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Vážení a milí kolegové,   

i když je to neuvěřitelné, je již 1. pololetí roku 2017 téměř za námi. Je čas vyhodnotit jeho průběh a připravit se a korigovat naši 
společnost dle předpokladu dalšího vývoje do konce roku. 
Z těchto výsledků mohu vyhodnotit správnost nastavení směru rozvoje naší společnosti. Výsledky vycházejí z pečlivého analyzování 

řízení a práce našich manažerů jednotlivých úseků, vnějších i vnitřních podnětů a jejich implementování do stávajících podmínek naší 

společnosti. Za 1. pololetí se podařilo: rozšířit portfolio odběratelů i dodavatelů, a to jak tuzemských, tak zahraničních, rozšířit 

logistické centrum a jeho řízení, rozšířit marketing, posílit personální obsazení, rozšířit a zkvalitnit výrobní kapacity, zvládnout nárůst 
práce na účetním oddělení. Sledujeme práci všech našich středisek, snažíme se řešit jejich problémy a pomáháme jim vytvářet pro ně co 

nejlepší podmínky. 
Pro naše zákazníky vyhledáváme taková řešení, která podporují kvalitu a odpovídající cenu. Snažíme se tím získávat a zákazníkům 

dodávat zajímavé i atypické výrobky, které jsou stále více požadovány, a to nejen pro český, ale i pro zahraniční trh. Na základě toho se 

nám daří rozvíjet spolupráce, a být platným a dobrým dodavatelem našim zákazníkům, a tím si je nejen udržet, ale i dále rozšiřovat 

jejich základnu. 
Tento směr rozvoje naší společnosti vytváří stále větší potřeby odbornosti a výkonnosti nejen vedoucích, ale všech našich zaměstnanců. 

Proto jsme nastavili podmínky pro zvyšování kvalifikace našich zaměstnanců, a bylo vytvořeno mnoho nástrojů jak programových, tak marketingových pro jejich kvalitní 

informovanost, a tím i našich potencionálních zákazníků. I nadále budeme podporovat odbornost našich pracovníků, abychom co nejefektivněji realizovali a využili naše 

vytvořené hodnoty. 
V dalším období máme zájem rozšiřovat počet našich prodejních míst a vylepšovat rekonstrukcemi stávající. V této oblasti máme momentálně největší problémy 

s personálním obsazováním. 
V jihlavském areálu naší firmy jsme plánovaně dokončili stavební práce na komunikacích a objektech, kdy jsme počátkem roku zkolaudovali expediční halu číslo 8. Tímto 
jsme rozšířili jak výrobní, tak skladové kapacity, a v neposlední řadě zlepšili pracovní prostředí našich zaměstnanců. Vzhledem k neustálému navyšování požadavků na 

výrobu a na termíny dodání očekáváme, že ani tyto prostory nebudou do budoucna dostačující. Proto se již v této době zabýváme dalšími možnostmi rozvoje naší společnosti. 
Tyto dosavadní výsledky nás opravňují očekávat, že i tento rok opět naplní náš několikaletý trend rozvoje, že i nadále naší snahou zůstává dodávat výrobky a služby ve 

vysoké kvalitě a dobrých cenách všem zákazníkům. 
Vážení kolegové, rád bych vám touto cestou poděkoval za úspěšné 1. pololetí a popřál vám mnoho úspěchů, energie a elánu do zbývající poloviny roku 2017. 
 

      Lumír Kozubík, majitel firmy SEPOS, spol. s r.o. 

AKTUÁLNĚ 

Náš výrobní park jsme doplnili o nové CNC 

Morbidelli. „V červnu proběhlo programování 

stroje a zaučování pracovníků,“ zmiňuje Pavel Polák, 

výrobní ředitel. Jedná se o speciální stroj, který chceme 

využít při zasklívání dveří. 

CNC Morbidelli 
V hale EVA jsme uvedli do provozu lis na 

slepování ostění s falcovou obložkou zárubně 

OKZ. Tento lis nám umožní urychlit současnou časově 

náročnou operaci předkompletace zárubně OKZ.  
 

V červnu byl spuštěn konfigurátor. Je to první 

„navenek viditelná“ aplikace informačního 

systému, která je vytvořena na základě parametrů 

produktů a tyto parametry využívá. V současné době 

konfigurátor umí rozhodnout, zda vůbec 

nakonfigurovaný produkt může existovat, umí také 

založit kód produktu a vložit položku do přijaté 
objednávky v IS. „Konfigurátor budeme dále rozvíjet. 

Cílem je mimo jiné vytvořit webové B2B rozhraní 

(určené pro firemní zákazníky) a B2C rozhraní (určené 

pro koncové zákazníky),“ vysvětluje hlavní manažer 

Lumír Kozubík. 

 

 

Nová linka na výrobu zárubní se brzy dočká 

zprovoznění. Konstrukce linky umožní vyrábět 

sériově i zárubně s šířkou ostění do 65 cm, zárubně 

s obložkou šířky 85 mm a bezfalcové zárubně. „Linka 
umožní vyrobit celou bezfalcovou zárubeň do 3 

minut. Oproti tomu výroba na CNC trvala více než 15 

minut. Linka tedy uvolní kapacitu CNC potřebnou 

pro urychlení výroby ostatních výrobků,“ zmiňuje 

Pavel Polák, výrobní ředitel. Při zprovozňování linky 

stále bojujeme především s kvalitou řezu.  
 

V jihlavském areálu právě probíhají „výkopové 

práce“, které souvisejí s připojením 

k internetu optickým kabelem. Momentálně 

využíváme bezdrátové vysokorychlostní připojení, se 

kterým jsme spokojeni. Optický kabel bude prozatím 

sloužit jako „jistá záloha“ v případě výpadku 

bezdrátového řešení. 

Implementace výrobního informačního 
systému MES bohužel neprobíhá podle 

původních předpokladů. V současné době se dotváří 

napojení na základní informační systém – dolaďuje se 

především zpětný tok dat (tzn. získávání informací  

o finálních výrobcích). Zároveň se intenzivně pracuje 

na automatické tvorbě kusovníků, aby mohl být 

v srpnu 2017 zahájen testovací provoz. 

Pokročil dlouhodobý projekt na výrobu 

elektrické energie z našich pilin a odřezků, 

respektive briket z nich, které budou zplyňovány na 
dřevní plyn. V současné době zpracováváme cenové 

nabídky a vybíráme nejvhodnější místo pro umístění 

elektrocentrály. 

Úspěšně proběhla realizace zakázky v druhé 

největší zemi světa. Naše bezfalcové dveře 

putovaly až do kanadského Vancouveru. 

 

UDÁLOSTI 

Školení v „novém pojetí“ jsme poprvé uspořádali 

9. června. Cílem těchto školení je systematicky 

sdílet informace a zkušenosti, což povede  

k zefektivnění práce jednotlivých pracovníků a týmů. 

Novinkou je modulový průběh, kdy školitelé předem 

vypisují svá témata, tzv. moduly. Červnové školení 

zahrnovalo např. využití konfigurátoru, dveře EBC, atd.  

 

Expedice sídlí v hale 8 v zadní části jihlavského 

areálu. Kancelář se nachází přímo v budově 

hlavního skladu – papírový i fyzický výdej zboží je 

tedy na jednom místě, což zákazníci uvítali. Do 

bývalých prostor expedice v přízemí hlavní budovy za 
recepcí se v lednu přemístila část obchodního oddělení.  

 

 

 

Jaro bylo opět ve znamení výstav. Nejvíce živo 

bylo v našem stánku na veletrhu FOR HABITAT. 
Dominantní byla naše expozice na regionálních 

výstavách v Třebíči, Olomouci a Ústí nad Orlicí.



 

 
 

ROZHOVOR 
Za uplynulých pět let, kdy SEPOSEK vychází, jsme 

vám přinesli rozhovory se všemi manažery firmy. 

Obrátili jsme se tedy znovu na majitele firmy  a 
zeptali se, co se za posledních pět let ve firmě z jeho 

pohledu změnilo.   

 

Lumír Kozubík: „Čím více pracujeme, tím 

více je práce, ale to je zřejmě správně.“      

 
Co se z Vašeho pohledu za posledních pět let v 

SEPOSu změnilo? 
Od roku 2012 zaznamenal SEPOS velký rozvoj ve 
všech směrech, ať co se to týká výroby, obchodu, 

logistiky, zahraničních trhů, portfolia našich 
výrobků a v neposlední řadě značných investic do 

logistiky, budov a technologií. Tímto se tempo naší 

práce rok od roku zrychluje a klade nároky na 
kvalitu a pracovní nasazení našich zaměstnanců. 

Před pěti lety bylo zaměstnanců téměř o polovinu 

méně a spoléhalo se na jejich všestrannost. 
V současné době máme 207 zaměstnanců a je 

nezbytné řídit jejich práci programy, nastavenými 

postupy a normami. Tím se jejich práce specializuje 
a zvyšuje se jejich odbornost. Toto klade velké 

nároky na řídící pracovníky, kteří mají velkou 

zodpovědnost, rozvíjí naši práci a přinášejí další 
výzvy. Jsem rád, že takových vedoucích u nás 

pracuje mnoho, hodně si této práce vážím  

a motivuje mě k dalšímu rozvoji naší firmy. Nyní 
bych řekl, že čím více pracujeme, tím více je práce, 

ale to je zřejmě správně. Za posledních pět let 

důležitých a kritických okamžiků nebylo málo  
a nechci je všechny jmenovat. Se všemi jsme se ale 

pokaždé čestně vyrovnali a zvládli je. Vždy jsem se 

snažil vytvářet pro firmu a samozřejmě i pro její 
zaměstnance v daném období co nejpříznivější 

podmínky. 

Jaký je současný zákazník SEPOSu? 
Současný zákazník zahrnuje téměř všechny typy 
zákazníků v oboru, tedy ať už se jedná o koncového 

zákazníka, malá truhlářství, stavebniny, 

developerské firmy, objektové zakázky či 
zahraniční firmy. V současné době se stále více 

zaměřujeme na uspokojení koncového zákazníka. 

Pro něj vytváříme podmínky a širokou nabídku 
nejen našich výrobků, ale umíme mu nabídnout  

i výrobky vysoké kvality z celé Evropy. Daří se nám 

nabízet dobrou cenu a kvalitu a dodací podmínky na 
evropské úrovni. Snažíme se být pro tohoto 

zákazníka zajímaví.  

Čeho si ve firmě nejvíce vážíte? 
Vážím si toho, že firma byla vybudována od začátku 
vlastně z nuly, bez jakýchkoli jiných ulehčení, spíš 

naopak, a že v současné době je stabilní a solventní 

firmou, která se stará o své dobré obchodní jméno. 
Toto potvrzuje i naše spolupráce se zahraničními 

firmami, které oceňují náš vysoký firemní kredit. 

Rovněž dochází k posílení sebevědomí  
a zlepšování pracovních výsledků našich 

zaměstnanců. Během let se mi dařilo 

spolupracovat s mnoha odborníky a nacházet 
správné směry, kam se naše firma má ubírat. 

Vážím si nejen vedoucích pracovníků, ale  

i ostatních zaměstnanců, protože všichni mají svůj 
podíl na úspěchu firmy. Ne vždy byli všichni 

ochotni s námi držet pracovní tempo a podílet se 

na plnění úkolů. Proto dochází k nutným 
personálním změnám. Vážím si, že jsme na 

základě dobrých výsledků mohli přejít  

k zaměstnaneckým výhodám, jako jsou například 
příspěvky na obědy, finanční půjčky, příspěvky na 

rekreaci, odměny za odpracovaných 10 let ve 

firmě, příspěvek na důchodové pojištění, zvláštní 
odměny v pololetí a na konci roku. Vážím si, že 

jsme se v tomto náročném odvětví neztratili a naši 

značku hrdě prosazovali. Myslím si, že díky 
našemu dlouholetému poctivému přístupu je 

důvěra zaměstnanců a zákazníků v naši firmu 

větší. Vážím si toho, že většina našich 
zaměstnanců je ve firmě spokojená.  

Jak se během pěti let změnila pozice SEPOSu na 

trhu?                    
Dříve byl SEPOS znám, že dodává masově to 

nejlevnější zboží. V dnešní době si většina lidí 

uvědomuje, že SEPOS je značka, která chce 

prodávat odpovídající kvalitu zboží za 

odpovídající cenu. Zároveň i to, že není vázána na 
jednoho dodavatele, který chce vyrábět tisícové 

série. Dnes jsme napojeni na mnoho dodavatelů  

z celé Evropy, a to ukazuje na to, že jsme schopni 
dodávat produkty na evropské úrovni a jsme 

schopni uspokojit i náročného zákazníka. 

Kde bude SEPOS za dalších pět let? 
Plány a směry, které bychom rádi splnili, máme, 

ale jsem zvyklý reagovat na podněty trhu a na 

potřeby zákazníků, které se dají těžko odhadnout  
z roku na rok. Očekávám, že rozšíříme naše 

obchodní aktivity na další kontinenty, a to na 

základě toho, že naše obchodní oddělení některé 
obchodní transakce již uskutečnilo. V dalších 

směrech určitě nechybí zvládnutí a rozšíření 

vlastní výroby potřebných kvalitních výrobků, 
které začíná být na trhu problematické. Český 

zákazník patří mezi nejnáročnější v Evropě. V této 

oblasti budeme spolupracovat s předními firmami 
českého, ale také evropského charakteru. Ano, 

chceme dodávat i do dalších zemí. I dalších pět let 

budeme pokračovat v tomto vzrůstajícím trendu  
a dále se rozšiřovat v našem odvětví.  

Jak naopak od práce odpočíváte?        

V případě pracovních úspěchů je pro mne 
odpočinkem i práce, ale to není tak často . Stále 

je co zlepšovat. Ale někdy se to podaří a dosažený 

úspěch je pro mne hlavně psychickým 
odpočinkem. I doma, kde jsem se k tomu snažil 

vytvořit podmínky – zahradu, relaxační místa 

v domě. Rekreačně hraji tenis a jednou až dvakrát 
za rok odjíždím na dovolenou. Pochopitelně 

nejraději trávím čas s naší početnou rodinou. 

Zmiňoval jste Váš dům, líbí se vám ještě dnes 

Vaše dveře?  
Určitě se mi líbí, i když doba pokročila, stále jsou 
v popředí současného bytového designu. V roce 

2007 jsem s architektem vytipoval a nechal 

vyrobit tehdy zcela ojedinělé atypické dveře. 
V současné době jsou takové dveře zařazeny  

i v našem katalogu. Šlo o reverzní dveře se 

skrytou zárubní, s výškou 240 cm, s kvalitním 
povrchem, jejich barvu mám v interiéru sladěnou  

s barvou stěny. Stále se mi líbí, předběhly svou 

dobu. Jsem rád, že přicházející trend přináší právě 
tento druh výrobku. 

 

 

Děkujeme za rozhovor a přejeme  SEPOSu 

nejen dalších úspěšných pět let.  

UDÁLOSTI pokračování 

V úterý 13. června jsme křtili náš první 

katalog. Abychom byli přesní, zhruba před 
patnácti lety SEPOS svůj katalog již měl. Ale 

protože odmlka byla poměrně dlouhá, označujeme 

katalog 2017 jako 1. vydání. 

 

„Vydání katalogu je milníkem na cestě, kterou naši 

společnost vedeme. Je to cesta za uspokojením 
potřeb a přání co nejširšího okruhu zákazníků 

v oblasti dveří a zárubní,“ uvedl k události Lumír 

Kozubík ml.  

JAK JSME STAVĚLI 
„EXTRA“ SNY o nových dveřích 

Asi nejvíce potencionálních zákazníků jsme letos 
oslovili opět v pořadu Jak se staví sen. Náš reklamní 

spot se objevil ve všech dílech a náš sortiment 

v osmi dílech z celkových devíti. V prvních pěti 
dílech vyhlásili organizátoři pořadu naším jménem 

SMS soutěž o pět poukázek  

v hodnotě 5 tisíc korun. Všechny poukázky už 
výherci ze Zlína, Třemošic, Brna, Českých 

Budějovic a Nového Města na Moravě obdrželi. 

Na otázky odpovídá pan Jiří Šťovíček, který tento 
projekt zastřešoval: 

Jak rychle se vlastně musela ve skutečnosti 

zakázka do jednotlivých dílů zrealizovat?  
Samotná realizace proměny probíhá opravdu 

necelých pět dní, nicméně zakázkové výrobky 

samozřejmě objednávají předem. Ze začátku to bylo 
kolem „krásných“ 3 týdnů, postupně to ale designéři 

přestali zvládat a v některých dílech se termín 
počítal opravdu spíše na dny než na týdny.  

Jaká proměna byla z pohledu SEPOSu 

nejnáročnější?  

Za nejnáročnější považuji druhý díl s ing. Markem 
Povolným, kdy montáži celoskleněných dveří 

vysokých až ke stropu opravdu nepomohlo, že 

podlaha byla ve výsledku o 1 cm výš, než se 
plánovalo. A právě v tomto díle byly výrobky  

i bezkonkurenčně nejdražší, zákazník by zaplatil 

přes 100 tis. Kč. 

Jaká naopak nejsnazší, nejrychlejší? 
Nejsnazší byl poslední 9. díl, kdy jsme vzhledem ke 

vzdálenosti (Nové Město pod Smrkem) a pouhých 

dvou kompletů ani nejeli po dohodě s designéry 
zaměřit - bohužel oba otvory zaměřili špatně, takže 

nakonec nejsnazší byl díl č. 7, do kterého jsme 

nedodávali .  

Jste rád, že už jsou „proměny“ za Vámi nebo se 

Vám bude stýskat? Co pro Vás tato zkušenost 

znamenala? Upřímně přiznám, že rád jsem. Vloni 

jsem hlavně prožíval zvládnutí projektu po stránce 
realizační, letos jsem vnímal ještě víc „boj“ se 

scénářem, kdy bychom si zájem produkce vyhovět 

nám zejména v komentářích představovali jinak. 
Ale zkušenosti jsou to samozřejmě obrovské… 

Vyráběli jsme i výrobky, které běžně nenabízíme 

(atypické délky garnýže spojené na rohu zdí apod. ), 
vzhledem k časovým skluzům bylo kolem zajištění 

dodávek mnohem víc komunikace s kolegy, kteří 

byli naštěstí velmi vstřícní a pomohli tím 
k úspěšnému dokončení.  



 

 
 

TO JSME MY 
 

HRADEC KRÁLOVÉ 

Vančurovo náměstí  

Prodejna v Hradci Králové na frekventovaném 

Vančurově náměstí funguje od října 2015. 

Pracovní tým tady je ve složení Michaely 
Šrámkové, Kateřiny Kociánové a montážníka 

Romana Jelínka.  

 
Zeptali jsem se vedoucí prodejny Michaely 

Šrámkové: 

 

Vaše prodejna je z pohledu stáří junior, co se od 

počátku až po současnost u Vás na středisku 

změnilo? Od mého nástupu, který byl v lednu 2016, 
došlo celkem k výrazným změnám. Z počátku jsme 

spolupracovali s externími montážníky, ale díky 
tomu, že pobočka zaznamenala rychlý nárůst, mohli 

jsme mít vlastního zaměstnance. Zhruba v polovině 

loňského roku náš kolektiv doplnila slečna Kateřina 
Kociánová. Nyní si myslím, že jsme stabilní 

kolektiv. 

 

Můžete nám přiblížit Vaši nejzajímavější realizaci, 

na kterou rády vzpomínáte? Rády vzpomínáme na 

naši první velkou zakázku s firmou STAVEKO 
SYSTÉM z Pardubic. Výborná komunikace ze 

strany objednavatele a i realizace proběhla bez 

sebemenších problémů. 

  
 

 

 

KARLOVY VARY  

V Karlových Varech funguje prodejna s menší 

rozlohou a dvěma venkovními sklady od roku 2012 

a na podzim loňského roku prošla rekonstrukcí. 
Zhruba rok na této prodejně pracuje paní Jiřina 

Mertová, téměř půl roku paní Markéta Jindrová.  

Čím jsou karlovarští zákazníci odlišní? J. Mertová: 

Jsou tu velmi nízké příjmy a to je znát na složení 

zákazníků. 

O jaké produkty je největší zájem? J. Mertová:  
O rámové dveře a dveře Dominant. 

Co Vás v poslední době zaskočilo? J. Mertová: 

Zákazníkův vlastní návrh prosklení dveří  
a dvoudekorové dveře s dvoudekorovými 

zárubněmi, ale každé jiné. 

M. Jindrová: To, že si nás zákazníci někdy pletou 
s pekárnou. Myslím tím, že čekají, že dnes přijdou  

a koupí, nebo dnes objednají a my zítra dodáme.  

Jaký největší oříšek jste musela v práci 
„rozlousknout“? J. Mertová: Správně určit dekory 

u dveří a zárubní dle návrhu zákazníka, obojí 

dvoudekorové. 

 
 
ZEPTALI JSME SE 

obchodního ředitele  

pana Jana Veselého:             

 

Jak se za poslední půlrok změnil sortiment 
SEPOSu? Velmi razantně. V každé produktové 

kategorii máme nějakou novinku. Soustředili jsme 

se na našeho typického zákazníka (rozšířením CPL 
řady dekorů) a náročného zákazníka (dýha, HPL, 

zárubně VERTIKAL, reverzní otvírání). 

 

zleva: Kateřina Kociánová, Michaela Šrámková, 

Roman Jelínek 

Jaký produkt je u Vašich zákazníků 
nejoblíbenější? Zákazníkům se nejvíce líbí model 

dveří Vertika a co se dekorů týká, tak je to dub 

zleva: Markéta Jindrová, Jiřina Mertová 

Na jakou zakázku jste hodně pyšná? 
J. Mertová: Rodinný dům pro společnost Bauing  

 
 

 

 

Jaký je přínos pro zákazníka?         
Více úrovní kvality. Zákazník by měl sám 

rozhodnout jaký poměr kvality a ceny zvolí. Cena 

je vždy lehce měřitelná, ale kvalita výrobku či 
služeb je těžko uchopitelná. Na nás je, jak 

zákazníkovi vysvětlíme přednosti i té druhé části. 

Na základě čeho došlo k rozšíření nabídky? Na 
základě požadavků trhu i slabosti konkurentů, 

jejichž sortiment má také své hranice. My bychom 

měli jít za tyto hranice a portfolio dodavatelů tomu 
připravuje zajímavé podmínky. 

 

kubánský a jilm bílý. Zákazníci se také znovu vrací 

k bílé barvě. 

Jaký produkt Vy osobně Vašim zákazníkům 

nejraději prezentujete? Myslím, že každý produkt 

z naší nabídky má svého zákazníka. Nesnažíme se 

zde za každou cenu zákazníkovi vnutit naši 

představu (o modelech, dekorech), ale vždycky jsme 

rády, když si nechá poradit a ve výsledku dveře se 
zárubněmi v interiéru vypadají velmi dobře. 

V Hradci Králové jste jednou ze dvou našich 

prodejen, jak probíhá spolupráce? Jak se liší vaši 
zákazníci? Spolupráce probíhá skvěle. Trochu 

odlišní jsme snad jen v tom, že více spolupracujeme 

s koncovým zákazníkem. 

Co Vás v práci třeba i rozesmálo?  Rozesmál nás 

nedávno malý zákazník, který s rodiči vybíral dveře, 

trval na posuvných dveřích na garnýž, dokonce se 
chudinka i rozplakal. Rodiče mu dali na vybranou, 

protože aby se měly dveře v pokoji kam posouvat, 

musel by obětovat svou skříň s hračkami. Do 
vteřiny bylo rozhodnuto . 

Čím je pro Vás tato práce zajímavá, případně se 

liší od jiných? Práce je zajímavá tím, že není 
stereotypní, každou zakázku na pobočce řešíme od 

začátku do konce. 

Kde byste ráda viděla dveře od Vás? Ráda bych 
viděla naše produkty na veřejných místech, to je 

nejlepší reklama. 

  

 

Děkujeme za rozhovor. 

 

 

KV. Zakázka běží, odstartovala naši spolupráci. 
M. Jindrová: V SEPOSu jsem krátce, jsem ale 

pyšná na každou zakázku, která se podaří bez 

problémů. Nejde o to, jestli je velká, či malá, ale  
o to, jestli jsme si díky ní dokázali zajistit další 

chodící reklamu, o kterou nám jde především. 

Vybírají u Vás dveře spíše muži nebo ženy? Jak se 
liší jejich přístup? J. Mertová: To je velice různé.  

Muži řeší finance, ženy vzhled a praktičnost.                   

M. Jindrová: Ano, je to různé, pakliže se jedná  
o pár, pak vybírá především žena.  

Co nejvíce zákazníka při výběru dveří podle Vás 

ovlivňuje? Na základě čeho vybírá? Vyžaduje od 

Vás poradenství, co se týče sladění dveří  
s interiérem? J. Mertová: Někteří vybírají podle 

ceny, jiní pečlivě slaďují barvy a materiály. Ptají se 

na můj názor, tam jsem však velice opatrná, já tam 
konec konců bydlet nebudu. 

Odkud zákazníci nejvíce SEPOS znají? J. Mertová: 

Bohužel dost často neznají, jdou jen okolo. Jiní 

přijdou na doporučení. M. Jindrová: Myslím si, že 
především z médií a internetu. 

                                  

 

Děkujeme za rozhovor. 

 

 

Jaké jsou plány na následující půlrok? Plány 

máme spíše v oblasti získávání atypických, 
projektových výrobků. Tento plán je dlouhodobý  

a je závislý na schopnosti dané materiály ke 
zmíněných výrobkům zajistit flexibilně a ještě 
efektivně. K tomu slouží síť našich obchodních 

partnerů/subdodavatelů, se kterými na těchto 

produktech intenzivně pracujeme. Nové „trendy“ 
snad zachycené v našem sortimentu jsou, a to nechť 

posoudí sám zákazník. 

                                    

Děkujeme za Vaše odpovědi. 
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V SEPOSU SLAVÍ 

 

BLAHOPŘEJEME A PTÁME SE těch, kteří 
oslavili svá jubilea v období uplynulého půl roku, 

tedy od začátku ledna 2017 do konce června 2017.  
  

Jaké jsou vaše koníčky? Jak nejraději 

odpočíváte? 
Kam byste se chtěl/a podívat a proč? 

 
Martin Jíra 
vedoucí expedice, Jihlava 

Odpověď: Má práce je 
mým koníčkem  

a samozřejmě je jím  

i moje rodina . Když mi 
zbyde čas, tak rád 

sportuji, běhám a mám 

rád míčové kolektivní 
sporty v létě venku. Nejraději odpočívám s rodinou. 

  
Mám rád moře, takže někam za teplem, třeba do 

Dominikánské republiky. 

Iveta Juráčková 
obchodní referentka, Žďár 
nad Sázavou 

Odpověď: Mezi mé 

koníčky patří především 

cestování, turistika, ze 
sportů je to tenis, volejbal 

a lyžování a dále vaření  

a pečení. Nejraději 
odpočívám trávením času s přáteli a rodinou. 

Ráda bych se znovu podívala do Francie, ale láká 

mě i exotika jako je Thajsko, Japonsko a Maledivy. 

 

Stanislav Paul 
kontaktní osoba pro OZO, 

správa budov, Jihlava 

Odpověď: Mým největším 

koníčkem jsou motorky 
veteráni, jezdím i na srazy 

tady po Vysočině. Můj 

nestarší kousek je z roku 
1955. Opravy jsou náročné, to je velká zábava . 

Odpočívám hlavně s rodinou, jezdíme na výlety, 

sportujeme. Dcery ve věku 7 a 11 let tančí v taneční 
skupině, doprovázíme je na taneční akce. Jsou také 

v pionýru v oddílu Stopaři, tudíž máme blízko i  

k přírodě.  

Asi do Skandinávie kvůli přírodě. Hory, lesy, 
fjordy, jezera - to mě láká. 

Radim Slezák 

skladník, řidič, Brno  

Odpověď: Když najdu volný 

čas, rád se věnuji jízdě na 
horském kole, kde mi dělá 

společníka můj syn. 

Odpočnu si u prací kolem 
našeho domu nebo na 

dovolené s rodinou - nejlépe 

u moře nebo na horách. K relaxu patří  také 
sklenička dobrého vína a kvalitní kniha – nejlépe 

téma druhé světové války, které mě velmi zajímá.  

Chtěl bych navštívit Afriku, konkrétně JAR nebo 

Keňu – poznat odlišný způsob života tamních 
obyvatel a vidět nádhernou přírodu. 

Radek Škorpík 

výroba, Jihlava 

Odpověď: Rodina  
a příroda, chodím rád 

na procházky s malým 

synem, dříve jsem hrál 
fotbal, ale teď už moc 

nesportuji. Syn mě 

odpočívat nenechá .  

Láká mě Nový Zéland, je tam pěkná příroda, 
krajina.   

 

Tomáš Zadražil  

výroba, Jihlava  

Odpověď: Baví mě 

programování na 

počítači, například  
v jazyce C#, grafické 

formáty, prográmky 

matematických vzorců. 
Jako koníčka mám 

francouzštinu.  

Byl jsem v Paříži a rád bych se tam zase rád 

podíval, to je pro mne srdcová záležitost.  

 

Blanka Zámečníková 

obchodní referentka, 
Lanškroun 

Odpověď: Ve volném 

čase jezdím na kole,  

v zimě ráda lyžuji. 
Odpočinu si při 

procházkách přírodou  

s naším psem nebo při 
práci na zahrádce.  

Nemám konkrétní místo, kam bych se chtěla 

podívat, ale mám ráda hory, zatím v tomto ohledu 

vítězí Dolomity, ale možná se to změní a po 
dovolené budou nejoblíbenější Pyreneje . 

10 LET VE FIRMĚ OSLAVILI: 
 

Edita Jaciková, obchodní referentka, Praha 3 
Vlastimil Kros, skladník, Most 

 
NARODILI SE: Šimon & Šimon 

Přírůstkem v rodině se může pochlubit: 
Roman Balín  

a Barbora Šedá 

vedoucí prodejny Most, 
obchodní referentka Most - 

mateřská dovolená 

28.3. 2017, syn Šimon 

 

 

Luboš Karamon 

montážník, Jihlava 

13.4. 2017, syn Šimon 

 

 

UDÁLOSTI hledáčkem 

fotoaparátu 

Den dětí jsme si s našimi malými účastníky 

užili jako každý rok. Letos k nám zavítalo 55 
dětí, na které čekalo 10 základních stanovišť a 4 

stanoviště doplňková. Novinkou letošního ročníku 

byl „pan Žabák“ a děti nově potěšil také 
megabublifuk. Děkujeme všem organizátorům, díky 

kterým se areál SEPOS na jedno odpoledne 

proměnil ve veselé dětské hřiště . 

 

PLÁNUJEME 

Plánujeme rozšíření prodejních prostor 

v Praze. Aktuálně jednáme o částečném 

pronájmu velmi dobře situované budovy v Praze 6. 

V suterénu je k dispozici nadstandardně vybavený 
sklad a přízemí disponuje moderním zázemím pro 

personál i zákazníky. „Držíme si palce, ať to 

klapne“ 
 

Plánujeme přestěhování zlínské prodejny do 

lepších prostor. Důvodem je současná 
nevýhodná situace, kdy je výdejní sklad vzdálený 

cca 3 km od prodejny. Momentálně jednáme  

o pronájmu nově rekonstruovaných prostor 
(prodejních i skladovacích) v bývalém areálu firmy 

Baťa.  

PODPORUJEME 

Každý rok putují nemalé finanční dary do 

sportovních klubů, nemocnic i na pořádání 

kulturních akcí v různých koutech republiky. 
Z mnoha takových vybíráme: Jsme generálním 

sponzorem 1. ročníku Mezinárodní soutěže hasičů. 

Bude se konat v polovině července v Jihlavě.  


