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LISTOPAD, PROSINEC 2008

Vážení zaměstnanci, zákazníci a obchodní partneři,
děkujeme Vám za projevenou důvěru v uplynulém roce
a do nového roku 2009 přejeme Vám i Vašim blízkým
hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, osobních i pracovních úspěchů
a těšíme se na další společnou spolupráci.
Společnost Motor Jikov Group a.s.
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Vážení čtenáři, pro letošní závěrečné číslo novin Monitor jsme připravili
anketu složenou z několika ryze nepracovních otázek. Snahou je
představit vám generálního ředitele, průřezové ředitele a ředitele divizí
společnosti MOTOR JIKOV Group a.s. z jiného úhlu, než jste zvyklí.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

Jak byste se charakterizoval před někým, kdo vás nezná?
Máte nějakou přezdívku? Jakou?
Kterou vlastnost u sebe vnímáte jako dobrou a kterou naopak jako špatnou?
Řídíte se nějakým životním krédem a jaký je váš oblíbený citát?
Jakým způsobem relaxujete? Pomáhá vám k tomu nějaký koníček?
Jak a kde nejčastěji trávíte dovolenou a jak si představujete dovolenou snů?
Co by nemělo chybět ve vaší ledničce?
Co říkáte na reality show, líbí se Vám, a šel/šla byste do toho?
Co vám letos udělalo největší radost?
Stanovil/a jste si do roku 2009 nějaké cíle, kterých chcete dosáhnout? Myslíte, že se vám to podaří?
Jaký je váš oblíbený vtip?

Miroslav Dvořák
generální ředitel a předseda představenstva
1) Jsem akční, komunikativní, společenský, mám rád lidi.
V životě se řídím podle priorit a ty si průběžně vyhodnocuji
v závislosti na okolnostech.
2) Pokud mě někdo nějakou přezdívkou obdaroval, zatím
se ke mně nedonesla, ale nedělám si iluze, že by žádná nebyla…
3) Jak jsem již zmínil v odpovědi na první otázku, umím si
určit priority, deﬁnovat, co je v určité situaci důležité a sestavit žebříček hodnot. To považuji za svou dobrou vlastnost. Na
druhou stranu to, že mám vedle náročného zaměstnání také
hodně zálib, koníčků a zabývám se najednou velkým množství
aktivit způsobuje, že se občas nestíhám věnovat lidem kolem
sebe tak, jak bych si představoval a jak si asi představují
oni. Ale abych tuto špatnou vlastnost trochu zmírnil, musím
upřímně říct, že ve chvíli, kdy si to uvědomím, mám snahu jim
to vynahradit.
4) Životní krédo… Asi každý člověk má nějaké své životní
krédo, i když o tom třeba sám nepřemýšlí a nevyslovil si je
nahlas. Určitě si myslím, že každý je svého štěstí strůjcem, že
odvážnému štěstí přeje a že by se člověk neměl před nikým
ponižovat a na nikoho se povyšovat. Já osobně potřebuji k
životu určitou svobodu, potřebuji mít pocit, že nejsem ničím a
nikým omezován a svazován...
5) Ačkoliv jsem se před chvílí přiznal, že přes množství
mých koníčků zanedbávám občas rodinu, neváhám v otázce
odpočinku a relaxace vyjmenovat na prvním místě právě rodinu. Jsem rád doma, v kruhu mých nejbližších, moc rád doma
odpočívám a vnímám rodinné teplo. Vyhledávám ale také
aktivní relaxaci. Hraji tenis, pravidelně navštěvuji ﬁtness posilovnu, mám rád myslivost a relaxuji také při hře na trubku.
6) Dovolenou mám rád, s postupujícím věkem čím dál
více. Na dovolené miluji pocit, že mohu vypnout mobil, být jen
v okruhu lidí, které mám rád, bez stresu a nenadálých situací,

které je potřeba velice operativně vyřešit. Mám rád dovolenou se „sluníčkem“, to znamená tam, kde je teplo.
7) Chci být úspěšný v práci, vydržet fyzickou i psychickou
zátěž a zvládat celou řadu aktivit. Proto dbám, kromě pravidelného sportu, také na životosprávu. V mé ledničce nechybí
sýr a jogurt. Pro dodání energie sáhnu rád po 80% čokoládě a
pro chvíle pohody nepohrdnu sklenkou kvalitního vína.
8) Přiznám se, že reality show občas sleduji. Dívám se na
lidi, všímám si jejich charakteru, odhaduji co se jim odehrává
v hlavě. A říkám si, proč asi přišli do takového pořadu, kde
se, ať chtějí nebo ne, nakonec úplně odhalí před celým národem. Myslím, že mi to dává možnost částečně poznávat určité lidské povahové rysy a reakce, se kterými se já osobně ve
svém okolí nesetkávám. Poznávat lidi, kteří tvoří náš národ,
je opravdu asi jediný důvod, proč občas pořad tohoto typu
shlédnu. Jinak ale nevidím důvod, proč reality show vznikly
a jaký je jejich smysl. Osobně bych se jich nikdy nezúčastnil,
tento druh exhibicionismu mě absolutně neláká.
9) Mám radost z maličkostí, vážím si drobných okamžiků
a radostí, které mi život přináší. Potěší mě každý hezký den
prožitý bez problémů. Den, kdy vím, že ho mohu strávit jen
tak, v klidu a pohodě, s lidmi, které mám rád.
10) Rok 2009 bude z mého pohledu velice náročný. Čeká nás
spousta věcí, které musíme řešit a na které se nijak netěším.
Ale uvědomuji si, že k životu patří i nepříjemné a těžké chvíle,
že se jimi musíme zabývat a věřím, že je zvládneme vyřešit. Do
roku 2009 bych proto byl rád ﬁt a přeji si mít dost síly, abych
ho přežil a abych si na jeho konci mohl říct, že jsem ho ustál se
ctí.
11) Humor mám rád. Vtipy rád poslouchám, rád se směji. U
vtipů je ale vždy důležité, komu je říkáme, jaká je atmosféra
a aby byl posluchači správně pochopený. Možná z obavy, že
bych se netreﬁl do nálady čtenáře, si teď netroufám nějaký
prezentovat. Rozhodně si ale s přáteli při nejbližší příležitosti
pár vtipů řekneme, protože jak říkám, humor a smích patří v
každém případě k životu.

Věra Vrchotová
ředitelka pro personalistiku
1) Dříve jako holka do nepohody, dnes jako dáma v pohodě. Tedy alespoň na tom, se střídavým úspěchem, pracuji.
2) Přezdívku, která by mě provázela celým mým dosavadním životem, nemám. Ale samozřejmě se dostávám do situací,
většinou komických, kdy se jednak musím smát sama sobě a
zároveň si při tom nějakou tu úsměvnou přezdívku takzvaně
vysloužím.
3) Při této otázce mě napadá jen jedna moje zásadní vlastnost a tou je moje slovní pohotovost. Bohužel, ale osciluje.
Jednou je mimořádně plus, a než se naději, je se stejnou
intenzitou minus.
4) Ano, životní krédo mám. Ve druhé třídě základní školy mi paní učitelka napsala do památníčku: „Je krásný svět a
dobří lidé v něm, jen hledej a poznávej“. Teprve léty dozrávání jsem pochopila, co mi chtěla sdělit a do dneška jsem jí za to
vděčná.
5) Relaxace, to je pro mě kniha, divadlo, koncert, kolo,
běžky, golf či jen procházka nebo posezení při sklence vína.
Mým velkým koníčkem je malování, ale na to mi v současnosti
moc času nezbývá. Ač je pro spoustu žen koníčkem vaření, tak
bohužel, mým koníčkem to rozhodně není. Mám jednu velkou výhodu, umím takzvaně vypnout, spím stylem: start – cíl,
ale nejrychleji si své „baterky“ dobíjím mezi blízkými lidmi,
mezi přáteli.
6) Dovolenou miluji. To je pro mě vlastně sladké, nicméně
aktivní, nicnedělání. Je to pro mě čas, kdy odkládám hodinky.
Čas, se kterým mohu počítat, který si mohu dopředu naplánovat a strávit jej jakkoliv, kdekoliv dle svých možností a dle
svých přání či snů, ale hlavně s rodinou a s přáteli.

7) Láhev dobrého bílého vína a spousta čerstvého ovoce.
8) Předpokládám, že se otázka týká reality show, které vysílají naše televize. To není nic pro mě, nelíbí se mi to a rozhodně bych do toho nešla. Produkce by mě stejně nevybrala,
nejsem ten správný konﬂiktní a rozporuplný typ pro jejich
představu atraktivnosti těchto pořadů. Obecně mě popuzuje,
když někdo zcela promyšleně a programově nutí druhé do
situací, ve kterých se ukazují jeho stinné stránky, jeho slabosti
a neschopnosti a to vše s cílem komerce, udělat z toho show
pro celý národ. Sama jdu v životě jiným směrem – vidět, budovat a rozvíjet v každém to dobré, pozitivní. Plně však respektuji každého, kdo se reality show chce zúčastnit nebo se mu
tento pořad líbí, nikoho neposuzuji, neberu si na to sebemenší právo.
9) Radost v pojmu roku neumím uchopit, dokonce ani s
pojmem měsíce či týdne. Můj život se skládá z tisíce radostí
jednotlivých dnů a okamžiků. Dávat jim priority by pro mě
znamenalo rozmělňovat jejich kvalitu a tím snižovat jejich
jedinečnost a můj osobní prožitek.
10) Co bych opravdu chtěla? Udržet si svoji profesní i osobní
stabilitu. Přiznám se, že mám přání i přestat kouřit. K tomu
se ale tak trochu bojím „veřejně“ přiznat, co když se mi to
nepodaří?
11) Vtipem začínám v podstatě každé ráno. Vstanu, podívám
se do zrcadla a říkám si: „Tak nevím, Vrchoto, jestli zrovna
tohle Ti přeji…“

Jiří Slíva
ředitel divize Zakázky
1) To je strašně těžké. Často si lidé o sobě myslí něco jiného
než ve skutečnosti jsou a jak je vidí ostatní. Charakterizoval
bych se jako klidný a rozvážný, raději si věci pečlivě rozmyslím
a zanalyzuji než abych dělal ukvapené závěry a rozhodnutí.
Nejsem vyhraněný introvert, nicméně energii dobíjím sám,
respektive v okruhu blízkých. Raději se držím v pozadí a dění
kolem sebe spíše sleduji s lehkým odstupem, než abych se
předváděl na pódiu. Mám rád řád ve věcech, dobrou komunikaci mezi lidmi, korektní vztahy.
2) Přezdívku nemám, alespoň tedy o ní nevím.
3) Nevím, že bych měl nějaké špatné vlastnosti... Snad jen
bych chtěl mít více sebedůvěry, rozhodnosti a umění prodat
a dobře prezentovat svou práci. Snažím se na sobě pracovat,
rád bych byl lepší v diplomatickém a asertivním jednávání,
chtěl bych vidět a řešit věci více s nadhledem a ne se zbytečně
utápět v nepodstatných detailech.
4) Protože jsem optimista a snažím se vždy vidět problémy
lépe než třeba ve skutečnosti jsou, tak si často řeknu větu:
„není ještě tak špatně, aby nemohlo být ještě hůře“. Toto platí zvláště v dnešním poměrně složitém a náročném období.
Je třeba stále věřit, že bude lépe a neztrácet pro to naději. To
platí všeobecně.
5) Nemám žádné koníčky typu sbírání známek nebo stavění modelů letadel. Relaxuji a nejlépe si odpočinu s dětmi. Ty
jsou na odreagování to nejlepší a jsou u mne na prvním mís-
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Formy, v osobním životě mi udělalo radost vítězství na mistrovství České republiky ve slalomu veteránů.
10) Stanovuji si postupné, pokud možno reálné cíle, které
nesouvisejí s výročími nebo změnou letopočtů. V pracovní
oblasti se chci věnovat automatizaci výroby, což zahrnuje
spoustu drobných úkolů, a soukromě se chci i nadále věnovat
sportu a to jak se svými sportovními přáteli, tak s manželkou.
11) Vtipy si nepamatuji a možná proto nejsem přítelem
vyprávění vtipů ve společnosti.
Miroslav Dvořák
ředitel divize Tlaková slévárna

tě. Většinou se člověk stejně nakonec tak rozzlobí, že rázem
zapomene na pracovní starosti. Relaxuji také jízdou autem. Ta
mi zatím i přes dojíždění do zaměstnání nevadí a kupodivu si
při ní i odpočinu a pročistím hlavu. Fyzický pohyb a sport také
poměrně pomáhá, ovšem k mé nelibosti ho zanedbávám a
nevěnuji se mu tak, jak bych chtěl. Ve volném čase jezdím rád
na kole, lyžuji nebo lezu po kopcích.
6) Nemám vysněnou dovolenou, pokud se týká místa. Snem
je pro mne strávit alespoň tři bezstarostné týdny, bez stresu,
v klidu a pohodě. Není podstatné kde, důležité je si odpočinout a nabrat sílu.
7) Mám rád plnou ledničku, těžko lze říct, co by nemělo
chybět. Každý den je chuť na něco jiného a já plením ledničku
vcelku intenzívně a nic přede mnou neobstojí.
8) Reality show nesleduji. Jednak na to nemám čas a jednak si představuji lepší způsob trávení případného volného
času. Když reality show začínala, myslím, že se jednalo o show
Vyvolení, díval jsem se zpočátku i docela pravidelně. Spíše ze
zvědavosti než ze zájmu, bylo to u nás něco nového, neznámého. Postupem času klesala četnost mého sledování až k
nule. Bylo to stále stejné a abych pravdu řekl, dnes ani nevím,
jaké reality show se vysílají. Jde to zcela mimo mě. Do něčeho
podobného bych rozhodně nešel.
9) Radost mám z toho, že jsem svým dětem postavil na
zahradě dřevěný domek s prolézačkou a skluzavkou. Je patrový a kupodivu docela pěkný. Chystal jsem to tři roky, realizoval
asi měsíc.
10) Musím do toho domku ještě udělat otevírací dveře a
okna.... Pevně věřím, že se mi to podaří. Jinak si ze zásady
nedávám žádná předsevzetí. Zastávám názor, že pokud člověk chce něco udělat, tak za tím má jít a prostě to udělat. A
ne si to jen plánovat v předsevzetích. Jiné je to samozřejmě s
pracovními cíli, které člověk plánuje, sleduje, vyhodnocuje a
někdy i splní.
11) Mám problém, že si vtipy skoro nepamatuji. A když si
náhodou na nějaký vzpomenu, je rozhodně neprezentovatelný v tomto rozhovoru, takže se omlouvám.

10) Neplánuji a nestanovuji si cíle, chci a snažím se užít si
každý den.
11) Oblíbený vtip nemám. V každém případě si teď na žádný
nevzpomínám.

Vladimír Kubeš
ředitel divize Formy

1) Patřím mezi lidi, kteří sami sebe nehodnotí. Myslím,
že když člověk hodnotí sám sebe, není nikdy stoprocentně
objektivní. Proto bych přenechal hodnocení jiným.
2) Kamarádi z fotbalu mi říkají Hasty.
3) U dobrých vlastností je to podobné jako s hodnocením
sama sebe. Za svou špatnou vlastnost považuji to, že pokud
se nám nedaří v práci, stává se mi, že to odnese na mých náladách rodina.
4) Řídím se heslem: co tě nezabije to tě posílí. Není to ale
mé oblíbené rčení.
5) Nejčastěji relaxuji sportem. Dříve jsem renovoval staré
motocykly, dnes na to ale nemám čas. Časem bych se k tomu
chtěl zase vrátit.
6) Dovolenou trávím nejčastěji s rodinou a partou přátel na
kolech někde v Česku. Dovolená snů .... nemám rád horko,
proto bych možná volil Kanadu – Národní park.
7) Je určitě hodně příjemné, když v lednici najdu domácí
uzené a pivo - nejlépe Plzeň.
8) Na reality show se nedívám a nešel bych do toho.
9) Měl jsem celkem klidný a spokojený rok pokud se týká
osobního života. To mne těší.
10) Nejsem člověk, který si život plánuje a lajnuje dopředu.
Asi jediný cíl, který jsem si dlouhodobě plánoval byla stavba
rodinného domu a tu jsem již ukončil.
11) Nemám oblíbený vtip, ani vtipy nevyprávím. Jediný na
který si teď vzpomenu by stejně nebylo možné publikovat.

Zdeněk Prokopec
ředitel pro strategický obchod
1) Dokážu lidem naslouchat. A někdy jsem tvrdohlavý.
2) O žádné přezdívce nevím, proto předpokládám, že žádnou nemám.
3) Řekl bych, že mezi mé dobré vlastnosti patří empatie. Co
se týká špatných vlastností, zde bych u sebe určil netrpělivost
a vztahovačnost.
4) Životní krédo nemám. Ale snažím se žít a pracovat tak,
abych se nemusel stydět, když se ohlédnu zpátky.
5) Relaxuji v přítomnosti mých dětí. Co se týká koníčků,
odpočinu si při hře badmintonu a na lyžích.
6) Pro dovolenou ocením jak zcela odlišná a cizokrajná místa, tak ale také partu přátel v domácím prostředí.
7) V ledničce může chybět úplně cokoliv, rozhodně tím
netrpím.
8) Reality show patří mezi ty televizní pořady, které nesleduji. A rozhodně bych do toho nešel.
9) Co mi letos udělalo radost? Určitě by se toho našlo víc,
ale mezi ty drobné radosti bych zařadil například zahájení her
badmintonu.

Josef Papež
ředitel divize Mechanizace
1) Jsem přímý člověk, který se nerozpakuje říct i nepříjemné
skutečnosti přímo do očí.
2) Nyní všeobecně používanou přezdívku nemám.
3) Toto je otázka spíše pro mé okolí. Tak jako každý člověk
se hodnotím spíše pozitivně a hledat na sobě špatné vlastnosti
mi moc nejde.
4) Důležité je pro mě čisté svědomí a nelhat. Mým oblíbeným rčením je: Pomoc hledej na konci své paže.
5) Nejlepší relax je pro mě sport. Čtyřicet let dělám slalom
na divoké vodě, včetně zhruba deseti let raftingu. V současné
době se účastním veteránských soutěží na deblkanoi.
6) Nejraději mám aktivní dovolenou ve volné přírodě, vysokohorskou turistiku a horská kola. Ideálu se přibližoval měsíční pobyt na Novém Zélandu, strávený s batohem na zádech
v horách jižního ostrova.
7) Jsem spokojený, když je v lednici jakékoliv jídlo a dobré
pivo – dvanáctka Plzeň nebo desítka Bernard.
8) Bez reality show se zcela jistě obejdu.
9) V pracovním životě je to dobrý chod a výsledky divize

1) Jsem kliďas.
2) O přezdívce nevím, asi žádnou nemám.
3) Mezi mé dobré vlastnosti patří zodpovědnost, mezi špatné to, že neumím hodit za hlavu starosti.
4) Z vlastní zkušenosti si troufám říci, že po každém nezdaru a neúspěchu přijdou zase pěkné chvíle. Že se nám občas
něco nepodaří, abychom se z toho mohli poučit. Proto si myslím, že - všechno špatné je pro něco dobré.
5) Odpočívám aktivně. Rád pracuji na zahradě a baví mě
práce kolem našeho rodinného domu.
6) Jsem člověk, který má rád slunce. Proto trávím dovolenou nejraději v teplých krajích.
7) Pivo a štrúdl.
8) Reality show se mi nelíbí, nešel bych do toho.
9) V letošním roce je pro mne tou největší krásnou událostí
narození vnuka.
10) Cíle si stanovuji každý rok, stejně tak i letos. A pokud se
mi podaří alespoň na 90% splnit, budu spokojený.
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které dělají život životem, těch mám spousty. Ale nejsou tak
zajímavé, abych se o nich zmiňovat.
10) Ještě jsem o předsevzetích pro příští rok moc nepřemýšlel. I když v posledních dnech mě po pracovní stránce začíná trápit postupující krize v automobilovém průmyslu. Tím
dochází k omezení zakázek v našem oboru. Takže do roku
2009 bych si přál, abychom pro tento rok měli dostatek zakázek a tím i práce. Se svými kolegy uděláme vše, aby tomu tak
bylo.
11) Lord: Žán, sklenici vody
Žán: ano, pane
Lord: Žán, sklenici vody
Lord: Žán
Žán: ještě sklenici vody, pane?
Lord: ne, volej hasiče, tohle sami neuhasíme!

Jiří Macháček
předseda představenstva INVESTIX a.s., odpovědný za oblast
služeb MOTOR JIKOV Group a.s.

6) Dovolenou trávím rád cestováním, ale i prací na chalupě.
Pro dovolenou snů bych zvolil kombinaci cestování a pobytu
u moře v nějaké exotické oblasti.
7) Vzhledem k tomu, že mám rád dobré jídlo, tak ode všeho něco, abych si mohl vybrat dle momentální chuti.
8) Reality show se mi nelíbí a rozhodně bych se jí nezúčastnil.
9) V letošním roce se mi podařilo zrealizovat některé věci,
které jsem dlouhou dobu musel odkládat.
10) Cíle do nového roku si stanovuji až na jeho počátku, po
rekapitulaci roku předchozího. Předsevzetí, která si stanovím,
se snažím splnit.
11) Jsem vděčný posluchač vtipů, ale nepamatuji si je.

Radomír Hrouda
ředitel divize Jednoúčelové stroje
1) Jsem člověk, který se snaží plnit dané cíle a úkoly, a to
i za cenu kompromisů.
2) Nemám žádnou přezdívku nebo o žádné ještě nevím.
3) Za dobrou vlastnost u sebe považuji upřímnost a vstřícnost. Má špatná vlastnost je vznětlivost.
4) Mé krédo zní: buď slušný k lidem když jdeš nahoru, mohl
bys je potkat až půjdeš dolů.
5) Dříve jsem měl spousty koníčků, ale v současné době mi
pracovní vytížení nedovoluje se jim plně věnovat. Takže má
relaxace spočívá v práci na zahradě, kde si alespoň trochu protáhnu svaly.
6) Dovolenou trávím většinou doma. Pokud se rozhodnu pro strávení příjemné dovolené někde u Středozemního
moře, upřednostňuji poznávací pobyty. Ležet celý den na
pláži mě moc nebaví.
7) Je příjemné strávit chvíle odpočinku se sklenkou dobrého vína. Takže asi dobré víno.
8) Na reality show se nedívám a uvažovat o mé účasti
v tomto typu pořadu je bezpředmětné.
9) Když tak rekapituluji letošní rok, zjišťuji, že nějaký opravdu silný zážitek nemám. Zato těch drobných, každodenních,

Michal Šebek
ředitel pro strategický nákup

1) Jsem komunikativní, pracovitý, přístupný a loajální.
2) Dříve jsem měl přezdívky Machajda a Majda.
3) Mezi mé dobré vlastnosti patří komunikativnost a snaha
o hledání kompromisu, když je to potřeba. Rád bych u sebe
ale zapracoval na zlepšení organizace času a delegování pravomocí.
4) Jsem optimista a snažím se brát věci pozitivně. Proto si
někdy říkám: Nic není tak žhavé, jak vypadá.
5) Odpočinu si prací na chalupě, kam s rodinou pravidelně
jezdíme, nebo při jízdě na kole.
6) Jsem teplomilný člověk, proto dovolenou nejraději trávím v teple u moře. Moje dovolená snů? Asi exotika – Nový
Zéland.
7) Do lednice patří pivo - jako lék.
8) Reality show určitě nepatří mezi mé oblíbené pořady.
Upřímně řečeno, myslím si, že té „reality“ tam moc není.
Nešel bych do toho.
9) Letos jsme se dočkali narození druhého vnuka. A to je
krásná událost.
10) Předsevzetí si nedávám a nestanovil jsem si žádné cíle ani
pro letošní rok. Beru život tak, jak přichází.
11) Vtipy, na které si teď vzpomínám, nelze publikovat.

Jiří Dráb
ředitel pro jakost
1) Charakterizoval bych se jako klidný, rozvážný, přátelský
a optimistický člověk.
2) Přezdívku nemám nebo o ní nevím.
3) Mezi mé dobré vlastnosti patří důslednost a systémovost. Vždy zvažuji souvislosti a navazující věci. Za špatnou
vlastnost u sebe považuji nedokonalé plánování a využívání
času, moderně řečený Timemanagement.
4) Životní krédo nemám, ale důležité pro mě je chovat se
tak, abych se nemusel za své chování teď ani nikdy v budoucnosti stydět.
5) I když za jednu z nejlepších relaxací považuji houbaření,
relaxuji hlavně prací nebo jakoukoliv fyzickou zátěží. Mezi mé
koníčky patří práce na zahradě a na chalupě, turistika s přáteli
a myslivost.

1) Asi bych měl říci, že je hodně málo lidí, co mě skutečně znají a že i já sám sebe někdy dokážu překvapit. Osobně
se považuji za člověka kolektivního, sportovně založeného,
komunikativního, ale také paličatého a ctižádostivého. Mezi
mé životní priority patří rodina a vnitřní sebeuspokojení
z dobře vykonané práce.
2) Přezdívky mám dvě - Šeba a Kebek. Nejužší okruh přátel
a kamarádů mi říká Šebánek.
3) Mezi mé dobré vlastnosti patří určitě ctižádostivost
a zodpovědnost. Z negativních vlastností bych uvedl někdy až
příliš rychlou vznětlivost, a to v oblasti soukromé i pracovní.
Řekl bych, že takzvaný startovací práh mám posazen někdy
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hodně nízko. Jsem si zároveň vědom, že na lidi, kteří mě neznají, působím svým způsobem studeně a odměřeně. Za kladné je obecně i vidět, že pokud si je člověk vědom svých slabých
stránek, má jistou sebereﬂexi, aby s tím mohl pracovat.
4) Na odpověď: To nejde s oblibou říkám, že nejdou jen
malé děti, ty se musí vodit. Jsem zastáncem toho, že všechno
jde, když se chce. No a mé životní krédo je: Kdo si nízké cíle
klade, nízké cíle dosahuje.
5) Od doby co máme rodinný domek, jsem si našel zalíbení
v zahradě, ačkoliv jsem si dřív nikdy nemyslel, že by mě práce
na zahradě mohla bavit a vždy jsem si v tomto směru dobíral
svého otce. Čas ale strávím rád i se sklenkou dobrého vína,
v klidu, pohodě, bez televize a stresu.
6) Dovolenou trávím nejraději s rodinou, podle chuti u moře, na chalupě nebo na horách lyžováním. Protože máme
dvě malé děti, vybíráme místa s ohledem na jejich možnosti.
A jak si představuji dovolenou snů? Zvolil bych několikatýdenní cestu karavanem přes horská alpská jezera k moři a nebo,
až děti trochu odrostou, vyrazíme sami s manželkou někam
na bílé písky.
7) V ledničce určitě v současné době nesmí chybět jogurt
Kostíci pro Michalku a lipánek pro Elišku. Já osobně speciální
nároky nemám, v tomto jsem vděčný a neremcající strávník.
8) Reality show se mi nelíbí, ale neříkám, že jsem se na tento pořad nikdy nedíval. Spíš jsem v něm ale hledal takové ty
situace, se kterými se v běžném životě obvykle nepotkáváme.
Osobně bych do reality show rozhodně nešel, ale láká mě
poznat ten pocit tlaku, stresu vyvolaný okolím a tím poznat
jednu ze svých hranic psychiky.
9) Ačkoliv tak nepůsobím, dokážu se těšit z maličkostí
a kdyby jste „letos“ posunula do / od listopadu 2007, tak je to
jistě bezproblémové narození zdravé dcery Elišky.
10) Cíle si plánuji průběžně, v delších časových intervalech
než je jeden rok. Určitě mám ale řadu cílů od těch osobních,
mezi které řadím nyní aktuálně například naučit dcery bruslit
a lyžovat, až po pracovní, které vycházejí z nastavené ﬁremní
strategie či plánu. I pro letošní rok si pravděpodobně opět stanovím za cíl zlepšit se v angličtině, což je můj takzvaný „never
ending aim“. Při plánování nepřemýšlím dopředu o tom, jestli
se mi to podaří nebo ne, ale udělám všechno proto, abych
dosáhl maximum a byl sám se sebou spokojený.
11) Vtipy si nepamatuji a neumím je ani vyprávět. Kdysi jsem
ale někde slyšel takový vtip, který vlastně vtipem ani není, ale
vždycky znovu a znovu mě rozesměje. Zní: Jdou dva a třetí
nese lopatu. Jak jsem řekl, není to vtip s velkým V. Já jsem si do
něj ale dosadil postavy, které jsem si zcela konkrétně vykreslil,
dal jsem jim podobu a vlastně i příběh. A snad právě proto mě
vždy pobaví.

- ANKETA
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liv, důležité je mít z dané činnosti dobrý pocit.
6) Letní dovolenou jsem v posledních letech s ohledem na
rodinu trávil hlavně u moře, ale více mě baví cestování na
kole či túry po horách. V zimě musím aspoň pár dní strávit na
horách a lyžovat. Vysněnou dovolenou sice nemám, ale lákala
by mě plavba na jachtě. Jen nevím, jestli bych nedostal mořskou nemoc.
7) Mám rád maso a zeleninu.
8) Reality show určitě není můj šálek kávy, ani moc nechápu, co vede lidi se do reality show přihlásit. Takže na otázku
jestli bych se toho zúčastnil, odpovídám ne.
9) Radost mi dělají moje dvě dcery. Jedná se o každodenní
drobné maličkosti, díky kterým je ale život bohatší.
10) Co se týče ﬁremních cílů, ty budou stanoveny vedením
naší společnosti. V osobním životě bych chtěl trochu více času
věnovat pohybu. Věřím, že se obojí podaří naplnit.
11) Vtipy mám rád, ale nejsem zrovna typ vypravěče. Takže
nejen, že vtipy nevyprávím, navíc si je ani moc nepamatuji. A
jak je známo, ty co si člověk zapamatuje, nejsou zrovna vhodné do novin.

Radek Mach
ředitel pro ekonomiku a IT

4) Kdyby to bylo jednoduché, tak nás to nebaví.
5) Spolehlivým relaxačním prostředkem je pro mne dobrá
hudba.
6) Přecházím od moře do hor.
7) Mám rád dobré víno.
8) Reality show se mi nelíbí a proto bych do toho nešel.
9) Dobré zdraví, i když jsem k němu došel oklikou.
10) Jisté cíle jsem si stanovil. Je to pro mne každoroční samozřejmost a předpokládám, že se mi jich podaří dosáhnout.
11) Vtipů znám celou řadu. Ale jak to tak bývá, ty nejoblíbenější nejsou vždy vhodné pro publikování.

Petr Dušek
ředitel pro ﬁnance

Milan Vančata
ředitel divize Průmyslové výrobky

1) Nelehká otázka na začátek, ale asi jako kluk z vesnice, co
si na nic nehraje.
2) Jako kluk jsem měl přezdívku Rajčák a souviselo to s tím,
že jsem nikdy nejedl rajčata. Rajčata nejím dodnes, ale tuto
přezdívku slyším od kamarádů už jen zřídkakdy.
3) Určitě těch dobrých i špatných bude více. Mě teď napadá
jako dobrá nekonﬂiktnost, jako špatná jistá pohodlnost.
4) Nemám žádné životní krédo ani oblíbené rčení.
5) Relaxovat mi pomáhá například celodenní vyjížďka na
kole, víkend strávený s přáteli na horách, ale i posezení v hospůdce či obyčejné posekání trávy na zahradě. Ať už je to coko-

1) V kontaktu s lidmi je pro mne občas těžké proniknout
do jejich myšlení a chápání. Mám tendenci nesouhlasit, dokud
něco nebo někoho plně nechápu. Myslím, že v tomto ohledu
jsem poněkud tvrdohlavý.
2) Přezdívky mám Macháček, Cham a Machna.
3) Má dobrá vlastnost je upřímnost. Má špatná vlastnost je
upřímnost.
4) V určitých situacích si říkám: Co tě nezabije, to tě posílí.
5) Relaxuji při sportu. Mám rád turistiku, kolo, kopanou,
tenis, vodu a lezení po skalách.
6) Dovolenou snů bych strávil na horách. Čím výše tím lépe
a bez signálu mobilního telefonu.
7) Chladící polštářky na zranění.
8) Reality show považuji za ztrátu času. Myslím, že se do ní
hlásí právě ti, kdo nevědí co s časem. Osobně bych se něčeho
takového rozhodně nezúčastnil.
9) Co mě potěšilo v letošním roce? Poznal jsem pár lidí,
o kterých mohu říct, že jsou přátelé.
10) Předsevzetí do roku 2009 mám. Rád bych posunul hranice svých možností o laťku výš. Jestli se mi to podaří? Ano.
11) Doktor se ptá pacienta:
„Kouříte?“
„Ne.“
„Pijete?“
„Ne.“
„Máte alespoň nějakou tu vášeň?“
„Noooo, hraju občas pexeso.“
„Tak přestaňte hrát pexeso.“

Jaroslav Vohnout
ředitel divize Auto
1) Nechal bych to ve stylu: Jednej se mnou a uvidíš.
2) Přezdívku pravděpodobně nemám, nebo o ní nevím.
3) Jako svou dobrou vlastnost vnímám vytrvalost, o mnoha
špatných nemluvím.

1) Jsem klidný a rozvážný, nenechám se zbytečně vyvést
z míry.
2) O žádné přezdívce, která by mě provázela životem,
nevím.
3) Mezi mé dobré vlastnosti bych asi zařadil právě rozvážnost, kterou jsem se charakterizoval v první odpovdědi, jako
špatnou možná určitou tvrdohlavost.
4) Dvakrát měř, jednou řež a trpělivost růže přináší.
5) Mám rád pasivní odpočinek s dobrou knihou, ale i aktivní například při jízdě na kole. Volím podle momentální nálady.
6) Dovolenou trávím nejraději cestováním.
7) Na obsah ledničky nejsem přehnaně náročný.
8) Reality show se mi nelíbí, nešel bych do toho.
9) Těším se i z drobných radostí.
10) Cíle pro příští rok jsem si zatím nestanovil.
11) Vtipy mám rád, ale žádný si teď nemohu vybavit.
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