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4. 9. 2020 se ve Štítině uskutečnil již  
14. ročník našeho tradičního fotbalového  
turnaje, kterého se zúčastnilo pět týmů. 
Vítězem putovního poháru se stalo favo-
rizované družstvo Jistebníku, stříbro bral 
tým našeho ctěného hosta firmy API - Aka-
demie produktivity a inovací a na třetím 
místě skončilo mužstvo Egasu. Velká gratu-
lace patří vítězi i dalším oceněným týmům, 
nicméně všichni hráči předváděli bojov-
né výkony, takže moc děkujeme za účast.  
Letošní ročník se však nově nesl v dobročin-
ném duchu, protože jsme touto akcí zaháji-
li sbírku na roční neurorehabilitační cvičení 
pro Martínka, který trpí Duchennovou sva-

lovou dystrofií. Martínek je syn našeho za-
městnance a touto cestou mu chceme jako 
kolektiv pomoci vybrat penízky na náklad-
nou rehabilitaci. To, že lidé v ISMM Group 
mají dobré srdce, se projevilo i na firemním 
turnaji ve fotbale. Pan Motyčka, vítěz ceny 
střelců, kterou nám věnovala firma API, 
daroval svou výhru (dres národního týmu  
a soudek piva) ke dražbě, ve které se obě věci 
podařilo vydražit za neskutečných 3700 Kč.  
Chtěli bychom tedy tímto moc poděko-
vat všem, kteří se akce zúčastnili a při-
spěli jakoukoliv částkou na dobrou věc.  
 
Děkujeme!

Dobrý den, kolegové, kolegyně,

dostal jsem šanci napsat úvodní slovo 
pro tento díl ISMMáčka, proto mi dovolte 
pár slov k mým začátkům v ISMM.
Do ISMM jsem nastoupil v  květnu 2016 
jako mistr pro svařovnu ve výrobním 
závodě Štítina, kde se vyrábějí těžší  
a rozměrnější svařence. Myslím, že to 
byla z mé strany správná volba a věřím, 
že i ze strany majitele ISMM. Poměrně 
rychle jsem se zapracoval a zapojil do 
rychle se rozvíjející strojírenské firmy.  
Určitě mi v  tom pomohla má patnác-
tiletá praxe v  oboru strojírenství a také 
nejbližší kolegové ve výrobním závodě 
Štítina. 
Možná i s  ohledem na mou dosavadní 
práci mi byla panem majitelem ISMM 
nabídnuta vedoucí pozice ve výrobním 
závodě Bravantice. Tuto novou výzvu 
jsem rád přijal a v březnu 2017 jsem byl 
jmenován do funkce vedoucí výrobního 
závodu. Myslím, že s  podporou mých 
kolegů z  výrobního závodu Bravantice 
jsem se do role vedoucího závodu zapra-
coval velice rychle a kvalitně. Věřím, že 
pod mým vedením se za své kolegy, kteří 
odvádějí svou práci svědomitě, nemusím 
stydět. Jsem rád, že jsem dostal možnost 
zrovna v závodě v Bravanticích, kde jsem 
se potkal s  velkým portfoliem menších 
svařenců a s menším tryskacím zaříze-
ním, které jsem si i sám vyzkoušel. 
Momentálně se zapracovávám do nové 
role manažera výroby ve výrobním zá-
vodě ISMM&EGAS. Tato pozice mi byla 
nedávno nabídnuta panem majitelem 
ISMM a je to pro mě další velká výzva. 

V této pozici se setkávám nově s portfoli-
em výroby pro „vagónovku“, kde je důleži-
tá kvalita a preciznost. Dále i s obrobnou, 
kde je hlavní dominantou CNC centrum.
Tímto bych chtěl ještě poděkovat mému 
týmu okolo mě, který mě vřele přijal.

Děkuji za pozornost a mějte se krásně.

Kamil Kostrhoun 
vedoucí výrobního závodu Bravantice  

a výrobní manažer pro EGAS

Firemní turnaj ve fotbale

AKTUALITY
SLOVO VEDOUCÍHO VÝROBNÍHO ZÁVODU  
BRAVANTICE



 

FIRMA MAJITEL INFORMUJEFIRMA 

Neustálá optimalizace sociálního zázemí 
je pro nás jednoznačnou prioritou. A proto 
jsme hrdí, že jsme hned dvakrát slavnost-
ně otevřeli nově zrekonstruovanou sociální 
místnost sloužící zaměstnancům jako jí-
delna. Jedno slavnostní otevření proběhlo 

v Jistebníku 02 koncem června a jídelna pro 
Bravantice se otevřela 20.8.2020. Vedle jíde-
len pro zaměstnance se také povedlo zpří-
jemnit pomocí slunečníků venkovní poseze-
ní ve výrobním závodě Štítina.

Během září probíhala v rámci celé ISMM Group sbírka na pomoc Martínkovi, který v dětství 
onemocněl svalovou dystrofií. Peníze jsme vybírali na nákladné neurorehabilitační cvičení, 
které bohužel nehradí pojišťovna. Jedná se však o jediný způsob, jak Martínkovi zlepšit kva-
litu života. V  závodech a dalších společnostech ISMM Group se nakonec podařilo vysbírat 
neuvěřitelných 21 tisíc korun! Děkujeme moc všem přispěvatelům za projevenou kolegialitu 
a dobré srdce! Abychom částku ještě navýšili, darovali jsme Martínkovi jako vedení ISMM 
Group dalších 20 tisíc korun. Veškeré peníze jsme Martinovi a jeho tatínkovi předali při příle-
žitosti Dne Otevřených Dveří v Jistebníku 01, který se konal 3. 10. Věříme tedy, že Martínkovi 
a jeho rodině alespoň trošku ulevíme v jejich složité životní situaci a přejeme hodně sil do 
rehabilitačního cvičení!

Pokračujeme ve zlepšování pracovních podmínek pro všechny 
zaměstnance ISMM Group.

ISMM Group uspořádalo sbírku pro Martínka
Martínkovi jsme věnovali více než 40 tisíc korun!

Více informací zde:

donio.cz/Martinek

Děkujeme, že společně pomáháte!

ISMM Group pořádá sbírku pro Martínka
Martínek je dvanáctiletý syn našeho zaměstnance a potřebuje i Vaši pomoc!

Ve 4 letech byla Martínkovi diagnostikována Duchennova svalová dystrofie a od té
doby se s ní statečně pere. Udělejte dobrý skutek a přispějte mu prosím na nákladnou

neurorehabilitační léčbu. Sbírka bude ve všech firmách ISMM Group probíhat do
konce září a na Dni Otevřených Dveří 3.10. bude Martínkovi předána celková částka.

Děkujeme, že společně pomáháte!

donio.cz/Martinek

Více informací zde:



 

 

LIDÉMAJITEL INFORMUJE

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

Otisk Antonín 3. 10.
Imlauf Ladislav 05. 10.
Zezula Petr 07. 10.
Pospěch Antonín 08. 10.
Kremser Tomáš 09. 10.
Malchárek Radim 10. 10.
Valová Gabriela 10. 10.
Böhm Milan 14. 10.
Dedek Zdeněk 14. 10.
Dehner Tomáš 16. 10.
Dluhošová Martina 16. 10.
Mlýnský Tomáš 24. 10.
Štandl Jiří 24. 10.
Varga Daniel 24. 10.
Durčák Kamil 25. 10.
Nykl Matěj 29. 10.
Šimůnek Dominik 01. 11.
Štandl Jan 06. 11.
Kubáň Karel 11.11.
Žůrek Jakub 14.  11.
Kocourek Pavel 18. 11.
Holub Radim 22. 11.
Hořínek Jiří 23.  11.
Kouřil Petr 24. 11.
Šindler David 25. 11.

Veřmiřovský Radim 26. 11.
Kočí Petr 26. 11.
Prusková Marta 26. 11.
Šprla Petr 26. 11.
Černík Lukáš 28. 11.
Onderka Zdeněk 30. 11.
Huťka Martin 01. 12.
Polkorab Jaroslav 03. 12.
Böhm Tomáš 06. 12.
Šodek Karel 07. 12.
Janzová Petra 08. 12.
Peterková Ivana 09. 12.
Kundela Tomáš 09. 12.
Sosna Ondřej 09. 12.
Hloušek Jiří 11. 12.
Štěpánek Přemysl 12. 12.
Heděnec Juraj 13. 12.
Kolář Stanislav 13. 12.
Straka Marek 13. 12.
Bena Hynek 18. 12.
Vala Václav 19. 12.
Hart Jindřich 21. 12.
Šihor Martin 22. 12.
Viatr Matěj 22. 12.
Margolus Dominik 25. 12.
Surma Jiří 25. 12.
Mižďoch Lumír 29. 12.
Marvan Kamil 31. 12.

Vlčková Marcela 22. 10.
Vaněk Lukáš 28. 11.
Nedobová Lenka 17. 12.
Mikl Štefan 25. 12.

Mužná Tereza 16. 10.
Randýsková Jana 25. 10.
Kutáč Karel 18. 11.

PENALTA je interní název projektu zaměřeného na zavádění LEAN managementu. Od roku 
2018 tak spolu s týmem API - Akademie produktivity a inovací zefektivňujeme procesy, digi-
talizujeme a budujeme LEAN kulturu. Doposud jsme společně zvládli:

•  Standardizovat pracoviště, radikálně pro-
měnit prostředí výrobních prostor, usnad-
nit práci, zlepšit ergonomii a snížit mani-
pulaci na pracovištích laserů, ohraňováků, 
svařovny, lakovny i montáže. To vše pro-
střednictvím metody 5S.

•  Popsat a standardizovat procesy a nastavit 
prvky vizuálního řízení.

•  Zavést online odvádění práce každým pra-
covníkem skrze kiosky.

•  Nastavit pravidelné dílenské vizuální řízení 
– denní Shop Floor Management schůzky 
na třech úrovních.

•  Realizovat množství úprav v ERP systému 
ke snadnější práci a větší míře digitalizace.

•  Aplikovat několik desítek drobných zlepše-
ní přispívajících k lepší organizaci práce  
a snížení pracnosti.

•  Nastavit přehledné vizuální reporty pro po-
třeby vedení výroby a mistrů.

Z této spolupráce máme radost, která pramení nejen z měřitelných výsledků, ale především 
z toho, jak skvěle se zapojil celý realizační tým ISMM Group. Nesnažíme se o kopírování ja-
ponských metod z oblasti automobilového průmyslu, ale chceme zavádět účelné postupy  
a funkční principy v českém podání s cílem reálného zlepšení. Do konce letošního roku máme 
v plánu řadu dalších aktivit vedoucích ke zvýšení efektivity. Tak nám (týmu ISMM a API) držte 
palce :-) 

Shrnutí naší dosavadní spolupráce s API  
- Akademie produktivity a inovací: skórujeme do správné branky!

17. - 18. 10. 2020  ZVĚŘINOVÉ MENU

14. - 15. 11. 2020 SVATOMARTINSKÁ HUSA

          VÍCE INFORMACÍ NALEZNETE NA NAŠICH 
WEBOVÝCH STRÁNKÁCH A NA NAŠEM FACEBOOKU

www.hotel-gong.cz Hotel & Restaurace Gong

HOTEL GONG 
VÁS SRDEČNĚ ZVE:24.–25. 12. 2020 Hotel Gong 

uzavřen, od 26. 12. 2020 
otevřeno dle standardní 
pracovní doby. 
Těšíme se na Vaši návštěvu. 

Tým Hotelu Gong



Redakční rada 
(kam můžete zasílat své náměty a připomínky):
office@ismm.cz
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Tatjana Černáková – tatjana.cernakova@ismm.cz
Natálie Cváčková – natalie.cvackova@ismm.cz
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