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V pátek 6. 9. se ve Štítině uskutečnil již 13. 
ročník tradičního fotbalového klání mezi 
jednotlivými týmy ISMM Group tentokrát 
však za účasti vzácného hosta a to firmy 
API, která se rovnou stala vítězem celého 
turnaje! Na druhém místě skončilo družstvo 

Jistebníku a třetí příčku obsadil tým TESO.  
V zápalu boje došlo i na pár zranění, tak 
doufáme, že to nebude nic vážného! Akce se 
jako vždy povedla, děkujeme všem za účast 
a už se těšíme na příští rok. Všem medailis-
tům patří velká gratulace! 

Tradiční firemní fotbalRozšiřujeme výrobní portfolio

AMMANN Group, švýcarská firma, je před-
ním celosvětovým dodavatelem obaloven, 
betonárek, strojů a služeb stavebnímu prů-
myslu se základním zaměřením na výstavbu 
silnic a dopravní infrastruktury. Od konce 
roku 2017 v Bravanticích a v Jistebníku vy-

rábíme převážně velikostně menší svařen-
ce. V létě 2019 se nám podařilo získat nový 
projekt “Chassis”, kdy v Jistebníku budeme 
ročně vyrábět přibližně 400 kusů  předních  
a zadních podvozků na tandemové válce, viz 
obrázky níže.

KUHN, francouzská firma, je světový výrobce  
zemědělských strojů, např. pluhů, strojů pro 
zpracování půdy, setí a hnojení. V červenci 
ISMM úspěšně začala vzorkování několika 
lakovaných i nelakovaných svařenců. Firma 

KUHN nabízí obrovský potenciál spolupráce 
do budoucnosti, a proto věříme, že “společ-
ným tahem na branku” se nám podaří získat 
další projekty. 
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PENALTA – jak šel čas

Bravantice

Jistebník

Štítina

Je tomu už zhruba rok, co jsme se rozhod-
li spolupracovat s firmou  API - Akademie 
produktivity a inovací, která nám pomáhá  
s implementací prvků lean managementu 
do naší výroby. Nastal tak pravý čas na zhod-
nocení dosavadních výsledků, krátký pohled 
zpět a prezentaci všeho, co se nám za tu dobu  
v rámci programu PENALTA podařilo. Nyní 
tedy souběžně realizujeme 4 projekty, zamě-
řené na odstraňování zásadních problémů, 
které bránily  ISMM Group  v dalším rozvoji. 
Cílovým stavem by měla být vyšší produktivi-
ta výroby, které přispívá např. zavedení pra-
covišť dle zásad 5S, propracované logistické 
toky uvnitř i vně závodů, optimalizace plá-
nování v našem informačním systému nebo 

efektivní komunikace na všech úrovních 
výrobního managementu. Za tento rok se 
ve všech těchto oblastech zvládl udělat ob-
rovský pokrok, za což patří všem zaměstnan-
cům neskutečný dík! A i když nikdy není leh-
ké prosazovat tak zásadní změny, věříme, že 
přispěly ke zkvalitnění pracovních podmínek 
a lepší organizaci celé výroby. Samozřejmě, 
velký kus práce je ještě před námi, a proto ne-
usínáme na vavřínech! Je třeba pokračovat 
dál, a s dosavadním nadšením zkvalitňovat  
a vylepšovat všechny nově nastavené pro-
cesy. Ať ve výsledku opravdu kopeme tu Ligu 
Mistrů tak, jako špičkové strojírenské firmy, 
nejen v západní Evropě!

FIRMA FIRMA FIRMA 



 

 

LIDÉLIDÉ, AKTUALIT Y

NAROZENINY
Přejeme krásné narozeniny všem zaměstnancům, kteří slaví  
své narozeniny v měsících říjen, listopad a prosinec. Vše nejlepší !!!

Pavlištík Petr 13. 11.
Veřmiřovský Radim 26. 11.
Černík Lukáš 28. 11.
Holub Radim 22. 11.
Hořínek Jiří 23. 11.
Kocourek Pavel 18. 11.
Kočí Petr 26. 11.
Kouřil Petr 24. 11.
Kubáň Karel 11. 11.
Onderka Zdeněk 30. 11.
Polák Michal 4. 11.
Prusková Marta 26. 11.
Šindler David 25. 11.
Šprla Petr 26. 11.
Štandl Jan 6. 11.
Žůrek Jakub 14. 11.
Heděnec Juraj 13. 12.

Huťka Martin 1. 12.
Peterková Ivana 9. 12.
Šodek Karel 7. 12.
Vala Václav 19. 12.
Bena Hynek 18. 12.
Böhm Tomáš 6. 12.
Brežinský Jiří 6. 12.
Hart Jindřich 21. 12.
Hloušek Jiří 11. 12.
Kolář Stanislav 13. 12.
Kundela Tomáš 9. 12.
Kyselý Zbyněk 16. 12.
Malchárek Jaroslav 19. 12.
Margolus Dominik 25. 12.
Marvan Kamil 31. 12.
Mazák Marek 26. 12.
Mižďoch Lumír 29. 12.
Polkorab Jaroslav 3. 12.
Sosna Ondřej 9. 12.
Surma Jiří 25. 12.
Šihor Martin 22. 12.

Štěpánek Přemysl 12. 12.
Viatr Matěj 22. 12.

Vlčková Marcel 22. 10. 
Vaněk Lukáš 28. 11.
Nedobová Lenka  17. 12.

Cochlárová Kateřina 9. 10.
Randýsková Jana 25.10.
Kutáč Karel  18. 11.

- BRAMBORÁKOVÉ HODY
- ZVĚŘINOVÉ HODY
- SVATOMARTINSKOU HUSU
- SILVESTR HOTELU GONG

              VÍCE INFORMACÍ O TERMÍNECH NALEZNETE NA 
NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNKÁCH A NA NAŠEM FACEBOOKU

www.hotel-gong.cz Hotel & Restaurace Gong

HOTEL GONG 
VÁS SRDEČNĚ ZVE NA :

Rozhovor s Davidem Vymazalem

Nové strojní vybavení

Jak dlouho pracujete v  ISMM a jak byste 
zhodnotil své působení ve firmě?
Ve firmě pracuji již 7 let. Nastoupil jsem v roce 
2012 jako obsluha laseru, kde jsem působil 
cca 2 roky. Do doby, než si můj nadřízený 
všiml mého potenciálu :-) a doporučil mě na 
technickou pozici zaštítit novou technologii, se 
kterou jsem neměl žádnou zkušenost. Jednalo 
se o nákup plasmy a s tím byla spojena i nová 
pozice technik CNC technologii. Tehdy to byl 
teprve druhý pálící stroj ve firmě, takže bylo 
hodně práce s  pochopením technologie a ně-
kdy to bylo peklo, aby se vše v řádném termínu 
stihlo vypálit. 
Jaký byl váš nejlepší rok? 
Co se týče pracovního procesu, tak nejspíš rok 
2014. Pořídila se plasma a začala nová etapa  
a nové výzvy v profesním životě.
V  osobním životě rok 2016, kdy jsem se oženil  
a narodil se mi syn Oliver.
Nedávno jste byl jmenován do funkce zástup-
ce vedoucího výrobního závodu Jistebník 01, 
jak vnímáte tuto změnu?
Je to super. Další posun v  profesním životě. 
Tímto chci poděkovat za důvěru jak Davidu 
Šindlerovi, tak i majiteli.

Teď z trochu jiného soudku :-) Jaké jsou vaše 
koníčky, jak nejradši trávíte volný čas?
Letos v  červenci se mi narodilo druhé dítě, 
takže volný čas je vyhrazen jen a jen rodině.  
Na koníčky moc času nezbývá.
Jste spíše optimista nebo pesimista?
Jak kdy a jak v čem… :-)

Koncem června 2019 bylo rozšířeno strojní 
vybavení skupiny ISMM o 3D měřidlo značky 
HEXAGON – ABSOLUTE ARM 8535 (6-ti osé) se 
softwarem Polyworks Inspector Probing, takže 
kromě svařování, opracování a lakování, nově 
nabízíme i 3D měření, což nás opět posunulo 
blíže ke strojírenské špičce. 
A aby těch technologických novinek nebylo 
málo, v  průběhu září bude do Jistebníku 
dodána nová horizontální vyvrtávačka WHN 
13.8 CNC.
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