svářeč

Vyzpovídali jsme pro vás několik pravidelných dárců krve z řad našich zaměstnanců, jak dlouho již darují 
krev a co je k tomu vedlo.

I zaměstnanci ISMM pomáhají

LIDÉ

Daroval jsem krev již na 
vojně, pak, po delší přestávce, je to již 

5 let, co chodím pravidelně darovat. Jsem dárcem 
kvůli pomoci lidem, kteří ji potřebují a také kvůli kontrole 

zdravotního stavu.
Zdenek Kocur 

svářeč

Jsem dárcem 
přibližně 20 let, přesně 

si nepamatuji. Člověk nikdy 
neví, kdy bude krev sám 

potřebovat.
Lukáš Černík 

svářeč



LIDÉ

NAROZENINY
Přejeme krásné narozeniny všem zaměstnancům, kteří oslaví  
své narozeniny v měsících červenec, srpen a září. Vše nejlepší!!!

Holacký Kamil 2. 7.
Kudela Libor 7. 7.
Hlavko Marián 8. 7.
Glogarová Lucie 13. 7.
Staník Zdeněk 13. 7.
Černáková Tatjana 19. 7.
Rossmann Lukáš 20. 7.
Langer Vít 23. 7.
Vašek Tadeáš 23. 7.
Vaculík Ondřej 24. 7.
Kremer Stanislav 25. 7.
Poruba Michal 27. 7.
Bruzek Jiří 29. 7.
Vacek René 30. 7.
Janík Tomáš 31. 7.
Polovec Petr 31. 7.
Šperka Daniel 31. 7.
Nahodil Jaroslav 1. 8.
Vrbinčíková Pavlína 1. 8.
Sekula Josef 1. 8.
Kačmarčík Tomás 3. 8.
Vitoch Jiří 4. 8.

Kaluža Jan 6. 8.
Bednář Marcel 6. 8.
Makaiová Kateřina 7. 8.
Havlíček Petr 7. 8.
Rásocha Roman 7. 8.
Šprla Michal 12. 8.
Dehner Radomír 17. 8.
Mertl Martin 17. 8.
Kocur Zdeněk 19. 8.
Vu Tram 20. 8.
Pánek Martin 21. 8.
Steinwirt David 21. 8.
Tyleček Petr 23. 8.
Hořínek Ivan 31. 8.
Chvostek Zdeněk 2. 9.
Fišer Jakub 6. 9.
Vehovský Tomáš 6. 9.
Macíček Jaroslav 12. 9.
Koník Miloš 14. 9.
Remiáš Jakub 16. 9.
Mohamed Hedi Bouchnak 16. 9.
Rupec Miroslav 18. 9.
Buršová Irena 18. 9.
Dimitrov Nikolaj 18. 9.
Vymazal David 18. 9.
Slivka Milan 21. 9.

Vilč Martin 22. 9.
Tesař Radek 22. 9.
Dušková Lenka 23. 9.
Mikula Radim 23. 9.
Zouhar Antonín 23. 9.
Čapka Tomáš 26. 9.
Očko Jakub 27. 9.
Šedivý Daniel 27. 9.
Krucina Ivo 28. 9.
Kvapil Jaroslav 30. 9.

Korch Martin 11. 7. 
Šigutová Dagmar 2. 8.
Müller Ivo 24. 8.
Konečný Roman 29. 8.

Škarková Helena 3. 7.
Líbalová Kateřina 23. 9.

VTIPY Z PRACOVNÍHO PROSTŘEDÍ

Byl jednou jeden podnik a v něm čtyři zaměst-
nanci, kteří se jmenovali: Každý, Někdo, Kdokoliv 
a Nikdo. 
Jednoho dne bylo třeba splnit důležitý úkol a 
Každý si byl jist, že to Někdo udělá. Mohl to udělat 
Kdokoliv, ale Nikdo to neudělal. Někdo se rozzlobil, 
protože to přece byla práce pro Každého. Každý si 
myslel, že by to mohl udělat Kdokoliv, ale Nikdo si 
neuvědomil, že to Každý neudělá. Nakonec Každý 
obviňoval Někoho, že Nikdo neudělal to, co mohl 
udělat Kdokoliv.

Nově jmenovaný ředitel sedí 
ve své kanceláři, přehrabuje se 

papíry na stole, když v tom někdo 
zaklepe na dveře. Ředitel chce udělat 

dojem, zvedne sluchátko, pak řekne dále, 
načež vstoupí borec v montérkách, ředitel 

přikryje dlani sluchátko a řekne mu moment, 
potom do sluchátka říká: „Spolehněte se pane 

ministře, všechno je zařízené, kdyby byly ně-
jaké problémy, tak zavolejte.“ Položí telefon 

a říká: „Vy byste potřeboval co?“ 
A borec v klidu: „Já jsem Vám přišel 

zapojit telefon.“
Inzerát v novinách: 
„Hledáme nového 
pokladníka. 
Poznámka - hledáme  
i toho starého!!!“



Redakční rada 
(kam můžete zasílat své náměty a připomínky):
office@ismm.cz

Kontakty
Tatjana Černáková – tatjana.cernakova@ismm.cz
Natálie Cváčková – natalie.cvackova@ismm.cz
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