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Ve dnech od 10. do 16. listopadu 2019 se 
v  německém Hannoveru uskutečnil něj-
větší mezinárodní veletrh zaměřený na ze-
mědělskou techniku. 2822 vystavovatelů 
představilo nejnovější trendy a technologie  
v zemědělství a předháněli se s novinkami  
a v kreativitě designu svých expozic, aby při-
lákali co nejvíce potencionálních zákazníků. 
Je pravdou, že se zde na veletrhu vystavova-
ly obrovské stroje, které na místních polích 
zcela určitě neuvidíme. Lidé si samozřejmě 
mohli vyzkoušet sednout na místa řidičů  

a pro ty, kteří chtěli intenzivnější zážitek  
z reálného ovládání stroje, byly připraveny 
3D simulace jízdy v terénu. Zástupci naší 
firmy opět využili tuto příležitost ke schůz-
kám se stávajícími zákazníky (APV, AVR, 
BBG, Horsch-Leeb, Kuhn, Lemken, Pöttinger, 
a Tobroco) a aktivně oslovovali další vysta-
vovatele za účelem rozšíření zakaznického 
portfolia. 

A jaké největší trendy hýbou světem? Beze-
sporu kreativní designy… posuďte sami.

Veletrh AgritechnicaVážení a milí kolegové, 

když jsem byla oslovena, abych napsala 
úvodní slovo do letošního vánočního vydá-
ní ISMMáčku, tak jsem nejdříve nechápala, 
proč zrovna já. Ve firmě se intenzivněji po-
hybuji zhruba rok a půl, ale samozřejmě při 
denním studiu vysoké školy to není žádná 
práce na plný úvazek. Teď jsem se navíc po 
třech měsících vrátila ze studijního pobytu 
v Hongkongu, takže jsem ze všeho mírně 
vypadla, což ještě umocňuje můj pocit ne-
kompetence. Přesto se tohoto úkolu zkusím 
chopit s plnou vervou :-)
Samozřejmě firma doprovází celý můj život, 
bylo to doma takové nekonečné téma k dis-
kuzi, ale až když jsem se sama alespoň čás-
tečně zapojila do procesu, pochopila jsem, 
jak je vlastně obdivuhodné to, co tady vznik-
lo. A nemyslím to teď jenom jako podnika-
telský úspěch mého otce, spíše mě vlastně 
pořád fascinuje souhra všech, celého týmu 
ISMM. Pokaždé když procházím jakýmkoliv 
závodem nebo pracovištěm, cítím ohromný 
respekt ke všem kolegům, kteří se snaží při-
spět svými schopnostmi a znalostmi k celko-
vému výsledku. Měla jsem to štěstí, že jsem 
do firmy přišla při začátku realizace Penalty, 
která už jenom z vizuální stránky závodům 
nesmírně prospěla a věřím, že po její plné 
implementaci pomůže i k celkovému zvýše-
ní produktivity.
Je třeba si uvědomit, že firma ISMM Produ-
ction & Business Cooperation a potažmo 
celá skupina ISMM, má svou velikostí už 
poměrně výrazné celospolečenské dopady. 
Postupně se dostáváme do povědomí širší 
veřejnosti, a to jednak našimi výsledky a jed-
nak také marketingovými, zejména spon-
zorskými aktivitami, o čemž ostatně svědčí 
také nedávné vítězství firmy ISMM v soutěži 
EXPORTNÍ CENA DHL 2019 v kategorii střed-
ně velká společnost, kde jsme o našich kva-
litách dokázali přesvědčit 20-ti člennou od-
bornou porotu. Do budoucna bych si přála, 

aby se skupina ISMM ještě více angažovala 
v řešení společenských problémů, a to ze-
jména v lokalitách své působnosti. Dokážu 
si představit naše zapojení v projektech na 
podporu znevýhodněných skupin obyvatel-
stva nebo třeba ochranu životního prostře-
dí. Samozřejmě, účast v těchto aktivitách 
je podmíněna hlavně dobrou ekonomickou 
situací skupiny, o kterou, věřím, budeme  
i nadále všichni společně usilovat. Nejsme 
totiž jen korporát honící se za svými vlastní-
mi zájmy, my jsme společensky odpovědná 
skupina, která pečuje o své zaměstnance  
a empaticky vnímá problémy svého okolí.
Závěrem bych chtěla popřát všem kolegům 
příjemné prožití vánočních svátků a také 
hodně zdraví a energie do Nového roku!

Natálie Cváčková

AKTUALITYSLOVO PR/OFFICE MANAŽERKY



 

  

FIRMA FIRMA 

Skupina ISMM je k vidění na Facebooku pod uživatelským jménem ISMM Group, staň se naším 
fanouškem a nenech si ujít aktuální dění ve firmě.

FIRMA 

Rozhovor s Janou Malohlavovou

V tomto vydání vyzpovídáme Janu Ma-
lohlavovou, novou posilu na sekretariátu 
v Ostravě, která nastoupila 1. 11. na pozici 
office referent.
Jani, první měsíc v  ISMM máš úspěšně za 
sebou, už ses stihla rozkoukat? Jak se ti  
u nás líbí?
Zatím se ještě rozkoukávám a poznávám 
nové prostředí. Kladně hodnotím kolektiv, 
který je přátelský, oceňuji i  vstřícný přístup  
kolegyně, se kterou sdílím kancelář. Můžu 
říct, že jsem v  nové práci, která mně baví, 
spokojená.
Abychom tě lépe poznali, pověz nám něco  
o sobě, jak nejraději trávíš volný čas? 
Jsem vdaná, mám 10-ti letou dceru, takže 
ideálně strávený volný čas je pro mě s  ro-
dinou aktivně při sportu, cestováním nebo 
poznáváním památek. Ráda navštěvuji kon-
certy, veteránské srazy a když mám chvilku, 
tak čtu knihy a začala jsem se více zabývat 
psychologií.
Protože se jedná o vánoční vydání Ism-
máčku, nedá mi se nezeptat, jak se tráví 
vánoce u vás doma? Máte nějaké vánoční 
tradice?
Mám ráda vánoční atmosféru, adventní veče-
ry při svíčkách, vůni cukroví, svařeného vína, 

purpury, vonných františků a krásu třpytivých 
ozdob na vánočním stromečku.Vánoce u nás 
doma začínají obyčejně sledováním pohádek 
a dcerka každoročně nedočkavě očekává 
příchod Ježíška a následuje radost z  dárků. 
Určitě máme vánoční tradice, bez tradic se 
neobejdeme, ty dělají Vánoce Vánocemi… 
vánoční stromeček, jmelí, kapr, zlaté prasát-
ko, koledy, krájení jablíčka, lití olova, lodičky 
ze skořápek.

Společnost ISMM Production & Business 
Cooperation s.r.o. jako vlajková loď ISMM 
Group vyhrála prestižní EXPORTNÍ CENU 
DHL 2019 v kategorii středně velká společ-
nost. V konkurenci 130 českých firem jsme 
našimi výsledky dokázali přesvědčit 20 členů 
odborné poroty a brali jsme tak první místo. 

Včera nás na slavnostním vyhlášení v Praze 
reprezentovali náš pan majitel a generální 
ředitel Miloslav Cváček spolu se svým zá-
stupcem Danem Šedivým. Jedná se o oce-
nění tvrdé práce celého týmu ISMM a proto 
všem našim zaměstnancům patří obrovský 
dík!! Máme být na co hrdí! 

Exportní cena DHL

V září se náš strojový park v Jistebníku 02 
rozrostl o druhý CNC horizontální frézova-
cí a vyvrtávací stroj WHN 13.8, který unese 
svařenec o hmotnosti až 12 tun. Jak lze vi-
dět na obrázku, stroj se již v plném nasaze-
ní využívá na opracování dílů “fundament” 
pro našeho dánského zákazníka HMF, celo-
světově 4. největšího výrobce hydraulických 
nakládacích jeřábů. Na tomto stroji se také 

opracovávají ramena jeřábu.  Zařazení toho-
to stroje do výrobního procesu nám přinese 
zkrácení výrobních časů a v konečném dů-
sledku i celkové snížení výrobních nákladů. 
A kdo bude mít zájem si stroj osobně pro-
hlédnout, tak samozřejmě může a to v rámci 
Dnů otevřených dveří, které se budou konat 
v květnu 2020.

Nové strojní vybavení

Letos připadne poslední pracovní den na 19. 12. a jako každý rok bude mezi svátky volno. 
Do práce se někteří vrátíme již 2. 1. a 3. 1. 2020, kdy proběhnou inventury a výroba se naplno 
rozjede 6. 1. 2020.

Pracovní doba během svátků

Sledujte nás na facebooku



 

LIDÉAKTUÁLNÍ TÉMA

NAROZENINY
Přejeme krásné narozeniny všem zaměstnancům, kteří oslaví své narozeniny v měsících leden, 
únor a březen a omlouváme se zaměstnancům narozeným v říjnu, kterým jsme chybou tisku 
v minulém vydání nepopřáli. Dodatečně vše nejlepší!!!

Böhm Milan 14. 10.
Dedek Zdeněk 14. 10.
Dehner Tomáš 16. 10.
Dluhošová Martina 16. 10.
Durčák Kamil 25. 10.
Imlauf Ladislav 5. 10.
Kremser Tomáš 9. 10.
Malchárek Radim 10. 10.
Mlýnský Tomáš 24. 10.
Novák Jiří 25. 10.
Nykl Matěj 29. 10.
Otisk Antonín 3. 10.
Pospěch Antonín 8. 10.
Štandl Jiří 24. 10.
Valová Gabriela 10. 10.
Varga Daniel 24. 10.
Veverka Miroslav 10. 10.
Zezula Petr 7. 10.
Burian David 25. 1.
Ertelt Petr 18. 1.
Havránková Karina 21. 1.
Vajdová Ivana 11. 1.
Bulička Lukáš 29. 1.

Chýlek Ivo 3. 1.
Mička Michal 29. 1.
Mrovec Jan 10. 1.
Nagy Jan 16. 1.
Nesvadba Petr 8. 1.
Onderková Renata 5. 1.
Stružík Radim 21. 1.
Teichertová Olga 3. 1.
Vrbinčík Anton 12. 1.
Francek Petr 18. 2.
Jenei Viktor 25. 2.
Kalus Patrik 10. 2.
Kantor Martin 11. 2.
Koplík Tomáš 23. 2.
Kret Jan 15. 2.
Krömer Jakub 18. 2.
Křižák Jiří 10. 2.
Mohyla Jiří 10. 2.
Nawrocki Lukasz 7. 2.
Papež Michal 24. 2.
Štěpanda Radim 12. 2.
Wernisch Marek 8. 2.
Andrys Lukáš 31. 3.
Burša Jiří 26. 3.
Chalupa František 14. 3.
Kašparovský Jan 17. 3.
Malý Jan st. 21. 3.

Merička Pavel 16. 3.
Paskerová Andrea 6. 3.
Pochyla Milan 21. 3.
Štandl Jan 30. 3.
Tomana Marian 28. 3.
Velčovský Tomáš 14. 3.
Vitásek Jaromír 16. 3.
Volný Radim 27. 3.
Vrtný Lukáš 27. 3.
Výtisková Dagmar 29. 3.
Závidčák Jan 28. 3.

Sládeček Martin 21. 1.
Nesvadbová Marta 1. 2.
Vajbar Dominik 26. 2.
Kuchař Jakub 21. 3.
Teichert Daniel 29. 3.

Enčev Martin 16. 2.

VÁNOCE – STARÉ ZVYKY A TRADICE NA ŠTĚDRÝ DEN

Do nového roku Vám přejeme hodně zdraví, spokojenosti, osobních  
i pracovních úspěchů a těšíme se na další spolupráci.

 
Wir wünschen Ihnen einen guten Rutsch ins neue Jahr, viel Gesundheit,  

Zufriedenheit, persönliche und Arbeitserfolge und freuen uns auf  
weitere Zusammenarbeit.

Best wishes for a happy new year filled with health, happiness, personal  
and work successes. We look forward to continue working with you. 

PF 2020

Ing. Miloslav Cváček, Ph.D. 
& ISMM Team

Ke Štědrému dni se váže zřejmě nejvíce zvyků, po-
věr a praktik. Tradiční vánoční zvyky se předávaly 
z generace na generaci a v dnešní době většina  
z nich již nemá původní podobu. Jsou přizpůsobené 
modernímu světu a tím vznikají novodobé tradice 
postavené na starých základech. My si připomene-
me ty staré a původní vánoční zvyky.

ŠTĚDRÝ DEN – RÁNO

Již od rána se dodržovaly tradice, které měly vliv 
na to, jaký bude příští rok. Kdo vstal za rozbřesku 
a umyl se vodou ze studny nebo z potoka, byl po 
celý další rok zdráv. Dětem se dalo cukroví, aby byly 
sladké (hodné). Hospodyně ráno začala vařit po-
lévku „štědrovačku“ do které dala vše, co v chalupě 
bylo. To proto, aby v domě bylo vždy dostatek jídla. 
Slepicím se ráno na Štědrý den nasypalo zrní s má-
kem, aby v dalším roce dobře nesly. Hospodář zajel 
s dvouročkem (dvouletý kůň) do lesa pro dříví, aby 
prý koník jezdil jako oheň. Mládež zhotovila slamě-
ného panáka, kterému se říkalo „brusař“ a podstr-
čila ho některému ze sousedů do domu. Ten se ho 
snažil co nejdříve zbavit, brusař totiž způsoboval 
srážení vánočkového těsta. Hospodyně pečlivě hlí-
dala, aby jí do těsta nespadl vlas, to by znamenalo 
velké mrzutosti.

ŠTĚDRÝ DEN – BĚHEM DNE

Na Štědrý den se nesmělo chodit do hospody ani 
hrát karty, nesmělo se nadávat a klít (ani při úleku). 
Kdo se celý den postil, uviděl večer zlaté prasátko. 
Je to zvyk z pohanských dob, kdy se slavil zimní 
slunovrat a jeho symbolem bylo slunce a zlaté 
prase. Hospodyně zadělaly těsto na chleby a vdol-
ky. Kopistím (nástroj na mísení těsta) pak poma-
zaly ovocné stromy, aby dobře rodili a rukama od 
mouky pohladily plané stromky, aby začaly plodit.  
O Štědrém dni se nesmělo prát, aby se nepřivolala 
do domu smůla. Čištění chlévů na štědrý den by zase 
přineslo kulhání dobytka. Pometlem se vyčistila pec 
od popela a chlapci potom po pometlu přeběhli, 
aby se v noci nepočůrávali. Dopis milovanému, na-
psaný na Štědrý den, znamenal budoucí rozchod. 
Odpoledne se začal zdobit vánoční stromeček. 
Kdo v předvečer vstoupil bosou nohou na sekyru, 
toho neměly v příštím roce bolet nohy. Hospodář 
před večeří obalil ovocné stromy slámou a zatřepal  
s nimi, aby se včas probudily ze zimního spánku.

ŠTĚDRÝ DEN – VEČER

Ke štědrovečerní tabuli se usedalo ve svátečním ob-
lečení. Stůl musel být prostřený pro sudý počet lidí. 
Věřilo se, že před večeří chodí stoly obhlížet Smrt, 
a kde prý najde lichý počet, tam se následující rok 
vrátí pro jednho ze členů rodiny. Aby se v rodině dr-
žely peníze, dávala se pod každý talíř mince nebo 
šupina z kapra. Ta měla stejný význam i v peněžen-
ce. Do každého rohu stolu se dávala ošatka. V jedné 
byl pecen chleba, aby rodina měla dostatek jídla. Ve 
druhé bylo to, co se urodilo na poli a v zahradě, aby 
byla další rok dobrá úroda. Ve třetí byly peníze, sym-
bolizující blahobyt a ve čtvrté byly kousky potravin 
pro drůbež a dobytek. Nohy štědrovečerního stolu 
se omotávalyřetězem, aby rodina držela pohroma-
dě a také proti zlodějům na poli. Na stůl se dával 
bílý ubrus a na něj dožínkový věnec, který sloužil 
jako podnos pod polévku. Dále byl na stole bochník 
chleba, česnek, hrnek medu a svíce.

ŠTĚDROVEČERNÍ VEČEŘE

Jakmile vyšla první hvězda, hospodyně začala no-
sit na stůl. Hospodář zapálil svíčky na stromečku  
a všichni se pomodlili. Poté usedli ke stolu. Hospo-
dář rozkrojil jablko na tolik dílů, kolik bylo členů 
rodiny. Každý svůj kousek snědl, to proto, aby všich-
ni z rodiny trefili domů a aby se po roce opět sešli. 
Potom hospodář nakrájel na malé kousky chléb, 
pomazal je medem a každému dítěti dal. Říkal  
u toho: “Kraju chleba, mažu medem, abyste všeci 
byli po celý rok tak dobří, jak ten med je.“ Dále se 
jedla jídla ze společné mísy. Nejdříve hrách, ten spo-
joval rodinu v dobrém i zlé, poté polévka pro sílu, 
čočka pro hojnost a peníze a nakonec se pro radost 
a pohodu jedl kuba, ryba nebo jiný masitý pokrm. 
Po dobu jídla se nikdo nesměl od štědrovečerního 
stolu zvednout. Znamenalo by to, že rodina se příští 
Vánoce nesejde celá.



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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