
Na konferenci, kterou pořá-
dá každoročně Evropská 
asociace NGV (Natural Gas 
Vehicle) se sídlem ve Španěl-
sku, se sešli výrobci tlakových 
lahví, kompresorů, bioplyno-
vých stanic a součástek výše 
zmíněných komponent a 
zástupci fi rem působících v 
oblastech využívání zemního 
plynu. 

Společnost MOTOR JIKOV 
Strojírenská a.s. na veletrhu 
představila zařízení, které 
budou moci využívat maji-
telé vozů s CNG pohonem 
(Compressed Natural Gas 
- stlačený zemní plyn) pro 
plnění nádrže v domácím 
prostředí.
„Na konferenci jsme zazna-
menali o domácí plničky zem-

ního plynu značný zájem. 
U návštěvníků si získal přízeň 
pěkný design i příznivá cena 
zařízení a tak dopadla tato 
evropská premiéra velice 
dobře,“ uvedl Zdeněk Pro-
kopec, ředitel pro strategic-
ký obchod.
Vozy s pohonem na zemní 
plyn mají pozitivní přínos 
nejen na životní prostředí, 
ale jsou i bezpečné a eko-
nomické. To má celkově pří-
znivý vliv na vývoj na trhu 
a zájem o tyto vozy má 
v Evropě i po celém světě 
vzrůstající tendenci.
„Řada potenciálních uživa-
telů našich stanic si asi bude 

klást otázku, zda je výhodné 
plnit nádrž vozu doma. Při 
dodržení jistých podmínek 
odpovím, že ano. Pořízení 
a instalace plnicího zařízení 
vyžaduje sice vstupní nákla-
dy, ty se ale vrátí v horizontu 
dvou, maximálně tří let. Maji-
tel ušetří až padesát procent 
nákladů na pohonné hmo-
ty. Zařízení jsou primárně 
zaměřena na fi rmy s menším 
vozovým parkem, zájem ale 
projevují i soukromé osoby,“ 
řekl Zdeněk Prokopec.
Kromě společnosti MOTOR 
JIKOV Group a.s. se na vele-
trhu z českých fi rem prezen-
toval také výrobce plynových 

lahví Vítkovice Cylinders, 
který je smluvním partnerem 
společnosti MOTOR JIKOV 
Strojírenská a.s. pro distri-
buci CNG plnicího zařízení.
„Účast na mezinárodním 
veletrhu je vždy příležitostí 
k získání nových kontaktů. 
Setkali jsme se s celou řadou 
odborníků z různých zemí 
světa, s nimiž jsme diskuto-
vali o perspektivách rozvo-
je a využití CNG v dopravě 
a trendech a zkušenostech 
s využíváním CNG v zahra-
ničí. Potvrdilo se nám, že na 
trh vstupujeme s výrobkem, 
který má budoucnost,“ do-
plnil Zdeněk Prokopec.

Na výstavě NGVA se se svý-
mi expozicemi prezentovala 
padesátka evropských fi rem, 
výstavu navštívily dva tisíce 
návštěvníků z řad odborné 
veřejnosti z celé Evropy i dal-
ších světadílů.

•
Zařízení CNG má plnící výkon 
do 5 m3/h a stlačuje zemní 
plyn z běžné plynové přípoj-
ky za pomoci třístupňového 
kompresoru na výstupní tlak 
200 bar. Zařízení pohání tří-
fázový čtyřpólový elektromotor 
2,2 kW/3 x 400V/1450 otáček 
za minutu. Součástí zařízení je 
integrovaný plynoměr a auto-
matické řízení procesu plnění.
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Společnost MOTOR JIKOV Group a.s. byla jedním 
z vystavovatelů na mezinárodním NGVA veletrhu 
v Madridu, kde představila plnicí zařízení na stlačo-
vání zemního plynu, se kterým proráží na trh jako 
první výrobce v České republice. 

CNG zařízení se představilo na mezinárodním 
veletrhu ve španělském Madridu

MOTOR JIKOV Strojírenská a Mountfi eld, výrobci a prodejci 
malé zemědělské mechanizace na území Jihočeského kraje. 
Mohlo by se zdát, že tyto fi rmy mezi sebou bojují. Ale opak 
je pravdou. Navázaly spolupráci a tak jsou výrobky divize 
Mechanizace v sortimentu, který zákazníkům prodejní plo-
chy fi rmy Mountfi eld nabízí. 
„S fi rmou Mountfi eld spolupracujeme už několik let. Jedná 
se o dobrou spolupráci, neboť tento partner od nás odebí-
rá i v krizi stejně množství zboží jako v dobách před kri-
zí,“ řekl Josef Papež, ředitel divize 
Mechanizace.  
Divize Mechanizace dodává do 
obchodní sítě Mountfi eld roč-
ně zhruba 3000 kusů sekaček 
a mj. se podílí na různých společ-

ných akcích. „Zapojili 
jsme se například do 
velice úspěšné prodej-

ní akce, kdy zákazníci dostali při 
koupi sekačky dárek. Kupující mohli 

získat například notebook,“ uvedl 
Josef Papež a dodal, že je v současné 
době v přípravě podzimní akce, pro 
kterou má Mountfi eld zájem přede-
vším o travní sekačky vyšší cenové re-

lace. 
V prodejních prostorách společnosti 

Mountfi eld si mohou zákazníci zakoupit 
v současné době pět modelů bubnové 
sekačky z dílny českobudějovické divi-
ze Mechanizace. Jsou to sekačky Bella 

a Perla, které patří u zákazníků mezi 
nejžádanější, dále sekačky Blanice, Otava 

a Rosa.
Sekačky z dílny divize Mechanizace připravené k distribuci pro 
společnost Mountfi eld.

Sekačka Bella patří u zákazníků 
mezi nejžádanější modely z dílny 
divize Mechanizace

MOTOR JIKOV Strojírenská a.s. se účastní akcí fi rmy Mountfi eld
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Ekonomicky přežít v době krize může 
jen podnik s vysokou jakostí výroby

„Z pohledu fi rmy se s jakostí 
setkáváme od komunikace se 
zákazníky a dodavateli, přes 
technickou přípravu výro-
by, výrobu a v samotných 
vlastních procesech. Připra-
vovanými změnami chceme 
všechny tyto etapy zdokona-
lit a zefektivnit, protože když 
začne mít zákazník nebo 
obchodní partner o kvalitě 
pochybnosti, dříve nebo poz-
ději to vede k jeho ztrátě. 
A to může být v době krize, 
kterou už téměř rok prochá-
zíme, likvidační,“ uvedl Miro-
slav Dvořák, generální ředitel 
společnosti MOTOR JIKOV 
Group a.s.
Pro dosažení vysoké jakosti 
je jedním z klíčových fakto-
rů prevence chyb, problémů 
a nedostatků. Vstupním 
nástrojem pro jejich odha-
lení bude podrobná ana-
lýza současného stavu, sys-
témů, zhodnocení výstupů 
a následné nastavení pruž-
nějšího a efektivnějšího sys-
tému jakosti. 
Kromě zlepšování procesů 
se probíhající změny v úseku 
jakosti vztahují i na rozděle-
ní odpovědností za jednotli-
vé činnosti. Ředitel systému 
jakosti, BOZP a ŽOP Jiří Dráb 
zodpovídá zejména za pro-
mítnutí požadavků zákazní-
ků stanovených v jednotli-
vých normách ISO, TS, VDA 
atd., do vnitřních řídících 

aktů, sledování jejich vývoje 
a za realizaci  neplánovaných 
prověrek napříč celou skupi-
nou. Dále řídí a organizu-
je všechny druhy certifi kací 
v jednotlivých společnostech 
a zodpovídá za přípravu a or-
ganizaci zákaznických audi-
tů. 
Naproti tomu ředitel  jakosti 
Michal Šebek se orientuje na 
složku výkonnou, dohlíží na 
zajištění funkčního interního 
chodu, práci interního audi-
tora, dodržování nastavených 
procesů a plnění požadavků 
zákazníků. Současně se bude 
v činnostech zaměřovat na 
kvalitu a vztah v oblasti jakosti 
k dodavatelům.
„Zvýšíme povědomí o jakos-
ti a její roli ve společnosti. 
Zaměříme se na větší identi-
fi kaci a vizualizaci odchylek 
v procesech a postupech. 
Chceme předcházet na-
šim chybám a mít v tomto 
směru nastaven funkční sys-
tém kontroly. Naším cílem je 
zlepšit vztah naší společnos-
ti na jedné straně směrem 
k dodavatelům, na straně 
druhé k zákazníkovi. Musí-
me být schopni od zákazníka 
stoprocentně převzít jeho 
požadavky a mít nastave-
ny takové procesy, s jejichž 
pomocí rychle a v odpovída-
jící kvalitě tyto požadavky 
uspokojíme,“ informoval Mi-
chal Šebek, ředitel jakosti.

V současnosti je již nutností 
a samozřejmostí, aby pod-
niky intenzivně zaváděly do 
svých procesů požadavky sys-
tému managementu jakosti 
dle norem ISO, TS, VDA, atd. 
Certifi kace dokládající plnění 
těchto požadavků je v dneš-
ním silném konkurenčním 
prostředí průmyslových fi rem 
jednou z podmínek při oslo-
vení zákazníka a zahájení 
obchodní spolupráce. 
„V rámci připravovaných 
změn se zaměříme mimo 
jiné i na rozšiřování certifi ka-
cí ve skupině MOTOR JIKOV 
GROUP o požadavky zákaz-

níků automobilového prů-
myslu, oblast environmentu 
a bezpečnosti a ochrany zdra-
ví při práci (BOZP). V oblasti 
systému managementu jakos-
ti je jednou z priorit důsled-
né uplatňování všech stano-
vených požadavků v praxi 
a tím dosažení toho, že kva-
lita výrobku bude vznikat již 
v prvopočátcích. To zname-
ná, že kvalita výrobku bude 
vyrobena, ne vykontrolována 
- což je nejlevnější postup. 

I nadále budou všechny naše 
divize a společnosti v pravi-
delných intervalech prochá-
zet certifi kacemi a audity, aby 
disponovaly všemi požadova-
nými druhy certifi kací. Cílem 
v této oblasti je vybudování 
integrovaného systému říze-
ní jednotlivých společností,“ 
řekl Jiří Dráb, ředitel systému 
jakosti, ochrany životního 
prostředí a bezpečnosti prá-
ce. 
Proto, aby bylo možné 
splnit výše uvedené činnosti 
v oblasti certifi kací, je nutné 
v současné době promítnout 
do podmínek fi rmy  změny, 

které vyvolala revize normy 
ISO 9001 : 2008.
„V této souvislosti je nyní 
aktuální realizovat s tím 
související postupy. Požadav-
ky revize normy je potřeba 
promítnout do řídících aktů 
společností skupiny, zavést 
do praxe, přepracovat a do-
plnit příručky systému říze-
ní, seznámit pracovníky se 
změnami, proškolit interní 
auditory a provést interní 
audity ověřující funkčnost 

realizovaných změn. Kro-
mě požadavků revize normy 
musíme veškerou dokumen-
taci sjednotit i podle no-
vě implementovaných infor-
mačních systémů Axapta 
a TPV 2000 a také aktualizo-
vat názvy funkcí a odpověd-
nosti podle realizovaných 
organizačních změn. Poté 
můžeme předložit splnění 
harmonogramu a požádat 
o provedení auditu již dle 
nové normy, který prověří, 
jestli jsme jako fi rma všechny 
požadavky revize normy spl-
nili,“ řekl Jiří Dráb a dodal, 
že to vše musí být provedeno 

do prvních auditů, které jsou 
plánovány již na leden příští-
ho roku. 
Dobrou image fi rmy tvo-
ří, kromě vysoké technické 
jakosti výroby a výrobků, 
spolehlivost a výkonnost, 
ale také styl skladování 
a manipulace s výrobky, ser-
vis poskytovaný zákazníkům 
a obchodním partnerům, 
aktuálnost technických dat 
a podobně. 
„Řekl bych, že v současné 

době není jakosti dostatečně 
nasloucháno. Chci dostat úsek 
jakosti do takové pozice, kdy 
si bez něj ostatní úseky sku-
piny nebudou umět komu-
nikaci se zákazníky a do-
davateli, tak jako interní prá-
ci, vůbec představit,“ sdělil 
Michal Šebek. 
S jakostí výroby úzce souvi-
sejí také otázky technologií 
a jejich modernizace. Inves-
tice vložené do technologií 
zvyšují jejich kvalitu a výkon-
nost, to zlepšuje jakost výroby 
a má pozitivní vliv na zvyšo-
vání objemů prodeje a zisku. 
„Pro dosažení jakosti potře-

bujeme mít kapitál, kte-
rý vložíme do technologií, 
materiálu, energie, ale potře-
bujeme mít také schopné 
lidi. V rámci zvyšování jakos-
ti ve skupině MOTOR JIKOV 
GROUP považujeme za jeden 
z klíčových faktorů přivést 
lidi k sounáležitosti s fi rmou. 
Chceme je motivovat tak, aby 
zájem a snahu o vysoce kva-
litní produkci přijali za vlast-
ní,“ řekl na závěr generální 
ředitel Miroslav Dvořák. 

Ing. Jiří Dráb Michal Šebek

Zlepšit partnerské vztahy se zákazníky i dodavateli, 
schopnost plnit i ty nejnáročnější požadavky, zvýšit 
konkurenceschopnost na trhu. Takové a další jsou 
cíle změn, ke kterým dochází v úseku jakosti společ-
nosti MOTOR JIKOV Group a.s. 

Organizace a řízení Jakosti a Integrovaného systému řízení ve skupině MOTOR JIKOV GROUP

Projekt Vzdělávejte se! pomáhá
Společnost MOTOR JIKOV 
Group a.s. se přihlásila do 
programu Vzdělávejte se! 
Díky němu získala fi nance na 
zvyšování kvalifi kace svých 
zaměstnanců.  
„Projekt Vzdělávejte se! jsme 
využili jako jednu z proti-
krizových fi nančních injek-
cí. Díky projektu jsme měli 
možnost získat fi nance na 
vzdělávání i úhradu mezd 
zaměstnanců, kteří se v rám-
ci projektu mohli zapojit do 
odborného rozvoje v době, 
kdy by museli být z důvodu 
omezování výroby a s tím 
souvisejícím zkracováním pra-
covního úvazku doma, bez 

nároku na mzdu,“ řekl Vla-
dimír Kubeš, ředitel divize 
Formy společnosti MOTOR 
JIKOV Fostron a.s. 
Program Vzdělávejte se! při-
pravilo ministerstsvo práce 
a sociálních věcí jako jednu 
z možných pomocí zaměstna-
vatelům, kteří se v souvislosti 
s hospodářskou krizí nachá-
zejí v obtížné ekonomické 
situaci a nejsou přechodně 
schopni zaměstnancům při-
dělovat práci. 
„Díky projektu jsme vyškolili 
všechny naše zaměstnance. 
Školili jsme ve všech oblas-
tech našeho oboru podni-
kání tak, abychom skutečně 

docílili zlepšení pozice našich 
lidí v oborech, ve kterých se 
každodenně pohybují. Pro 
některé z nich se jedná o ja-
kousi formu rekvalifi kace, 
kdy mohou v případě potře-
by vykonávat práci na jiných 
zařízeních. Školili jsme v ně
kolika cyklech - vždy v pátek, 
tedy v den, kdy by naši lidé 
byli doma, bez nároku na 
mzdu,“ sdělil Radomír Hrou-
da, ředitel divize Jednoúčelo-
vé stroje společnosti MOTOR 
JIKOV Fostron a.s. 
Svoji kvalifi kaci si zaměst-
nanci obou divizí společnosti 
MOTOR JIKOV Fostron a.s. 
zvyšovali v kurzech zaměře-

ných tématicky na metody 
konstrukce a využití produk-
tivity nářadí HSC obrábění, 
využití IT v řízení výroby, 
řízení technické dokumen-
tace, teorie obrábění, řízení 
jakosti v podmínkách strojí-
renské výroby, řízení výroby 
nebo produktivní nástroje 
pro obrábění. 
Školení zaměstnanců vedli 
interní lektoři, kteří zpracova-
li náměty dle aktuálních po-
třeb jednotlivých společností. 
Témata a obecné informace 
byly dokresleny na příkla-
dech skutečného využití ve 
společnostech. Školení pro-
běhla v improvizovaných pro-

storách připravených pro 
tyto účely. Ve společnosti 
MOTOR JIKOV Fostron a.s. byl 
využit prostor bývalé lakovny 
divize Jednoúčelové stroje 
nebo prostory plánování ve 
výrobně divize Formy. 
„Hlavním záměrem účasti 
v tomto projektu je zprostřed-
kovat obecné informace z hle-
diska současných poznatků 
v oblasti řízení fi rem a použi-
tí současných technologií. 
Věřím, že předané informace 
mohou zaměstnanci využít 
jak pro práci pro fi rmu, tak 
se zároveň zhodnocuje jejich 
cena na trhu práce,“ dodal 
na závěr Vladimír Kubeš.
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Systém ROBUS 

Stavebnicový systém byl vyvinut hlavně pro 
sekání travnatých pozemků. Jeho základem 
je dvoububnová sekačka s originální kon-
strukcí dvou proti sobě se otáčejících roto-
rů, jejichž automatické naklápění v rozsahu 
26° umožňuje dokonalé posekání i velmi 
nerovných ploch. Jednobubnová sekačka je 
zase určena pro sečení dlouho neudržova-
ných pozemků. Všechny modely se vyrábějí 
s pojezdem, originální konstrukce umožňuje 
lehké manévrování se sekačkou při objíždění 
překážek. 

Adaptéry systému ROBUS 

Mulčovač trávy STRONG s pojezdem se velmi 
osvědčil při sekání neudržovaných travnatých 
ploch sekaných pouze několikrát ročně. Kon-
cepce mulčovače vychází z rotačních seka-
ček na vysokou trávu BDR 700 a BDR 550 a 
jeho robustnost se osvědčila hlavně při práci 
v technických službách měst. Přední pracovní 
ústrojí mulčovače je využitelné i jako adaptér 
sekaček BDR 700 a BDR 550 pro stávající maji-
tele sekaček. 

Rotavátory a minisystémy
Minisystém EXPERT 
(rotační sekačka) a 
rotavátory ROBIX 

jsou základem 
nového systému. 

Jeho výhodou 
je možnost 

p o u ž í t 
j e d e n 
m o t o r 

pro dva 
p r a -
covní 
stroje. 

Rotač-
ní se-
kačka je 

určena k sekání většiny druhů t ravnatých 
porostů, velký spodní disk při sečení dokona-
le kopíruje nerovný terén. Tráva po useknutí 
zůstává vcelku, pro další zpracování na krme-
ní nebo usušení na seno. Řada rotačních kul-
tivátorů je určená pro práce v lehčích nebo 
písčitých půdách s rozlohou 3 až 10 arů. Jsou 
vhodné pro jemné nakypření půdy, na zapra-
cování zahradního odpadu, hnojiva či raše-
liny. 

Elektrické sekačky LTS 
Pro menší pozemky jsou velice vhodné elek-
trické rotační sekačky. Jsou dodávány s moto-
ry o výkonu 1400 – 1600 W, s velmi tichým 
chodem. Výška sekání se dá 
individuálně nastavit ve 
čtyřech nebo pěti pozicích. 
Sekačka LTS E42 má navíc 
centrální nastavení výšky 
sekání. 

Benzínové sekačky LTS
Výkonné sekačky na nízkou trávu vyznačující 
se velkým pracovním výkonem, se hodí pro 
sekání malých a středních až větších pozem-
ků. Jsou vybaveny textilním, dokonale prodyš-
ným, sběracím košem, který lze úplně naplnit, 
bez potřeby častého vysypávání. Sekačky jsou 
dodávány v celé řadě provedení výhradně 
s motory BRIGGS&STRATTON. 
Nejvýkonnější typy mají 
zadní velká kola pro 
snazší průchodnost teré-
nem. Sekačky označené 
logem LEHČÍ START 
jsou osazeny motory 
se sníženou star-
tovací silou až 
o 30 %. 

Hobby sekačky LTS a sekačka 
a mulčovač
Pro udržování rozlehlých travnatých ploch 
v průmyslových areálech nebo okolí obcí 
nabízí divize Mechanizace výrobky, které 
trávu posekají, rozdrtí a ta pak může zůstat 
na posekané ploše, kde časem zetlí a za-
roste trávou. Pro technické služby a fi rmy 
jsou k dispozici dva profesionální stroje 
americké fi rmy Billy Goat, z nichž jeden 
má tři rychlosti pojezdu a druhý do velmi 
těžkých terénů je navíc vybaven zpá-
tečkou. Oba stroje si poradí i s křovina-
mi až do průměru 5 cm. Pro menší obce 
a soukromé osoby je určen mulčovač 
BRAVO s motorem BRIGGS&STRATTON o vý-
konu 6 HP nebo rotační 
sekačka na trávu s boč-
ním výhozem. 

Výběr ze sortimentu divize 
Mechanizace 

Divize Mechanizace společ-
nosti MOTOR JIKOV Strojí-
renská a.s. rozšířila  spoluprá-
ci s fi rmou Agria, německým 
výrobcem zemědělské a za-
hradní techniky. 
„Od počátku spolupráce od 
nás společnost Agria odebí-
rala jeden typ zboží. Jedna-
lo se o upravenou sekačku 
Blanici. Ze strany odběra-
tele jsme cítili určitou opa-
trnost a obavy ze zvyšová-
ní odběrů, což je v době 
hospodářské krize napros-
to pochopitelné. Letos na 
jaře se ale situace změnila 
a spolupráce nabírá na 
obrátkách,“ řekl Vladimír 
Bernklau, vedoucí obchod-
ního oddělení divize Mecha-
nizace.
Agria projevila na počát-
ku letošního roku zájem 
o rozšíření sortimentu a ob-
jednala další stroje. 

„Se zástupci fi rmy jsme 
na základě dobře nasta-
vených vztahů jednali o bu-
doucích obchodních mož-
nostech a projektech. Z jed-
nání vyplynulo další roz-
šíření spolupráce a už 
letos začínáme do obchod-
ní sítě tohoto zákazní-
ka dodávat upravenou 
sekačku Bella a mulčovač 
Bravo,“ sdělil Vladimír 
Bernklau.
Dodal, že co do počtů, 
odebírala společnost 
Agria od českobudějo-
vické divize Mechani-
zace v loňském roce 
tři stovky sekaček. 
Podle dosavadních 
odběrů vedení di-
vize odhaduje, 
že letošní celo-
roční hodnoty 
budou výrazně 
vyšší. 

Spolupráce s fi rmou Agria 
je na vzestupu 

Ve dnech 27. srpna až 1. září 
se konal již 36. ročník tradič-
ní české agrovýstavy Země 
Živitelka, na kterou do Čes-
kých Budějovic zavítalo 109 
tisíc návštěvníků. Sortiment 
malé zemědělské mechani-
zace zde mezi dalšími vysta-
vovateli prezentovala také 
divize Mechanizace společ-
nosti MOTOR JIKOV Strojí-
renská a.s. 
„Návštěvnost byla vysoká a 
zájem o zboží velký. Ale kvů-
li probíhající hospodářské 
krizi nebyly prodejní výsled-
ky tak dobré, jak jsme byli 
zvyklí v předchozích letech,“ 
řekl Josef Papež, ředitel divi-
ze Mechanizace. 
Divize Mechanizace měla 
výstavní stánek umístěný 
na hlavní centrální ploše, 
kde představila celý sorti-
ment zboží a výrobků malé 
zemědělské mechaniza-
ce včetně všech novinek. 
Nabídla návštěvníkům lehké 
travní sekačky, dvoububnové 
sekačky a mulčovače, z no-
vinek  například sekačku 
VIVA, která velice úspěšně 
konkuruje sekačce značky 
VARI. Velký zájem byl o mul-
čovač Bravo, sekačku Bella 
a minisystém Expert.
„Připravili jsme pro zákazní-

ky poměrně velké a zajímavé 
slevy, lidé ale letos nakupo-
vali méně,“ sdělil Vladimír 

Bernklau, vedoucí obchod-
ního oddělení, který divizi 
na výstavě zastupoval. 

Krize ovlivnila prodejní výsledky 
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Dodavatelem číslo jedna je pro 
japonskou fi rmu divize Formy

S platností od 1. srpna 2009 rozšířil personální řady divize Formy společ-
nosti MOTOR JIKOV Fostron a.s. nový obchodní manažer. Je jím třiatřice-
tiletý Martin Holeček. 

Divize Jednoúčelové stroje 
společnosti MOTOR JIKOV 
Fostron a.s. vyrobila další 
zařízení pro fi rmu Bramac, 
výrobce betonových střešních 
tašek. Jedná se o zařízení na 
perforaci obalovací folie. 
„Byli jsme zástupci fi rmy Bra-
mac osloveni s poptávkou na 
vývoj, zkonstruování a výro-
bu zařízení na perforaci folie, 
do které jsou tašky na konci 
výrobní linky baleny. Toto 
zadání by se na první pohled 
mohlo zdát celkem jednodu-
ché. Určitá složitost je v tom, 
že protože fi rma Bramac 
vyrábí několik typů střešní 
tašky ve více formátech a 
profi lech, vyvstala nutnost 
vyrobit takový stroj, který se 
rozdílům ve formátech jed-
notlivých tašek přizpůsobí,“ 
řekl Radomír Hrouda, ředitel 
divize Jednoúčelové stroje.
Střešní tašky jsou na kon-
ci výrobní linky naskládány 
na paletu a následně bali-
cím strojem obaleny teplem 
smršťovací folií. Ta zabraňuje 
pohybu tašek na paletě, aby 
nedocházelo k jejich poško-
zení při manipulaci a dopra-
vě. Protože jsou tašky vyro-
bené z přírodních materiálů 

jako je písek, voda a cement 
je nezbytné, aby mohly dý-
chat. Odstranění uzavřeného 
vzduchu uvnitř folie umožní 
perforace.
Počet uložených tašek na 
paletu se liší v závislosti na 
velikost formátu tašky. Na 
jedné paletě je tak uloženo 
od třiceti do čtyřiceti kusů, 
podle druhu. Od počtu a ve-
likosti tašek se pak odvíjí 
požadovaná rozteč průdu-
chů do folie. Pro dostatečnou 
perforaci folie jsou na zaří-
zení umístěny perforátory 
v řadě na pohyblivém roztaž-
ném ramenu. Rameno umož-

ňuje nastavit perforátory 
v souladu s typem tašky. 
„Zařízení je sestrojeno jako 
univerzální tak, aby po za-
dání typu tašky obsluhou 
čidla zařízení tašku změřila 
a automaticky naprogramo-
vala požadovanou rozteč pro 
otvory. Měděné tepelné elek-
trody jsou pak automaticky 
nastaveny do požadované 
pozice, projdou procesem 
nažhavení a poté najedou do 
folie a perforují ji,“ popsal 
postup procesu Radomír 
Hrouda. 
Stroj je naprogramovaný tak, 
aby pracoval jednak s typem 

tašky, tak také s proměnnou 
tloušťkou tašek. U jedné taš-
ky se jedná o milimetry, které 
ale v součtu mohou vytvo-
řit až několikacentimetrový 
rozdíl. Zde je nutné stanovit 
přesné rozteče otvorů tak, 
aby byly přesně v místě, kde 
mají být. 
„Toto zařízení je technolo-
gicky složité, jeho obsluha, 
ovládání a údržba jsou ale 
poměrně jednoduché. V září 
předáme zařízení zákazní-
kovi do jednoho z výrobních 
závodů a uvidíme, jak se 
bude další spolupráce s fi r-
mou Bramac nadále vyvíjet,“ 
dodal ředitel divize Jednoú-
čelové stroje.

Zařízení na perforaci oba-
lové fólie je už druhé, které 
v poslední době divize Jed-
noúčelové stroje společnosti 
MOTOR JIKOV Fostron a.s. 
pro fi rmu Bramac vyrobila. 
První bylo konstruováno na 
implantaci plechových výlis-
ků do střešních tašek, které 
zabraňují vzlínání vody v taš-
kách. Díky tomu je nyní mož-
né položit betonové střešní 
tašky i na střechy se sklonem 
již od 7 stupňů.

Jednoúčelové stroje vyrobily zařízení pro fi rmu Bramac

Ing. Martin Holeček

Po prvním čtvrtletí letošní-
ho roku, kdy muselo dojít 
v souvislosti s probíhající 
hospodářskou krizí ke krá-
cení pracovního týdne, se 
v divizi Formy společnosti 
MOTOR JIKOV Fostron a.s. 
podařilo získat větší počet 
nových zakázek. Od května 
tak postupně všechna oddě-
lení přešla do běžného pra-
covního procesu. 
„Poté, co doběhly zakázky, 
které jsme nasmlouvali ještě 
ve třetím čtvrtletí loňského 
roku, jsme se u většiny našich 
stálých zákazníků potýka-
li se sníženou poptávkou. 
Jednalo se o výpadek výro-
by oproti stejnému období 

roku 2008 v rozmezí 10 až 
30 procent,“ řekl Vladimír 
Kubeš, ředitel divize Formy. 
Jednou ze světlých výjimek 
v tomto období byla japon-
ská fi rma Aisan Industry 
s.r.o., výrobce automobilo-
vých komponent pro svě-
tové automobilky Toyota, 
Renault, Fiat, kde se podaři-
lo navýšit spolupráci v letoš-
ním roce o několik stovek 
procent. 
„V minulosti jsme pro Aisan 
pracovali v objemu zhruba 
dva miliony korun ročně. 
Letos jsme pro tuto fi rmu 

vyrobili a předali už čtyři 
formy, pátá je ve výrobě. 
A další projekty pro druhou 
polovinu letošního roku jsou 
těsně před zadáním. Předpo-
kládáme, že letošním obje-
mem se přiblížíme k deseti 
milionům korun,“ doplnil 
Vladimír Kubeš. Podle jeho 
slov je navyšování objemu 
zakázek výsledkem  dlouho-
dobé spolupráce v rámci níž 
divize Formy poskytovala 
japonskému partnerovi spo-
lehlivost a komplexní servis. 
„Začali jsme u výroby jed-
noduchých náhradních dílů 
a postupem času jsme přešli 
k celým nástrojům. Museli 
jsme zvládnout výrobu dle 
převzaté japonské doku-
mentace a používání speciál-
ních japonských komponent. 
Mimo jiné jsme se učili také  
zajistit výrobu litěných rámů 
forem a montáž speciálních 
chlazení forem. Dnes jsme 
u této fi rmy velmi pozitivně 
hodnoceni a jsme její doda-
vatel forem pro tlakové lití 
hliníku číslo jedna,“ dodal 
na závěr Vladimír Kubeš. 

Ve Fostronu jste krátce, spo-
lečnost ale znáte poměrně 
dobře.
Do Fostronu jsem přešel z Tla-
kové slévárny, kde jsem pů-
sobil v předchozích pěti le-
tech jako vedoucí prodeje. 
V letošním roce jsem byl 
vedením holdingu osloven 
s nabídkou, kterou považuji 
za zajímavou. Proto jsem bez 
váhání přijal.

Jak vnímáte přechod v rámci 
holdingu? 
Osobně vnímám přechod 
z Tlakové slévárny do Fostro-
nu jako poměrně pozitivní 
pro obě společnosti. Znám 

situaci i lidi v obou fi rmách 
a myslím, že mi to může po-
moci udržovat mezi oběma 
společnostmi dobrou komu-
nikaci a vztahy. 

Co pozice obchodního ma-
nažera obnáší?
V mé profesní kompetenci na 
pozici obchodního manažera 
je vyhledávání a získává-
ní nových obchodních pří-
ležitostí, navazování nových 
kontaktů, udržování kontak-
tu se stávajícími zákazníky 
a budování dlouhodobých 
vztahů. Dále například roz-
voj oblasti nákupu. Jedná se 
o zajímavou a rozmanitou 

práci, která mi umožní setká-
vat se s novými lidmi z men-
ších i větších fi rem. Společně 
se budeme zabývat hledáním 
oboustranně spokojených 
obchodních vztahů. 

Jaké máte v souvislosti s no-
vou pozicí nastaveny cíle? 
Jsem v nové pozici velice krát-
ce, zatím převážně analyzuji 
trh. Co se týká vyhledávání 
nových obchodů a zákazní-
ků v zahraničí, pohybuji se 
v jakési pomyslné územní 
hranici zhruba do 500 kilo-
metrů, v rámci dobré doprav-
ní obslužnosti. To znamená, 
že v mém zorném poli jsou 
převážně trhy v Polsku, Ra-
kousku a Německu. Rád bych 
v této oblasti v horizontu ně-
kolika měsíců vybudoval kva-
litní zákaznickou síť. Z dlou-
hodobého hlediska je mým cí-
lem dostat společnost MOTOR 
JIKOV Fostron a.s. na kapacit-
ní hranici, která se pohybuje 
zhruba kolem 200 milionů 
korun ročního obratu.  

Martin Holeček vystudoval 
obory ekonomie a mana-
gement, po ukončení stu-
dií nastoupil do společnosti 
MOTOR JIKOV Tlaková slé-
várna a.s. Domluví se ang-
licky a německy. Je ženatý, 
mezi jeho zájmy patří sport a 
fotografování. 

„Chci vybudovat kvalitní 
zákaznickou síť,“
říká Martin Holeček

Příklad komponentů forem

Obrábění rámů forem  

Zařízení na perforaci obalové fólie. Po zadání typu střešní taš-
ky obsluhou zařízení je do horizontálního i vertikálního pohybu 
uvedeno roztažné rameno s perforátory.

Detailní pohled na pohyblivé roztažné rameno s perforátory. 
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Most přes řeku 
Malši v obci 
Roudné neda-
leko Českých 
Budějovic je 
opět průjezdný. 
Jeho přestav-
ba začala 27. 
května loňské-
ho roku a stá-
la více než 93 
milionů korun. 
Projekt byl spo-
lufinancován 
z Evropského 
fondu pro regi-
onální rozvoj. Z 
něj bylo hraze-
no 92,5 procen-
ta z celkových 
nákladů. Ze 
svého rozpočtu 
tak na výstavbu 
mostu Jihočes-
ký kraj přispěl 
necelými 7 mili-
ony korun. „Na 
takový krásný most, který 
stál krajskou pokladnu 7 
milionů korun, mohou být 
Jihočeši právem pyšní. Je 
dobré, že se řeky a potoky 
přemosťují a vznikají lepší a 
kapacitnější stavby,“ uvedl 
hejtman Jihočeského kraje 
Jiří Zimola. 
Technický stav původního 
mostu neumožňoval pro-
dloužení jeho životnosti 
další opravou, a proto bylo 
nutné přistoupit k celkové 
rekonstrukci. Nový most je 
oproti původnímu širší, po 
obou stranách vedou chod-
níky a z hlediska nosnosti 
na něm neplatí pro dopravu 
žádná omezení. Při přestav-
bě byla zachována původní 
silueta obloukového mostu. 
„Oproti původnímu mostu 
je nový zhruba o jeden a 
půl metru výš nad hladinou 
řeky,“ uvedl k parametrům 

modernizovaného pře-
mostění řeky Malše ředitel 
českobudějovického závo-
du EUROVIA CS. Zdeněk 
Novák. Masivní železobe-
tonové opěry mostu jsou 
z estetických i funkčních 
důvodů obloženy kamen-
ným obkladem. Když přijde 
velká voda, slouží obklad 
jako ochrana vůči nárazům 
splavenin.
Z bezpečnostních a technic-
kých důvodů musel být most 
po celou dobu rekonstrukce 
uzavřen. Řidiči tak jezdili 
po objízdné komunikaci, 
jejíž součástí byl i provizor-
ní most. Jak potvrdil ředitel 
oblasti Čechy západ EURO-
VIA CS Jaromír Pešek, roční 
práce neprovážely žádné 
větší nepříjemnosti. „Nepo-
stihla náš ani žádná velká 
voda, což se na řece stává,“ 
dodal Pešek. Součástí stavby 

byly přeložky inženýrských 
sítí a nový chodník, který 

umožňuje napojení pobřež-
ní cyklotrasy na most. 

Přes řeku Malši v Roudném vede 
modernizovaný most

Rozhledna na Kleti prošla 
komplexní rekonstrukcí
Desítiměsíční oprava Nejstarší kamenné rozhledny 
v Čechách stála zhruba deset milionů korun, více než 
osmi miliony přispěla Evropská unie. Projekt komplexní 
rekonstrukce kulturních památek na nejvyšší hoře Blan-
ského lesa začal rekonstrukcí turistické chaty v soused-
ství rozhledny. Tato rekonstrukce byla zdařile dokonče-
na v roce 2007. 
Nově vybaveno bylo informační centrum, investice šly 
na dalekohled, bezpečnostní kamerový systém, solární 
napájení či meteostanici. Rozhledna, která byla v hava-
rijním stavu, poskytuje dnes zázemí pro stálou expozi-
ci CHKO Blanský les a expozici o historii mikroregionu.
Od roku 1958 je zaregistrována jako nemovitá kulturní 
památka. Roku 1822 až 1825 ji nechal postavit kníže 
Josef Jan Nepomuk ze Schwarzenberku ve výšce 1084 
metrů nad mořem. Od roku 1971 je v provozu Lanová 
dráha Krásetín-Kleť, která téměř po celý rok dopravuje 
turisty na rozhlednu a chatu. Lanovka od začátku svého 
provozu přepravila přes tři miliony návštěvníků.

Nové Hradní muzeum 
pro vzdělávání i relaxaci
Nové Hradní muzeum začíná vznikat na druhém zámec-
kém nádvoří Státního hradu a zámku Český Krumlov 
v patrovém palácovém objektu takzvaného Hrádku. 
„Jihočeský kraj podporuje projekty, které rozšíří turis-
tickou nabídku v regionu a zvyšují tak jeho návštěvnost, 
a to zejména v zimních měsících. Hradní muzeum totiž 
bude dalším samostatným zámeckým okruhem s celo-
ročním provozem,“ uvedl radní Jihočeského kraje pro 
kulturu a památkovou péči František Štangl.
Devětadvacet místností oživlého Hrádku se stane, jak 
říká ředitel českobudějovického Národního památkové-
ho ústavu Petr Pavelec, místem pro vzdělávání i relaxaci. 
„Naplníme jej významnými momenty dějin Rožmberků, 
Eggenbergů a Schwarzenbergů, sídlících v průběhu 
staletí v Českém Krumlově. Vrátíme sem zpátky kan-
celář i byt ředitele správy panství a představíme veřej-
nosti vzácné artefakty ze zámeckých depozitářů. Ať je 
to například zachovalá sbírka schwarzenberské gardy 
nebo mincovna. Donátorskou úlohu aristokratických 
rodů zase připomene expozice církevních památek ze 
zámeckého depozitáře,“ prozradil Pavelec. Dodal, že 
vybavení jednotlivých místností bude v retro stylu – tedy 
19. století. Perličkou Hradního muzea by pak měl být 
schwarzenberský kinematograf s přehlídkou rodinných 
snímků z počátku 20. století.
Muzeum poskytne také příjemný prostor k odpočin-
ku. V jeho interiéru se počítá s internetovou kavárnou, 
obchodem s knihami a suvenýry a vstupním centrem. 
Hrádek tvoří spolu se zámeckou věží charakteristickou 
dominantu Českého Krumlova. Jde o významný objekt 
z hlediska stavebního vývoje i řemeslných prvků. Založen 
byl v době kolem roku 1300, postupně prošel několika 
stavebními úpravami zakončenými renesanční přestav-
bou v 80. letech 16. století. V roce 1988 byl vystěhován 
poslední nájemník občanských bytů. Posledních více než 
20 let je Hrádek prázdný a nevyužitý. NPÚ v Českých 
Budějovicích získal v letošním roce 40 milionů korun 
z tzv. Norských fondů na vybudování Hradního muzea. 
Otevřeno by mělo být v lednu 2011. 

Částku 83,05 milionu korun 
získala Nemocnice Čes-
ké Budějovice, a.s., jejímž 
jediným akcionářem je 
Jihočeský kraj, na moder-
nizaci přístrojového vyba-
vení krajského Centra kom-
plexní onkologické péče. 
Na projektu „Modernizace 
a obnova přístrojového 
vybavení centra komplexní 
onkologické péče Nemoc-
nice, a.s.“ se podílel 85 pro-
centy Evropský fond pro 
regionální rozvoj, zbylých 
15 procent uhradí Minis-
terstvo zdravotnictví ČR. 
Dokončení modernizace 
centra se plánuje do konce 
roku 2009.
„Nemocnice České Budějo-
vice patří k těm úspěšným 
zdravotnickým zařízením, 
jejichž předložený projekt 
pro Centrum komplexní 
onkologické péče byl schvá-
len a nyní začala vlastní 

realizace výběrových řízení 
na nákup přístrojů a vyba-
vení,“ poznamenal Jaro-
slav Novák, místopředseda 
představenstva a koordiná-
tor projektu.
Onkologické oddělení Ne-
mocnice České Budějovi-
ce, a.s., je zařazeno do sítě 
komplexních onkologických 
center, garantovaných Čes-
kou onkologickou společ-
ností, a oprávněných prová-
dět veškerou onkologickou 
léčbu včetně léčby cytosta-
tické, hormonální, imuno-
terapie a cílené biologické 
terapie a taktéž i léčbu ioni-
zujícím zářením.
„Jsme jediným pracovištěm 
v Jihočeském kraji, které 
disponuje přístroji pro léčbu 
zářením. Pro nás je zásad-
ní modernizace lineárního 
urychlovače z roku 2003 do 
té míry, aby byl plně kom-
patibilní s tím novějším, 

to znamená, aby na obou 
přístrojích bylo možné pro-
vádět i tu nejnáročnější 
techniku ozařování,“ uve-
dl primář onkologického 
oddělení Václav Janovský. 
Díky tomu se tak zvýší počet 
pacientů, kteří budou léče-
ni tímto způsobem.
Pro úsek klinické onkologie 
je významné zkvalitnění 
přípravy cytostatik a vůbec 
ředění v podobě centrálního 
ředění cytostatik radiologic-
ké léčby formou robotické-
ho systému. V českobudějo-
vické nemocnici bude tento 
přístroj instalován jako dru-
hý v republice. Jeho cena je 
20 milionů korun.
„Díky tomuto systému se 
zamezí fyzickému kontaktu 
personálu, který přípravu 
koná, s  daným lékem. Zvý-
ší to bezpečnost přípravy 
jak pro personál, tak pro 
okolí a zpřesní a zkvalit-

ní přípravu,“ dodal Václav 
Janovský.
Nejen onkologické odděle-
ní, ale také rentgenologické 
oddělení získá díky investici 
další zařízení, a to přístroj 
pro vyšetření magnetickou 
rezonancí ve výši 31 milionů 
korun. Urologické oddělení 
získá na obměnu endosko-
pických přístrojů pro dia-
gnostiku a léčbu nádoro-
vých onemocnění přibližně 
1,8 milionu korun a přístroj 
pro navigovanou broncho-
skopii za 2,8 milionu korun 
získá oddělení plicní a TBC. 
Patologické oddělení získá 
speciální přístroj vyvinutý 
pro imunohistologii - imu-
nostainer, který dokáže 
zpracovat velké množství 
nádorových vzorků od ně-
kolika pacientů současně 
při bezchybnosti a opako-
vatelnosti výsledků, s men-
ším počtem laborantek. 

Onkologické centrum bude mít 
moderní přístroje

V Písku je nová školka 
Po rekonstrukci a modernizaci byla uvedena do provozu 
Waldorfská mateřská škola Sluníčko, která funguje při 
ZŠ Svobodná a MŠ Písek. Na celkem patnáctimilionové 
investici města Písek se podílel také Jihočeský kraj, který 
z krajského grantového programu „Rozšíření stávajících 
kapacit mateřských škol, rekonstrukce, modernizace a vy-
bavení budov“ městu poskytl dotaci ve výši 650 000 Kč.
Díky rekonstrukci a modernizaci má nyní školka tři 
oddělení po 28 dětech, v případě zájmu může být ote-
vřeno ještě čtvrté oddělení s kapacitou 20 dětí. Kapacita 
tak byla navýšena o 54 míst.
„Jsme v současné době na historickém předělu, pro-
tože po letech, kdy byly mateřské školy rušeny a mnohé 
využívány pro jiné účely, se nyní znovu nové otevírají. V 
Mateřské škole Sluníčko se po rekonstrukci a moderni-
zaci spojila odloučená pracoviště, navýšila se kapacita a 
to je velmi dobrý krok,“ uvedl starosta Miroslav Sládek.
Nové prostory a zařízení školky ocenila krajská radní 
Jana Krejsová. „Celkem jsme ze zmíněného grantového 
programu na zvýšení kapacity školek rozdělili přes 19 
milionů korun. I tady v Písku se ukazuje, že to jsou velmi 
účelně investované peníze,“ zdůraznila.

Investor: Jihočeský kraj
Stavební dozor investora: Inbest, s. r. o.
Zhotovitel:  Sdružení most Roudné
                    (EUROVIA CS, a. s. –  SMP CZ, a. s.)
Projektant: Mott MacDonald Praha
Zahájení stavby: květen 2008
Dokončení stavby: srpen 2009
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Po stopách společné 
historie i budoucnosti…
Dějiny Nových Hradů a No-
vohradska na pozadí spo-
lečného soužití česky a ně-
mecky mluvících občanů 
představuje výstava Po sto-
pách společné historie, kte-
rou mohou do 30. října 
zhlédnout návštěvníci v no-
vohradském zámku.
Výstava je rozšířením loňské 
expozice v Koželužně, která 
seznamovala s životem na 
Novohradsku od práce po 
zábavu; představovala boha-
tý spolkový život obyvatel, 
období rozkvětu, ale i války. 
Výstavu letos organizátoři, 
jak uvedl starosta Nových 

Hradů Vladimír Hokr, roz-
šířili o nové poznatky z pů-
sobení hraběte Jiřího Bu-
quoye, zajímavosti ze škol-
ních kronik či městské samo-
správy. Duplikáty originál-
ních úřednických „štemplů“ 
si dokonce mohou návštěv-
níci sami vyzkoušet. 
„Výstavu jsme obohatili ješ-
tě o dva nové interaktivní 
exponáty. Jedním je uni-
kátní dřevěný vrstevnicový 
model Novohradských hor 
s osvětlovacími diodami, kte-
rý zhotovil Milan Koželuh 
z osmadvaceti tabulí topo-
lové překližky. Dalším pak 

počítačový model dnes už 
neexistujícího loveckého zá-
mečku Žofín,“ zmínil Hokr. 
Diváka pak určitě zaujmou  
originály i repliky novohrad-
ského skla včetně hyali-
tu, podrobně vypracova-
né rodokmeny Rožmberků 
a Buquoyů nebo dobové 
plány a fotografi e.
Součástí projektu, na kte-
rém se podílelo město Nové 
Hrady, Böhmerwaldmuseum 
Vídeň a Jihočeská univerzita 
v Českých Budějovicích,  je 
německý překlad knihy Pří-
běhy novohradských domů 
a sborník výstavy.     

15. 9.   8:30 Den otevřených dveří v Jihočeském divadle – vstup volný

15. 9. 19:00 Giovanni Paisiello – Astrologové – komická opera 

16. 9.   8:30 Den otevřených dveří v Jihočeském divadle - vstup volný

16. 9. 19:00 Sergi Belbel – Mobil / Projekt Smršť – telefonická digitální komedie 

18. 9. 19:00 Yasmina Reza – Bůh masakru – komedie 

22. 9. 19:00 Florimond Hervé – Mam´zelle Nitouche - opereta

23. 9. 19:00 Giovanni Paisiello – Astrologové – komická opera 

24. 9. 15:30 David Dvořák a kol. – Kašpárek v rohlíku 2 – Kašpárek navždy
  – dětský kabaret 

24. 9. 19:00 Václav Havel – Švandovo divadlo / Žebrácká opera - hra

25. 9. 18:00 David Dvořák – Kašpárek v rohlíku – dětský kabaret 

26. 9. 19:00 Carl Keller – Ptáčník – veselá opereta

26. 9. 19:30 Neil LaBute – Tlustý prase – tragikomedie 

1. 10. 19:00 Yasmina Reza – Bůh masakru – komedie 

2. 10. 19:00 Sergi Belbel – Mobil / Projekt Smršť – telefonická digitální komedie

3. 10. 19:00 Terrence McNally - David Yazbek – Donaha! – muzikálový hit 

5. 10. 19:00 Václav Havel – Odcházení – politická komedie 

7. 10. 19:00 Martin Glaser / Olga Šubrtová – Muž sedmi sester – erotická groteska 

7. 10. 19:00 Carl Maria von Weber – Čarostřelec – romantická opera 

7. 10. 19:30 Pavel a Zdeněk Jecelínovi – Dr. Jekyll a Mr. Hyde – horor 

10. 10. 19:00 Artur Miller – Čarodějky ze Salemu – nadčasová tragédie 

12. 10. 19:30 Pavel a Zdeněk Jecelínovi – Dr. Jekyll a Mr. Hyde – horor

13. 10. 19:00 Artur Miller – Čarodějky ze Salemu – nadčasová tragédie

13. 10. 19:00 Galavečer baletu JD – baletní koncert 

14. 10. 19:00 Karel Čapek – Věc Makropulos – koprodukční projekt 

14. 10. 19:30 Paul Grégorie - BLB

15. 10.   9:00 Karel Jaromír Erben – Kytice - scénické čtení 

17. 10. 19:00 Terrence McNally - David Yazbek – Donaha! – muzikálový hit

19. 10.  19:00 Sergi Pompermayer – Uprchlíci / Projekt Smršť – krutá komediální hra 

19. 10. 19:00 Carl Maria von Weber – Čarostřelec – romantická opera 

21. 10. 19:00 Václav Havel – Odcházení – politická komedie 

21. 10.  19:00 Johann Strauss II. – Cikánský baron – opereta 

22. 10. 19:00 Giovanni Paisiello – Astrologové – komická opera 

23. 10. 19:00 William Shakespeare – Kupec benátský – hra 

24. 10. 17:00 Astrid Lindgrenová – Helena Sýkorová – Ronja, dcera loupežníka
  – fantasy příběh

24. 10. 19:00 William Shakespeare – Kupec benátský – hra

27. 10.  19:00 William Shakespeare – Kupec benátský – hra

28. 10. 19:00 Sergi Belbel – Mobil / Projekt Smršť – telefonická digitální komedie

29. 10. 17:00 Arthur Miller – Čarodějky ze Salemu – nadčasová tragédie 

30. 10  19:00 Florimond Hervé – Mam´zelle Nitouche - opereta

30. 10.  19:30 Martin McDonagh – Osiřelý západ – ostrá komedie 

31. 10. 19:00 Vladislava Telete – Krátká opojení / Projekt Smršť
  – nejlepší hra roku 2008

Program Jihočeského divadla 
na září a říjen 2009

Dolnorakouská zemská výstava
Přestože výstavními stano-
višti první příhraniční Dol-
norakouské zemské výsta-
vy jsou města Horn, Raabs 
a Telč, prezentovaná klíčová 
témata se dotýkají oblastí 
také sousedního Jihočeské-
ho kraje. Mezi vybranými 
osobnostmi, které obě země 
propojovaly, se tak objevuje 
medailon Egona Schieleho, 
horáckou světnici zase zdo-
bí jihočeské podmalby na 
skle. Téma architektonické-
ho vývoje měst a zámeckých 
residencí v období renesan-
ce nezapomíná na ojedinělý 

urbanistický městský celek 
Slavonic nebo bohatou štu-
kovou výzdobu interiéru 
hudebního pavilonu rondel 
zámku v Jindřichově Hradci.
Do širokého inventáře expo-
nátů navíc zapůjčila své sbír-
kové předměty či rukopisy 
z depozitářů také některá
jihočeská muzea. Návštěvní-
ci uvidí například tisky z Land-

frasovy jindřichohradecké 
tiskárny nebo spisy zapůjče-
né Jihočeským muzeem. 
„Do části expozice Církev 
a vzdělávání jsme přispěli 
latinským zápisem předná-
šek z morální teologie nebo 
zpěvníkem německých du-
chovních a poutních písní 
z přelomu 18. a 19. stole-
tí, které jsou známé jako 

Poutní písně do Maria Zell,“ 
zmínil ředitel Jihočeského 
muzea Pavel Šafr.
Přeshraniční výstava, která 
přibližuje podobnosti i roz-
díly obou sousedních zemí 
v zrcadle proměnlivých dě-
jin, potrvá do 1. listopadu. 
Podle slov radního pro kultu-
ru a památkovou péči Fran-
tiška Štangla bude Jihočes-
ký kraj spoluorganizátorem 
podobné velké přeshraniční 
výstavy v roce 2013. „Právě 
ke čtyřsetletému výročí od 
smrti posledního Rožmber-
ka se chystá výstava, která 
představí rožmberské kul-
turní dědictví jako celek. Je 
totiž podstatnou a neopo-
minutelnou součástí identi-
ty jihočeského regionu a jak 
mnozí vědí, rožmberská er-
bovní růže je součástí sym-
bolů Jihočeského kraje,“ do-
dal Štangl.

Bazilika o.p.s. a projekt Kulturní most přináší

20. - 27. 10.

 Festival se koná pod záštitou primátora Magistrátu města České Budějovice Mgr. Juraje Thomy.

Evropská unie - Evropský fond pro regionální spolupráci

“Gemeinsam mehr erreichen - Společně dosáhneme více”

České Budějovice  / Jazz Tage Budweis

...více informací na www.bazilika.cz

MINA AGOSSI TRIO 
P. J. RYBA & THE FISH MEN

VERTIGO QUINTET 
FEAT. DOROTA BÁROVÁ

SATO SAN-TO 
A DALŠÍ...

EKRA-FIVE
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