
 
8. prosince 2014 / číslo 6 / ročník III   

 

Vážení a milí kolegové,   

konec roku je obdobím, kdy se ohlíţíme, uzavíráme - nastává čas vyhodnocování roku uplynulého a příprava na rok 

budoucí. Na základě průběţných výsledků tohoto roku nám vychází, ţe by se náš roční obrat měl pohybovat kolem  

400 miliónů Kč. Hospodářský výsledek, tedy celková výkonnost naší firmy v roce 2014, se tak bude řadit na historicky třetí 

nejlepší rok. Na tento výsledek má velký vliv nejen rozvoj zahraničního obchodu, navýšení výkonnosti výroby, ale  

i marketingová podpora a rozvoj našich řídicích systémů. Velkou měrou se na výsledku podílí také většina našich středisek, 

která vykazují v tomto roce navýšení obratu. Toto vše prokazuje samozřejmě kvalitní práci všech našich zaměstnanců.  

Jako zásadní v letošním roce vnímám rozvoj obchodní i výrobní činnosti na všech našich úrovních. Tento rozvoj se snaţíme 

podporovat rekonstrukcí vzorkových prodejen, letos se nám podařilo zrekonstruovat tři. Paralelně probíhá stavba nové výrobně-skladovací haly, se kterou 

souvisí posílení kritických míst ve výrobě a posílení skladových kapacit, čímţ chceme dosáhnout zkrácení dodacích termínů. Jako další důleţitý projekt jsme 

letos vyzkoušeli pro nás novou cestu propagace, a to reklamní kampaň v televizi. Její vyhodnocení bylo moţné prozatím provést za měsíc říjen, kdy narostl 

počet objednávek koncových zákazníků a firemních zákazníků ze segmentu truhlářů o 20%. Nejenom formou reklamy, ale i dalšími způsoby nepřetrţitě 

pracujeme na rozšiřování obchodní sféry, a to nejen směrem k firemním a zahraničním zákazníkům, ale také směrem ke koncovým zákazníkům.  

Dovolte mi, abych s hlubokou lítostí zmínil také nejsmutnější událost v tomto roce. Ze středu vedení naší firmy odešla po těţké nemoci obchodní ředitelka, 

paní Eva Kašíková. Tato tragická událost znamená obrovskou ztrátu nejenom pro naši firmu, ale zejména ztrátu velmi vzácného nenahraditelného člověka. 

Člověka, kterého si všichni váţili, coţ upřímně projevili v doručených kondolencích. Tímto bych chtěl všem za vyjádření projevené soustrasti poděkovat. 

Zároveň bych rád touto cestou poděkoval za vynikající prospěšnou práci Evě Kašíkové. Na její památku pojmenujeme novou halu (halu číslo 12) jejím jménem 

„EVA“.  

Po rekapitulaci končícího roku se ve zkratce podívejme na příští rok. Věřím, ţe vzhledem k investicím a rozvoji v roce 2014 budeme lépe připraveni na 

navyšování výrobních kapacit a zvládnutí obchodních případů v následujícím roce. V plánu jsou rekonstrukce vzorkových prodejen a další rozšiřování prodejní 

sítě i zahraničního obchodu. Co se týká výroby, plánujeme nákup nových strojů a repasování stávajících. Postupně budeme také prověřovat schopnosti našich 

dodavatelů a síť dodavatelů rozšiřovat. I nadále však budeme maximálně vyuţívat moţnosti spolupráce s naším rozhodujícím partnerem, firmou Masonite, 

které bych chtěl touto cestou za dosavadní spolupráci poděkovat. 

Závěrem bych chtěl všem zaměstnancům popřát klidné vánoční svátky, mnoho osobních i pracovních úspěchů a hlavně pevné zdraví v nadcházejícím roce.         

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

UDÁLOSTI 
Zemřela obchodní ředitelka, paní  

Eva Kašíková, která se velkou měrou zaslouţila  

o chod a rozvoj obchodní činnosti SEPOSu. Svůj 

loajální a pozitivní přístup k firmě vyjadřovala 

v rozhovoru pro firemní zpravodaj slovy: „Těší mě, 

ţe SEPOS stále roste.“ Pokračování na str. 2 

Náš reklamní spot odvysílala v druhé 

polovině září v odpoledních a večerních hodinách 

televize NOVA i PRIMA. SEPOS se zde objevil jako 

sponzor televizních pořadů Ulice, Prostřeno, 

Ordinace v růţové zahradě a Doktoři z Počátků.  

K 15. 9. 2014 byly spuštěny nové webové 

stránky. Při jejich tvorbě jsme se snaţili nejen  

o modernizaci designovou, ale zároveň  

o uţivatelsky příjemné prostředí plné praktických 

rad a technicky zaměřených informací. 

AKTUÁLNĚ 
Výroba v číslech: Za jedenáct měsíců 

letošního roku jsme vyrobili tolik zárubní 

jako za celý loňský rok, který byl historicky 

nejúspěšnější. Předpoklad je, ţe se v roce 2014 ve 

výrobě zárubní přehoupneme přes 120 tisíc ks  

a s celkovou výrobou (tedy od roku 2008) se 

dostaneme na 750 tisíc ks. Zajímavá je také výroba 

atypů, kdy se letos ve finančních objemech 

dostáváme na 19% celkové výroby. Za posledních 

5 let došlo k navýšení výroby atypů o více neţ 

75%. 

 

Nová výrobně-skladovací hala. Hala  

o celkové zastavěné ploše 2000 m2 vyrostla 

během pěti měsíců v blízkosti haly č. 3  

a kombinuje výrobní a skladovací prostory.  

 

Hala č. 12 - vpravo 

Hala bude zaměřena především na slabší články 

výroby. Bude zde umístěno 10 nových strojů, např. 

formátovací pila, čtyřstranka nebo kašírovací linka. 

Předpokládáme, ţe instalace některých strojů 

budou probíhat jiţ začátkem příštího roku. 

Od července probíhají rozsáhlé 

rekonstrukce tří našich vzorkových 

prodejen. Celkem uţ investice přesáhla 3,5 mil. 

korun. Všechny prodejny byly maximálně 

rozšířeny a nově uspořádány, s čímţ souvisí 

nejenom rozšíření vystaveného sortimentu, ale 

také snazší orientace a vysoký uţivatelský komfort 

při nakupování. Prodejny byly navrţeny s ohledem 

na minimalistický design v konceptu kombinace 

tmavohnědé a bílé barvy. Moderní vzhled 

podtrhují celoskleněné prvky, které efektně 

oddělují a zároveň propojují prodejní část 

s kancelářemi. 

 

Pokračování rubriky AKTUÁLNĚ na str. 4 

 
 

 

 

 

Prodejna v Praze na Jarově s vestavěnou částí 

Prodejna v Táboře po rekonstrukci 

 
Prodejna v Třebíči po rekonstrukci 



UDÁLOSTI (pokračování) 

 

Pokračování ze str. 1:      Paní Eva Kašíková 

působila v SEPOSu 14 let. Za dobu jejího 

působení se obchodní oddělení (a nejenom to) 

značně rozrostlo. V roce 2000 „obchod“ 

přebírala  ve formě „několika sešitů“, jak sama 

uvedla v jednom z rozhovorů. Od zmiňovaných 

sešitů, ve kterých byli sepsáni dodavatelé, se 

postupně pod vedením paní Evy Kašíkové 

obchodní oddělení rozrůstalo do současné 

podoby, kdy prodejní síť tvoří 17 poboček  

a obchodní tým je desetičlenný.  

Eva Kašíková přistupovala k práci zodpovědně 

a s obrovskou dávkou pečlivosti a obětavosti. 

Byla neobyčejně aktivní, neustále ve střehu, 

vţdy připravená odpovědět. Jako obchodník 

byla neústupná a nekompromisní, avšak 

zároveň komunikativní energická  

a přesvědčivá.  

 
ŘEKLI O EVĚ KAŠÍKOVÉ: 

Mgr. Lumír Kozubík, hlavní manažer: 

„Chybí mi magická věta: „Už o tom ví paní 

Kašíková“. 

Pokud mě někdo informoval o nějakém problému  

a v průběhu vysvětlování řekl magickou větu: „Už  

o tom ví paní Kašíková,“ mé myšlenky, které ze 

sdělených informací připravovaly řešení, se 

uklidnily. Bylo jasné, že již je uděláno maximum 

pro vyřešení problému, případně je věc již vyřešena.  

Chybí mi věta: „Ne, já hned jdu, musím ještě …“. 

Naštěstí jsme po této větě, v odpoledním utichlém 

prostředí administrativní budovy naší firmy, často 

propadli diskusi, v níž jsme probrali kde co.  

A s úsměvem na rtech se loučili nejdříve po hodině.  

Chybí mi věta: „To sis ani nemyslel, kolik budeš mít 

v Seposu práce.“ 

Slyšel jsem ji od Evy mnohokrát. Vím, že jejím 

vyslovením spíš chtěla poukázat množství práce, 

kterou dělám. Ale já tu větu neměl rád. Po jejím 

vyslechnutí jsem si přišel, jak kdybych šel do Seposu 

kvůli tomu, že zde bude méně práce. Teď bych ji ale 

moc rád slyšel, ještě aspoň jednou.  

Chybí mi …“ 

Ing. Pavel Bradáč, manažer jakosti: „Ve 

vzpomínkách mi kolegyně, paní Eva Kašíková, 

zůstane jako zásadový člověk, pro kterého jednou 

dané slovo bylo zákonem, rozhodnutý obětovat 

práci a firmě na úkor sebe cokoli. Zároveň také 

jako člověk mající maximální pochopení i pro 

všední osobní či rodinné starosti svých 

spolupracovníků, a v neposlední řadě mající i velký 

smysl pro humor …“ 

Pavel Polák, vedoucí výroby: „Je velmi obtížné 

vyjádřit několika slovy pocity, které zůstanou 

v člověku po odchodu blízkého spolupracovníka. 

Paní Eva Kašíková byla nejenom po profesní 

stránce vynikajícím člověkem, ale dokázala si najít 

čas  a pomoci kolegům i v osobním životě. Její 

odchod mě velmi zasáhl. Budu na ni vzpomínat 

jako na laskavého a vstřícného člověka.“ 

Lumír Šimek, provozně-ekonomický ředitel:  

„U paní Kašíkové jsem vždy obdivoval její vitalitu  

a obrovské pracovní nasazení, s jakým řešila  

Odborností a příjemným vystupováním si 

dokázala obchodní partnery získat na svou 

stranu. Obchodní strategii stavěla především 

na spokojenosti zákazníků. Kaţdý zákazník pro 

ni byl zákazníkem s velkým „ZET“ a s tímto 

přesvědčením k jeho přáním a potřebám 

přistupovala. Často říkala: „Váţím si toho, ţe si 

nás zákazník našel, ţe mám jeho důvěru a tu 

nesmím zklamat,“ a v tomto duchu se snaţila 

kaţdému maximálně vyhovět. Svým osobitým 

přístupem neustále dokazovala, ţe i v extrémně 

tvrdém a konkurenčním prostředí je lidskost 

spíše výhodou a cestou k úspěchu. Dokázala 

také to, ţe v obchodě hraje roli celá řada 

faktorů jako je například cit na obchodní 

partnery, osobní sympatie a intuice, a ţe 

obchodníci nejsou jen „lidé čísel“.  

Odešel člověk, který pro SEPOS vykonal 

obrovský kus práce. Věřím, ţe mohu na závěr 

za všechny zaměstnance vyjádřit upřímnou 

soustrast zejména rodině a blízkým. 

 

všechny problémy. V její osobě jsme ztratili nejen 

výbornou manažerku, ale především člověka 

s velkým srdcem. Bude nám všem moc chybět.“ 

Ing. Roman Psohlavec, projektový manažer: 

„Paní Eva Kašíková pro mne od samého počátku 

mého působení ve společnosti Sepos představovala 

vzor člověka plného pochopení, obětavosti  

a lidskosti, a to jak po stránce profesní, tak osobní. 

Vždy byla plná energie a ochoty podělit se  

o znalosti při společné práci. Děkuji Vám paní 

Kašíková za možnost Vás poznat a spolupracovat 

s Vámi.“ 

Vladislava Šubová, vedoucí střediska Sušice: 

„Paní Kašíková mi bude moc chybět. Nejenom její 

profesionalita, ale hlavně její lidskost, srdečnost, 

schopnost se za jakýchkoli podmínek dohodnout,  

a její pohodová a vstřícná povaha. Mohla bych o ní 

napsat moc a moc hezkého, ale všichni dobře víte, 

jaká to byla skvělá žena. “ 

Jaroslav Mládek, vedoucí střediska Tábor: „Paní 

Eva Kašíková byla osobnost, Dáma, vždy dokázala 

pomoct. Děkujeme  J. Mládek, L. Dafčíková,  

M. Zíma 

Ing. Ludmila Soldánová, vedoucí střediska 

Brno: „Je pro mne velice těžké přijmout fakt, že 

člověk plný energie, který tu byl pro nás vždy, když 

jsme potřebovali radu, či pomoc s nejrůznějšími 

problémy, najednou nestojí vedle nás. Děkujeme 

paní Kašíková za Vaši obětavost a vlídnost. Chybíte 

nám.“ 

Marcela Pruknerová, vedoucí střediska Třebíč: 

„Paní Eva Kašíková pro mne znamenala mnoho. Je 

to velká ztráta obětavého, milého člověka. Já 

osobně jsem v ní měla velkou oporu jak 

v pracovním, tak soukromém životě. Velice těžko se 

s jejím odchodem smiřuji.“ 

Tomáš Primas, vedoucí střediska Praha 5: „Jsem 

hluboce zasažen. Nemám slov … Přijměte prosím 

mou upřímnou soustrast.“  

Mgr. Zdeněk Lukes, vedoucí střediska 

Lanškroun: „Úmrtí paní Evy Kašíkové je obrovskou 

ztrátou pro všechny zaměstnance firmy SEPOS. Pro 

mou osobu je její odchod o to těžší, neboť stála za 

mým přestupem do firmy SEPOS. Vždy jsem ji plně 

respektoval jako člověka s velkým přehledem, který 

umí spoustu věcí vysvětlit, ale také dokáže poradit 

v obtížných situacích a pochopit názory jiných. Rád 

bych jí za její přístup moc poděkoval, ale …“ 

 

 

Jaroslav Šůna, vedoucí střediska Praha 3: „Je to 

pro nás všechny velká a bolestivá ztráta. Bohužel 

jsme si společně v této hektické době nenašli čas na 

klidné osobní popovídání, ačkoliv jsme si to 

několikrát slibovali, a všechny záležitosti jsme řešili 

po telefonu. Naposledy jsme se osobně viděli  

o prázdninách při jednání na centrále firmy, 

nedlouho na to jsem se dozvěděl o její nemoci,  

i když jsem vůbec netušil, jak vážná je, což jsem 

pochopil až po zářijové poradě. Naše poslední 

komunikace byla bohužel opět po telefonu, když 

jsem jí poslal SMSku s přáním brzkého uzdravení  

a ještě večer mi přišla milá odpověď, kterou stále 

držím v paměti. Čest její památce.“ 

Mária Jarcová, obchodní referent: „Byla  

a zůstane pro mne milým, vstřícným  

a laskavým člověkem, který dokáže naslouchat, 

pochopit a podat pomocnou ruku. Na pracovišti 

vyžadovala pořádek a férový přístup, jako 

nadřízená jednala vždy na úrovni a s ochotou sobě 

vlastní.“ 

Jiří Šťovíček, bývalý zaměstnanec SEPOSu: 

„…Paní Kašíková pro mě byla symbolem a duší 

SEPOSU, úžasné firmy, do které mě ona přivedla, 

za což jí i vám nikdy nepřestanu být vděčný.“ 

Irena a Zdeněk Prachařovi, Zlínspol spol. s r.o.: 

„Je neskutečně těžké se smířit s tím, že nám odešel 

člověk, kterého jsme měli tak rádi. O to víc, když 

jsme netušili, s čím bojuje. Spolupracovali jsme 

s Evou hodně let a vždy na výbornou. Problémy 

řešila s velkou nonšalancí a její „děcka to 

zvládneme“, znají mnozí. Naše dlouholetá práce 

nám změnila vztah z obchodních partnerů na 

osobní přátelství. Mnoho oborů má svoje hvězdy  

a mezi námi „dveřníky“ zůstane navždy svítit ta její. 

Naše poslední sms byla „Teď nemůžu, ozvu se ti 

později, pa Eva“. Budeme ji navždy nosit v našich 

srdcích.“ 

Michal Hudeček, ECLISSE ČR, s.r.o.: „… Paní 

Kašíkovou jsme měli moc rádi. Byla na nás vždy 

milá, tvrdá i lidská, prostě ta správná osoba na 

svém místě ...“ 

Ladislav Pártl, M&T: „… Myslíme na paní Evu  

a věříme, že i v nebi zůstane tím skvělým člověkem 

jako byla zde.“ 

František Věžník, BUILDING centrum-HSV: 

„… S Evou Kašíkovou obchodní svět ztrácí 

významnou osobnost.  Její profesionální a osobní 

přístup byl vždy zárukou spolehlivosti, slušnosti  

a vzorem pro obchodní partnery. Bylo nám ctí s ní 

spolupracovat.“ 



TO JSME MY 
Prostřednictvím rubriky „To jsme my“ jsme 

tentokrát navštívili střediska na severu naší 

republiky. Nejdříve jsme zavítali do 

Moravskoslezského kraje a potom jsme se 

podívali na severozápad do Ústeckého kraje. 

OPAVA 

V srpnu 2005 byla v Opavě na ul. Nákladní 

otevřena vzorková prodejna. V roce 2010 

proběhlo stěhování prodejny do současných 

prostor a v lednu roku 2011 bylo do Opavy 

přestěhováno středisko Velká Polom. V letošním 

roce došlo ke spojení s ostravským střediskem. 

Jako vedoucí zde působí Ing. Pavlína 

Vavrlová, funkci obchodního referenta zastává 

Světlana Illíková, funkci skladového operátora 

Renáta Křížová a na pozici skladníka-truhláře 

působí Jan Stuchlík. 

 
Opavský tým: zleva R. Křížová, S. Illíková, J. 

Stuchlík, P. Vavrlová 

MOST 

Pobočka v Mostě byla otevřena v červenci roku 

2005. Sídlí v městské části Velebudice  

a vedoucím je Roman Balín. Na pozici 

obchodního referenta působí Hana 

Masopustová. Kolektiv doplňuje skladník 

Vlastimil Kros. 

Na otázky odpovídá pan Roman Balín: 

Do současných prostor se SEPOS stěhoval 

před třemi roky. Jak byste polohu ve městě 

zhodnotil? Já jsem sice přišel do SEPOSu  aţ  

o rok později, ale je to rozhodně velké plus. 

Původní byla vzorkovna v areálu střední 

odborné školy, coţ nebylo z obchodního 

hlediska moc výhodné. Při návštěvě musel 

zákazník předloţit OP, aby se vůbec dostal do 

budovy. Takţe, kdyţ se Sepos rozhodl pro 

změnu místa nové vzorkovny, tak rozhodně 

udělal více neţ dobře. Vzorkovna se nachází 

v průmyslové zóně, coţ je výhodné zejména 

proto, ţe několik našich stálých odběratelů je 

pár desítek metrů od nás.  

Najde se něco, co byste na vzorkovně 

vylepšil? Neustále se snaţíme v rámci 

moţností něco vylepšovat.  
Prodává se Vám lépe zboží, které máte 

vystavené na prodejně a zákazník si ho 

může osahat nebo mají zákazníci při 

příchodu do prodejny jasnou představu?  

Viděl bych to tak půl na půl. Někteří zákazníci 

přijdou a nemají vůbec ţádnou představu a ti, 

 

Na otázky odpovídá paní Ing. Pavlína 

Vavrlová: 

Řekněte nám, je Opavsko v prodeji dveří 

něčím specifické? Pro opavské i ostravské 

středisko je rozhodující zejména blízkost 

polských hranic. Velká část zákazníků dává 

důraz na cenu, kterou máme v porovnání  

s Polskem vyšší. Musíme je přesvědčit naší 

kvalitou a poskytovanými sluţbami. A je  

i viditelný rozdíl mezi opavským a ostravským 

střediskem. V Ostravě, i kdyţ je zatím méně 

zakázek, si zákazníci vybírají přece jen draţší 

dveře  neţ u nás v Opavě. 

Jak byste ohodnotila obchod a práci s lidmi? 
V Seposu pracuji 2 roky, ale v oboru dveří  

a oken asi 8 let. Myslím, ţe hloupost některých 

lidí mě uţ nepřekvapuje, tu jsem se naučila 

zdolávat. Spíše překvapí, kdyţ je někdo dobře 

informován. Také mám pocit, ţe se zákazníci 

stále více ozývají, reklamují, kdyţ není něco 

podle jejich představ, někdy to aţ přehánějí.  

Je ještě něco, čím Vás zákazník dokáže 

překvapit? Hodně překvapí, kdyţ někdo 

poděkuje. Jsou takoví, kteří děkují uţ při 

uzavírání objednávky. Na druhou stranu jsem 

měla jednání s majitelem firmy, s níţ 

obchodujeme uţ dlouho, ale jednáme s jeho 

podřízenými. První, co mi tehdy onen majitel 

řekl, bylo: "Jak dlouho pracujete v oboru, ať 

vím, jestli se s Vámi mám bavit?" (Jednalo se  

o zakázku cca za 500 tis., tak jsem odpověděla 

slušně a jednala dál.) 

Jak vnímáte spojení středisek na severní 

Moravě? Spojení ostravského a opavského  

 

co tu představu mají , tak v dnešní „internetové 

době“ jsou na nás většinou jiţ předem 

nachystaní a rovnou si řeknou, co chtějí. Pokud 

budu mluvit za mě, tak po letech strávených 

v tomto oboru, jsem připraven na všechny typy 

zákazníků. 

Máte nějakou kuriozitu, ke které došlo při 

komunikaci se zákazníkem, na kterou rád 

vzpomínáte?  Na nějakou konkrétně asi ne, 

ale kaţdou chvíli je něco k pousmání. 

Co je ve Vašem regionu absolutním 

favoritem z hlediska sortimentu?  Co se týče 

stálých odběratelů, tak to budou jednoznačně 

lakované bílé, kašírované a protipoţární dveře. 

Co se týče koncových zákazníků, tak zde vedou 

laminované dveře. 

Máte nějakou metu, něco, čeho chcete jako 

vedoucí střediska dosáhnout? Já si ţádné cíle 

nekladu. Jsem rád za to, ţe jako kolektiv 

fungujeme a daří se nám po ekonomické 

stránce. Podařilo se nám vylepšit jméno 

SEPOSu v našem regionu a doufám, ţe v tomto 

trendu budeme pokračovat. 

Které období v roce je pro Vás v práci nejvíce 

hektické a proč? Jednoznačně je to právě toto 

období, tedy konec roku. Kaţdoročně stejný 

scénář, kdy se dokončují zakázky, které chce 

mít kaţdý do Vánoc realizované. Toto období 

je napjaté kaţdým dnem. 

Co Vás na Vaší práci nejvíce baví? Tato práce 

přináší kaţdý den něco jiného. Takţe vlastně 

člověk nikdy neví, co bude pozitivního 

 

střediska vnímám jako velmi pozitivní  

a prospěšné, uţ si nekonkurujeme jako dříve, 

ale spolupracujeme. Mnoho zákazníků začalo 

vyuţívat obě naše střediska současně, zastaví 

se zrovna tam a objednají, kde to mají blíţ,  

a pak se operativně domlouváme, kde si zboţí 

vyzvednou. Jedná se zejména o truhláře, kteří 

se řídí tím, kde mají zakázku, ale běţně toho 

vyuţívají i koncoví zákazníci. Napomáhá tomu  

i propojení Visionu obou našich středisek. 

Máte nějakou metu, něco, čeho chcete jako 

vedoucí opavského střediska dosáhnout? 

Minimálně bych ráda naplnila představy vedení 

naší firmy o obratu a zisku, a i kdyţ se ptáte jen 

na Opavu, ráda bych, aby se pracovní kolektiv  

v Ostravě stabilizoval a fungoval ke 

spokojenosti zákazníků. V Opavě se nám to 

myslím daří, i kdyţ pan Stuchlík z nás třech 

ţenských musí mít někdy „hlavu v pejru“. 

Abychom nezůstávali pořád u práce, jaké 

jsou Vaše koníčky? Poslední dobou se 

"odreagovávám"  prací okolo domu a staráním 

se o své blízké, na koníčky čas nezbývá. 

Poraďte nám, co bychom měli v Opavě 

navštívit? Opava je krásné "maloměsto", které 

letos oslavilo 790 let od udělení městských 

práv. Je výborné, ţe téměř všude dojdete pěšky 

a zjistíte, ţe většinu lidí alespoň od pohledu 

poznáváte. Výhodou je, ţe celé historické 

centrum se všemi památkami  projdete 

maximálně za den. Proto bych Vás ještě poslala 

do okolí Opavy na zámek Raduň nebo Hradec 

nad Moravicí, které mají také příjemné okolí  

s  přírodními parky.  

 

nebo negativního. A to je právě to,  co mě na 

tom baví. Samozřejmě, pokud člověk nemá 

vztah k práci s dveřmi, tak ho práce nemůţe 

naplňovat ani bavit. 

A mimo práci, jaké jsou Vaše koníčky?  
Chodím „do fitka“ a hraji tenis. O víkendech mě 

zaměstnávají práce na rodinném domě.  

Jaké je Vaše oblíbené místo v Mostě, které 

byste nám doporučil navštívit? Tak to bude 

určitě návštěva repliky středověkého hradu 

Hněvín.  

 
Tým mostecké pobočky: zleva R. Balín, H. 

Masopustová, V. Kros 

.
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V SEPOSU SLAVÍ 

BLAHOPŘEJEME A PTÁME SE těch, kteří 

oslavili svá jubilea v období uplynulého půl 

roku, tedy od začátku června 2014 do začátku 

prosince 2014.  

 

Jak nejraději trávíte volný čas? 

 

Jakou zemi, případně jaké konkrétní místo, 

byste nejraději navštívil/a a proč? 

 

Petra Bakalová 

obchodní referent, Plzeň 

Odpovědi: Svůj volný čas 

trávím nejraději s rodinou. 

Rádi se účastníme různých 

sportovních akcí   

a vzhledem k tomu, ţe bydlíme v rodinném 

domku, jsou to veškeré práce spojené 

s údrţbou domku a zahrady. Pokud by se mi 

podařilo navštívit Nový Zéland - Jiţní ostrov, 

splnil by se mi sen. Láká mě krása přírody. 

Markéta Bartůšková 

účetní, Jihlava 

Odpovědi: Pojem volného 

času  do dnešního dne 

neznám, ještě stále řeším 

ţivotní resty ve věci 

domácnost - děti, byla  

a jsem máma - táta v sukních, a to je dost 

náročná hra. Ţivot mě naučil nesnít. 

Zdeněk Benáček 

montážník, Jihlava 

Odpovědi: Volný čas trávím 

nejraději sportem, mám rád 

všechny zimní sporty a v létě 

si rád vyjedu na kole. Chtěl 

bych navštívit Švýcarsko, 

protoţe je tam všude čisto  

a pořádek... 

Bc. Zuzana Havlová 

referent marketingu, Jihlava 

(t.č. MD) 

Odpovědi: Ráda posedím  

s rodinou a přáteli, zajdu do 

divadla a na koncerty.  

V únoru se třeba chystáme 

do Prahy na kapelu Queen. 
V létě s rodinou ráda cestuji,  

v zimě se těším na lyţování. Mám doma také 

uţ rok naladěné piano, ale zatím se dočká asi 

jen vánočních koled :-). Nejraději bych 

procestovala celou Francii, líbí se mi jejich 

ţivotní styl, jazyk, kultura a lákalo by mě 

poznat různé oblasti a odlišnou krajinu.    
 

 

Petra Hlávková 

obchodní referent, Jihlava  

Odpovědi: Volný čas trávím 

nejraději s rodinou, máme 

rádi geocaching. Kdyţ je 

čas, rybařením,  ţijeme 
wrestlingem, dcera je 

v reprezentaci a ostatní děti ho taky dělají  :o). 

Ráda bych jela do Kanady za kamarády, 
doufám, ţe to vyjde :o) a na Aljašku, kvůli 

přírodě a rybaření.  

Stanislav Kašík 

řidič, Jihlava 

Odpovědi: Rád jezdím na 

kole, chodím na houby. 

Stále dodělávám rodinný 

domek. Pokud bych mohl, 

navštívil bych Ameriku, láká 

mě například Grand 

Canyon. 

Radek Nechvátal    

obchodní referent, Jihlava 

Odpovědi: Sleduji filmy, ze 

sportů fotbal i hokej, 

zajímám se o architekturu  

a sportuji – hraji florbal  

a jezdím na kole. Jakou 

zemi bych rád navštívil? Souvisí to právě 

s architekturou. Chtěl bych se podívat do 

Brazílie, konkrétně do hlavního města Brasília. 

Bylo celé postaveno v dţungli, jako nové hlavní 

město, na přelomu 50. a 60. let 20. stol. Jako 

jediná památka svého druhu je na seznamu 

UNESCO. Architektura významných budov 

v centru města je jednou z nejtypičtějších 

ukázek architektury 50. a 60. let a navrhl je 

architekt Oscar Niemeyer. 

Eliška Stratilová 

účetní, Jihlava (t.č. MD) 

Odpovědi: Rodičovská 

dovolená moc volného času 

nenabízí, ale kdyţ nějaký 

mám, tak ho ráda trávím  

u dobré kávy s dobrou 

knihou, nejlépe v příjemné kavárně. Ráda bych 

navštívila Řecko. Máme s manţelem rádi jejich 

výbornou kuchyni, milé lidi, památky  

a samozřejmě moře. 

Pavel Šťovík 

skladník, Hradec Králové 

Odpovědi: Volného času 

moc nemám, ale pokud si 

ho vyšetřím, rád jezdím na 

kole na výlety. Chtěl bych 

navštívit fotbalový zápas 

někde mimo ČR, napadá mě například 

Španělsko.  

 

AKTUÁLNĚ (pokračování) 

Pokročil projekt řízeného centrálního 

skladu. Bylo zahájeno výběrové řízení  

a oslovené firmy zpracovávají své nabídky 

Plánované datum spuštění řízeného centrálního 

skladu je 1.7.2015.  

Do řady benefitů přibyl na jaře příspěvek na 

penzijní nebo životní pojištění pro 

zaměstnance, jejichţ pracovní poměr trvá více neţ 

5 let. Celková částka vydaná na tyto příspěvky činí 

měsíčně 104 500 Kč. 

V roce 2016 - 2017 dojde k rekonstrukci 

stávající výrobní linky zárubní. Po 

rekonstrukci bude linka kompletně vyrábět 

pomocí čárových kódů a nový počítačový systém 

umoţní plynulou výrobu po kusech. Kaţdý stroj 

linky bude moci vyrábět zárubeň v jiných 

parametrech, dokonce i v jiných normách, coţ 

v současné době není moţné. Od rekonstrukce 

výrobní linky očekáváme nárůst kapacity výroby 

minimálně o 20% a tím i zkrácení výrobních 

termínů. 

 

OKÉNKO DO 
HISTORIE „WEBU“ 

Tentokrát se miniseriál týkající se historie firmy 

zaměřil na naše historicky druhé webové 

stránky, které byly v provozu v roce 2003. 

 

 

A ještě jedna perlička: Této verzi webových 

stránek předcházely ještě jedny, resp. v určitém 

období dvě varianty souběţně fungující na dvou 

různých adresách.  

 

PODPORUJEME 
Podpořili jsme 18. ročník Mezinárodního 

festivalu dokumentárních filmů Jihlava, 

který je jiţ kaţdoročně největší událostí svého 

druhu ve střední a východní Evropě. 

Finančně jsme podpořili obrázkovou 

publikaci „Péťa potřebuje pomoc“, kterou 

vydala v rámci projektu „Bezpečně na silnici“ 

International Police Association.  


