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Jak je neznáme
Martin Dvořák
Pvní týdny na pozici
ředitele divize Formy
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Zlatý klas pro
MOTOR JIKOV
Na výstavě Země živitelka
bodoval vyžínač Stella SLEV

MOTOR JIKOV podpořil
Evropský den bez aut
Náš promo tým zavítal do Písku
na populární cyklistický závod
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17. ROČNÍK

NOVINY SKUPINY
MOTOR JIKOV GROUP

Přichází podzim, čas sklizně
a prvního bilancování.

Úvodní slovo
generálního
ředitele

Linka z dílny MOTOR JIKOV Fostron a.s. vyrábí
komponenty do klimatizací osobních automobilů
Českobudějovická divize Jednoúčelové stroje společnosti MOTOR JIKOV Fostron a.s. dokončila v září pro firmu VALEO
stroj pro výrobu části klimatizace do osobních automobilů. Linka zahájí plný provoz v lednu 2014.

VALEO patří mezi světové dodavatele pro automobilový průmysl.
Koncentruje se na design, produkci
a prodej komponentů, integrovaných systémů a modulů pro automobily značek Audi, BMW, Citroen, Ford, General Motors, Chrysler,
Mazda, Mercedes-Benz, Nissan,
Peugeot, Renault, Škoda, Toyota,
Volkswagen a mnoho dalších.

koncových desek na výparníky klimatizací do osobních automobilů se sestává
z linky se čtyřmi pracovními pozicemi.
Kromě subdodávky dvou vibračních zásobníků je celá výroba kompletně z dílny
MOTOR JIKOV.
„VALEO je naším významným zákazníkem
již několik let a ne vždy se nám v minulosti
dařilo naplňovat jeho požadavky. Posun
k lepšímu, který vyplývá i ze slov pana Šimka, nás rozhodně těší. Je pro nás příslibem
budoucí spolupráce a zároveň závazkem

nezklamat důvěru. Jsem rád, že mám kolem sebe spolupracovníky, kteří umí realizovat nové myšlenky, umí stroje postavit
a mají zájem na tom, aby MOTOR JIKOV,
resp. divize Jednoúčelové stroje, měla
u zákazníků dobré jméno. Jedině takovým
přístupem je možné si zákazníka udržet
a zajistit prosperitu vlastní i celé divize.
Rád bych touto formou poděkoval všem,
kdo se na projektu pro VALEO podíleli,“
dodal v rámci testovacího provozu ředitel
divize Jednoúčelové stroje Miroslav Kníže.

MOTOR JIKOV pokračuje v mezinárodní expanzi. Navyšuje
kontrakt pro italského výrobce agrární techniky
Do zajímavých rozměrů se
rozrůstá spolupráce s firmou
Lodi Luigi & Figli Srl z Itálie.
Ta projevila zájem o rozšíření
kontraktu výroby komponent
pro zemědělské stroje.
„Intenzivně se zaměřujeme na diverzifikaci
byznysu MOTOR JIKOV do oblastí mimo automobilový průmysl, protože závislost jen
na jednom sektoru je z hlediska dlouho-

dobého rozvoje a udržitelnosti velmi
riskantní. S majitelem italské firmy z agrárního sektoru jsme v letošním roce
jednali o úzké spolupráci na nových projektech. Oboustranným cílem je zdvojnásobení objemu obchodů oproti roku
2012, čímž se MOTOR JIKOV stává pro Lodi
Luigi & Figli Srl klíčovým dodavatelem,“
říká generální ředitel Miroslav Dvořák.
MOTOR JIKOV dnes pro firmu Lodi
Luigi & Figli Srl vyrábí šest komponent
ze systému uchycení blatníků pro země-

dělskou techniku. Na projektu kooperují
v současné době dvě společnosti jihočeského holdingu.
„Objemově se spolupráce rozrostla z původních 3 na současných 20 milionů
korun ročních tržeb a v jednání jsou
další potenciální projekty s předpokládaným zahájením výroby už v roce 2014.
To obnáší v oblastech odlévání i obrábění nárůst našich kapacit i investice do
nových technologií,“ dodává ředitel divize
Průmyslové výrobky Milan Vančata.

využívám tuto příležitost seznámit
Vás s nejbližšími kroky managementu
MOTOR JIKOV.
Prvořadou pozornost věnujeme
v těchto týdnech přípravě podnikatelského plánu na rok 2014. Naším cílem
je i nadále posilovat značku MOTOR
JIKOV v mezinárodním prostředí
automobilového průmyslu
a zároveň diverzifikovat byznys
skupiny MOTOR JIKOV GROUP do
dalších oblastí mimo automobilový
průmysl. Strategicky klíčovou pro
další období rozvoje firmy je rovněž
posilování kooperativní spolupráce
v rámci holdingu.
Působíme v náročném tržním prostředí. Přesto, chceme nadále stabilizovat
hospodaření a udržet si pozici jednoho
z nejvýznamnějších zaměstnavatelů
Jihočeského kraje. V této souvislosti
bych rád zmínil aktuální personální
změny, ke kterým došlo ve firmách
holdingu v posledních týdnech. Ve
většině případů se jedná o změny, kdy
nabízíme schopným a pracovitým
lidem šanci využít svůj potenciál na
vedoucích, manažerských a ředitelských pozicích. Jsou to lidé, kteří se
dokáží silně identifikovat se značkou
MOTOR JIKOV a mají zájem
o další rozvoj firmy.

Zástupci firmy VALEO využili možnost osobně vyzkoušet jednoúčelový stroj přímo u výrobce před jeho expedicí

„Jedná se v podstatě o kopii stroje, který
pro nás Fostron už kdysi vyráběl s tím, že
do této nové verze jsou implementována
některá inovativní zlepšení. Fostron jako
vždy nezklamal – zdejší konstruktér pan
Kadlec navrhl na základě našich požadavků systém, který v podstatě předčil i mé
očekávání,“ vyjádřil se v průběhu testovacího provozu stroje v prostorách MOTOR
JIKOV Fostron a.s. procesní inženýr firmy
VALEO Miloslav Šimek.
Plně automatizované zařízení na výrobu

Vážení obchodní partneři, kolegové,

Společnost Lodi Luigi & Figli Srl,
sídlící ve Fabbrico v Itálii, se z původní rodinné firmy rozvinula do
současné podoby firmy se 120 pracovníky. Zaměřuje se především na
výrobu komponentů pro zařízení
určená do zemědělského průmyslu.
Stěžejním produktem ve výrobním
programu jsou patentovaná řešení uchycení blatníků pro traktory,
které firma dodává všem předním
výrobcům traktorů po celém světě.

MOTOR JIKOV je dnes díky moderním technologiím, ale hlavně díky loajalitě a odbornosti zaměstnanců silný,
stabilní a úspěšně působící podnik se
silnou mezinárodní konkurenceschopností. Jménem společnosti vám přeji
úspěšné nadcházející týdny.

Ing. Miroslav Dvořák
předseda představenstva
a generální ředitel
MOTOR JIKOV Group a.s.
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Jak je neznáme
Martin Dvořák – Před dvaceti lety začínal dnes dvaačtyřicetiletý Martin
Dvořák v MOTORU JIKOV jako konstruktér. Nyní má za sebou první týdny
na pozici ředitele divize Formy společnosti MOTOR JIKOV Fostron a.s.,
proto je náš rozhovor tentokrát víceméně i pracovní.

všichni dělají profesi, po které toužili
jako děti. Čím jste chtěl být Vy jako
dítě?
Pokud si vzpomínám, nikdy jsem o tomto
nijak zvlášť nepřemýšlel. Ale od mala jsem
trávil hodně času v dílně s tátou a dědou
a pořád jsme něco kutili. Rád jsem vymýšlel a stavěl nové věci. To mám po tátovi.
Zabývá se vývojem a stavbou nových strojů
celý život.

Martin Dvořák, ředitel divize Formy společnosti MOTOR JIKOV Fostron a.s.

Pane řediteli, jste ve firmě MOTOR
JIKOV nová tvář mezi řediteli, ale nováček nejste …
Ano, je to tak. V Motoru Jikov pracuji od
roku 1992, takže celých 21 let.
Vzpomenete si ještě na svůj první
pracovní úkol?
Po studiu na českobudějovické strojní průmyslovce a absolvování základní vojenské
služby jsem nastoupil do oddělení vývoje
palivových soustav na Střeleckém ostrově.
Mým prvním samostatným projektem byl
vývoj rotační sekačky pro domácí použití,
ta měla doplnit sortiment zemědělské mechanizace ze závodu ve Vodňanech. Byla
to hodně zajímavá práce, ve které jsem
měl volné pole působnosti. Dodnes si pamatuji nadšení, kdy jsem dostal s nástupem počítačů příležitost naučit se kreslit
v programu AutoCAD. Byl to pro mne impuls, který ovlivnil moji budoucí profesní
kariéru. Velký podíl na tom měl i tehdejší
kolektiv, výborná parta odborníků, od kterých jsem se toho hodně naučil. Moc rád
na to vzpomínám.
Další zkušenosti jste získával kde?
Po privatizaci a restrukturalizaci jsem přešel na oddělení vývoje spalovacích motorů, které se přesunulo do lokality Kněžskodvorská, a krátce nato začala spolupráce
s americkou firmou Tecumseh. Ta vyústila
ve společný projekt vývoje a výroby dvouválcového spalovacího motoru, a vznik
společnosti Motoco. V té jsem měl příležitost pracovat určitou dobu i v oddělení
vývoje ve Spojených státech, kde jsem získal nové zkušenosti i přátele a zdokonalil
si angličtinu. Opět skvělé období, na které
rád vzpomínám. V Motocu jsem pracoval
jako konstruktér do roku 2002, kdy jsem
přijal nabídku na pozici vedoucího oddělení konstrukce forem ve firmě MOTOR
JIKOV Fostron a.s. a později manažera pro
techniku v obou divizích.
Nyní po dvanácti letech přijímáte další
výzvu – vedení jedné z divizí holdingu
MOTOR JIKOV GROUP. Co to pro Vás
obnáší a plánujete nějaké konkrétní
změny?
Přebírám řízení divize, která je dle mého
názoru v dobré kondici. Máme stabilní
okruh zákazníků a dlouhodobě dobré
výsledky. Pod vedením Ing. Kubeše jsme
nastavili zásadní procesy, investovali do
nových technologií. To vše přináší ovoce
v podobě růstu a zvyšování produktivity.
Samozřejmě na tom má zásadní podíl
i kolektiv zaměstnanců. Tím je to pro nás
všechny jednodušší, než kdyby divize byla
v červených číslech a vyžadovala reorganizaci. Takže tímto směrem žádné zásadní
změny v dohledné době neplánuji. Ale sa-

mozřejmě jsme s Ing. Kubešem osobnostně odlišní, takže lidé ve firmě tak jako tak
budou změny určitým způsobem vnímat.
Zaměřím se hlavně na komunikaci směrem
ke stabilizaci realizačního týmu. Dobrého

Tak jste se dostal k technice a konstruktérství. Co Vás na této práci nejvíc baví?
Konstruktérství je hodně o invenci, ale
i komunikaci a týmové hře. Každý člen
týmu do ní vnáší své dovednosti a vlastnosti. Já osobně jsem pragmatik, rád pronikám k jádru věci a hledám řešení, hodně
se soustřeďuji na detail. I když dnes se
musím soustředit více na globální pohled
na firmu, včetně ekonomiky provozu. Je to
po všech stránkách zajímavá práce.

„Jsem Jihočech
celým svým srdcem
a nebylo by snadné
začít žít jinde.“

Jak relaxujete?
Pro mne je životní nutností a relaxací sport. Provází mě od dětství a přivedli
mě k němu rodiče. Oba aktivně hráli volejbal, táta dokonce na nejvyšší úrovni za
ligovou českobudějovickou Škodovku. Většinu volných chvil jsem s nimi trávil na kurtech. Neumím si představit lepší formu odpočinku a odreagování se. Je to i příležitost
poznat nová místa a lidi. Relaxuji také na
kole, na lyžích nebo s hokejkou na ledě.
Hokej hraju už asi dvacet let, ryze amatérsky a s fajn partou lidí, horské kolo je moje
srdcová záležitost. A pak samozřejmě s rodinou, dětmi.

strojaře - technika nebo dělníka, nenajdete jen tak na ulici, trvá rok až dva než
se dostanou na vysokou profesní úroveň,
kdy jsou odbornými partnery pro naše
zákazníky a začnou firmě přinášet výkony. V naší profesi je pevný tým se silným
know-how nesmírně důležitý.

Máte pro cyklistiku nějaké oblíbené
lokality?
Teď jezdíme s partou, kterou tvoří převážně kolegové z práce, hlavně po Čechách
a občas i v zahraničí. Strávili jsme tak i nejednu společnou dovolenou. Míst, která
jsou krásná a kde se cítím dobře, je hodně.
Ale opravdu rád mám třeba Kanadu, její
přírodu, krásné hory i moře.

Martin Dvořák tráví volný čas mj. cyklistikou s přáteli

Pracoval jste ve zdejším kolektivu
předchozích dvanáct let. Znáte prostředí i kolegy. Je to podle Vás víc výhoda nebo nevýhoda?
Právě proto, že kolegy znám, vím, že
jsou to profíci, kteří budou ve své práci
pokračovat jako dosud. Můj přesun není
pro nikoho z nás důvod, abychom začali
věci dělat jinak. To je pozitivum. Na druhou stranu se přechodem do vedení firmy
logicky tak trochu vzdaluji od informací,
které jsme s kolegy konstruktéry probírali
každodenně v kanceláři a bylo tak možné
na ně okamžitě reagovat.
Spojil jste s firmou MOTOR JIKOV
celý svůj dosavadní profesní život. Ne

Uchvátila Vás Kanada natolik, že byste si tam uměl představit žít?
Jsem Jihočech celým svým srdcem a nebylo by snadné začít žít jinde.
V minulém Monitoru jsme si povídali
s generálním ředitelem Miroslavem
Dvořákem o jeho vztahu k hudbě.
Co Vy a muzika?
Hudbu mám rád, i když trochu jiného žánru - jsem duší rocker. Před pár lety jsem
si pořídil elektrickou kytaru a učím se –
jako samouk, hrát jen tak, pro potěšení,
ale hrozně mě to baví. Hudba je pro mě
další způsob, jak se odklonit od pragmatického myšlení a řešení technických úkolů
a odpočinout si.
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„Vyhodnocujeme alternativy
dalšího rozvoje,“ říká
Vladimír Kubeš
Divize Tlaková slévárna, jedna z dvojice divizí společnosti
MOTOR JIKOV Slévárna a.s., připravuje novou strategii
rozvoje. Zaměřuje se v ní především na obchodní
a cenovou politiku. Více informací přináší nový
ředitel divize Ing. Vladimír Kubeš.
„Záměrem připravované strategie je nastavení priorit pro zvyšování efektivity výroby
a další rozvoj synergie v rámci holdingu. Vyhodnocujeme alternativy příležitostí, které
přispějí k růstu obchodní a cenové politiky divize. Prvořadou pozornost věnujeme
také investicím do technologií, kdy nás
čeká ještě v letošním roce pořízení kalící
pece v hodnotě 10 milionů korun.

(od vývoje, přes obrábění až po montáže)
a silný, dynamický tým odborníků. Přesto
pro ni byly uplynulé 4 roky poměrně složité. Připravovaná strategie nám pomůže
vstoupit do dalšího období s promyšlenou
vizí dlouhodobého rozvoje.“

Ing. Vladimír Kubeš
ředitel divize Tlaková slévárna

Tlaková slévárna
definuje vizi nové
obchodní strategie
Po obchodní stránce plánujeme meziroční desetiprocentní nárůst tržeb a desetiprocentní nárůst rentability tržeb. Nadále
se budeme orientovat na výrobu tvarově
i kvalitativně vysoce náročných odlitků
pro mezinárodní automobilový a spotřební průmysl, popř. další oblasti průmyslu
s obdobnými požadavky jako automotive.
Struktura tržeb by měla i v následujícím
období dosahovat 60 – 70 % pro autoprůmysl (v poměru 60 % osobní: 40 %
nákladní), 30 – 35 % pro ostatní a do 5%
pro spotřební průmysl.
Silnými stránkami českobudějovické Tlakové slévárny jsou komplexnost výroby

Ing. Vladimír Kubeš nastoupil do vedení divize Tlaková slévárna společnosti MOTOR JIKOV
Slévárna a.s. v červenci 2013, po dvanáctiletém
působení na postu ředitele divize Formy sesterské společnosti MOTOR JIKOV Fostron a.s.
V holdingu pracuje od roku 1986.

Kariéra

MOTOR JIKOV GROUP
Třetí čtvrtletí 2013 bylo ve společnostech holdingu
MOTOR JIKOV GROUP ve znamení personálních změn.
Stávající zaměstnanci firmy tak dostali příležitost uplatnit
své profesní zkušenosti a dovednosti na nových pozicích.
Přejeme jim touto cestou mnoho pracovních úspěchů.

Ing. Martin Veselý,
manažer pro výrobu
divize Slévárna litiny
společnosti MOTOR JIKOV
Slévárna a.s.

Jiří Novák DiS.,
manažer pro výrobu a techniku
divize Průmyslové výrobky
společnosti MOTOR JIKOV
Strojírenská a.s.

Pavel Čížek,
manažer pro nákup a jakost
divize Slévárna litiny
společnosti MOTOR JIKOV
Slévárna a.s.

Ing. Miroslav Špaček,
manažer pro prodej
divize Průmyslové výrobky
společnosti MOTOR JIKOV
Strojírenská a.s.

Ing. Vladimír Kubeš,
ředitel
divize Tlaková slévárna
společnosti MOTOR JIKOV
Slévárna a.s.

František Řepa,
manažer pro výrobu a jakost
divize Mechanizace
společnosti MOTOR JIKOV
Strojírenská a.s.

Ing. Jan Kocourek,
manažer pro prodej
divize Tlaková slévárna
společnosti MOTOR JIKOV
Slévárna a.s.

Martin Dvořák,
ředitel
divize Formy
společnosti MOTOR JIKOV
Fostron a.s.

Ing. Pavel Houzim,
manažer pro jakost
divize Průmyslové výrobky
společnosti MOTOR JIKOV
Strojírenská a.s.
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„Všechny změny k lepšímu jsem si víc než tvrdě
odpracovala,“ říká prim. MUDr. Iva Hodková
MOTOR JIKOV se dlouhodobě věnuje systémové podpoře sociálních a zdravotnických projektů. K 15. výročí spolupráce MOTOR JIKOV a Dětské psychiatrické nemocnice Opařany
(1999 – 2014) vznikl kalendář kreseb, jejichž prostřednictvím můžeme nahlédnout do citlivé dětské duše. V této souvislosti jsme požádali primářku Dětské psychiatrické nemocnice
Opařany o rozhovor.
Paní ředitelko, jaké jsou nejčastější příčiny psychického onemocnění u dětí?

pomoci specialisty nemožné. Pro usmání:
ADHD nezmizí, ale člověk si ho nese do
dospělosti. Má jinou podobu. A když má
štěstí, je z něho vzdělanec, úspěšný manažer, možná workoholik, který si neumí plánovat čas, odkládá úkoly. Když má smůlu,
není vzdělaný, dostane se na šikmou plochu
a končí např. ve výkonu trestu.

Příčiny psychického onemocnění jsou částečně u dětí podobné jako u dospělých
a přitom mají svá vývojová specifika, takže
se projevují v různých fázích vývoje dítěte
jinak. Každé věkové období má svá diagnostická i terapeutická specifika. Čím je
dítě mladší, tím více projevuje psychické
problémy tělesnými obtížemi - bolestmi
břicha, hlavy, zvracením, průjmy a také se
postupně projevuje maladaptivním chováním. Problémové poruchové chování je
tak zaměňováno chybně za nevychovanost
a neposlušnost, ale může jít o projev duševní poruchy. Rodiče jsou obviňováni, že neumí dítě vychovat a ono je zatím nemocné.
Čím je starší, tím více se projevy diferencují
a blíží se projevům v dospělosti. Velká část
psychických poruch je u dětí geneticky podmíněná neurovývojová porucha. Jinak řečeno, má familiární dědičný základ. Na něj

Jak se díváte z pozice manažerky zdravotnického zařízení na vývoj dětské
psychiatrie?

Prim. MUDr. Iva Hodková přebírá od generálního ředitele společnosti MOTOR JIKOV Group a.s. Ing. Miroslava Dvořáka šek v hodnotě dvěstětisíc korun.
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DUBEN
pak nasedají vlivy další, ať už např. poškození kolem těhotenství, porodu, výchova,
socioekonomické podmínky apod. Mohou
je vyvolat vztahové problémy, nadměrná
zátěž, dlouhotrvající stres, nevyřešené pro-

blémy nebo traumatická událost. Příčin je
mnoho a jsou silně individuální. Stejně tak
průběh nemoci. Možná proto si rodiče přicházející psychické problémy u svého dítěte
velmi často neuvědomí. Někdy si potřebu
odborné pomoci psychiatra nechtějí připustit a léčba je oddalována i několik let.
V horším případě rodiče odbornou pomoc
nevyhledají vůbec a dítě tak bohužel přichází o léčbu, která by mu mohla pomoci
k úplnému vyléčení nebo průběh nemoci
výrazně zmírnit a eliminovat přesah problémů do dalších fází nebo do dospělosti.
Jak poznáme, že je dítě nemocné?
Symptomy jsou různé. Někdy jsou děti
protivné a vzteklé, jindy se stahují do sebe,

některé ztrácejí chuť k jídlu, jiné se přejídají.
Zlobí, špatně se učí, sebepoškozují se. Každopádně bychom měli zvýšit ostražitost
a co nejdříve navštívit nejlépe pediatra, dětského psychologa nebo psychiatra, pokud
je dítě dva týdny viditelně velmi smutné
nebo uzavřené do sebe, má prudké výkyvy nálad, trpí bezdůvodnými a přehnanými
pocity strachu, je nesoustředěné a roztěkané. Velmi často neovládá své chování,
vyvolává konflikty a nezvládá běžné denní
povinnosti. Může mít snahu fyzicky poškodit sebe nebo někoho jiného. V takovém
případě bych pomoc specialisty skutečně
neodkládala.
Dokáže odhalit pedagog psychické
problémy našeho dítěte?

Pedagogové se setkávají převážně s hyperkinetickou poruchou = ADHD, dříve
známou jako lehká mozková dysfunkce.
Projevuje se nadměrnou hyperaktivitou,
poruchami pozornosti = nesoustředěností
a impulsivitou. Ne výbuchy emocí. Ačkoliv
se ADHD projevuje už během prvních let
života, obvykle bývá diagnostikována až
ve školním věku. Diagnostika a léčba už
v předškolním věku ale dokáže zabránit
rozvoji sekundárních poruch, úzkostem
a poruchám nálad, chování a zneužívání
psychoaktivních látek. Znalosti laické veřejnosti, pedagogů i pediatrů se sice zlepšují,
ale stále nejsou na té úrovni, jakou bychom
rádi viděli. Stále se bohužel setkáváme s názorem, že děti z problémů vyrostou. To je
ale v případě psychického onemocnění bez

CNG mezi pekaři a cukráři
Aktuální situace na trhu v pekařských a cukrářských oborech, informace o sklizni a kvalitě obilí, prognóza cen mouk a pekařských výrobků, ale třeba také úspory v dopravě, byla témata odborného semináře, kterého se v rámci zahajovacího dne 40. ročníku výstavy Země
živitelka zúčastnili pekaři, cukráři a zástupci dodavatelsky a odběratelsky spolupracujících profesních oborů.
Ze semináře vyplynula mj. nutnost investic
do mechanizace a automatizace technologií, zvyšování produktivity práce a marketingu. „Čeští pekaři, cukráři a ostatní

potravináři dělají poctivé řemeslo. Dokáží
své zboží perfektně připravit, krásně upravit a vyrobit, ale ne vždy dobře prodat,“
řekl Dušan Pelikán z Brněnského Výstavi-

ště, který hovořil o marketingovém využití
výstav a veletrhů. „Účast na veletrhu dává
příležitost porovnat se s konkurencí, zjistit,
jaké jsou nové technologie, rozšířit okruh
odběratelů a zvýšit konkurenceschopnost
firmy.“
Ing. Václav Král, manažer pro prodej divize
Speciální obrábění a výroba společnosti
MOTOR JIKOV Strojírenská a.s., představil
na semináři možnosti snížení nákladů na
dopravu při využití pohonu vozidel na stlačený zemní plyn, který známe pod zkratkou CNG.

Dožínkový koláč na výstavě Země živitelka 2013

„Pekařské a cukrářské subjekty využívají
zemní plyn běžně pro vytápění a provoz
pecí, ne každý ale ví, že ho lze ve stlačené
formě velmi efektivně využít i v dopravě.
Pohybuje-li se dnes cena benzínu někde
kolem 36,7 korun za litr, CNG natankujeme u veřejné stanice cca za 26 Kč/kg,
s vlastním plnicím zařízením pak za cca
22 Kč/kg. Pro názornost řekněme, že investujeme-li do paliva 1000 korun, ujedeme na benzín či naftu průměrně asi
500 – 550 kilometrů, na LPG 700 a na

zemní plyn až 1200 kilometrů. CNG nám
tak uspoří až 50 procent našich nákladů
na pohonné hmoty,“ vysvětlil výhody CNG
Václav Král. Dodal, že MOTOR JIKOV dnes
dodává na trh celý sortiment plniček a čerpacích stanic, ze kterých si uživatelé vybírají v závislosti na velikosti vozového parku
a počtu ujetých kilometrů.
V rámci programu semináře, který pořádal
Podnikatelský svaz pekařů a cukrářů v ČR
společně s firmou ZEELANDIA, spol. s r.o.
Malšice, proběhla výstava dodavatelů strojů, surovin a služeb, velká přehlídka regionálních potravin a dožínkových koláčků.

V dětské psychiatrii se v posledním desetiletí změnilo hodně. Při mém nástupu bylo ve
zdejší nemocnici 350 lůžek a 270 zaměstnanců. Dnes máme 150 lůžek a 144 zaměstnanců. Diagnostika je modernější,
k dispozici je daleko více studií a doporučených vyšetřovacích a léčebných metod. Psychiatrie udělala skutečně obrovský pokrok
a dostala se na úroveň ostatních medicínských oborů. Deprese a další onemocnění
psychologického psychického rázu nejsou
zlehčovány a do dětské psychiatrické ambulance se hlásí čím dál více lidí. Změna
nastala také v přístupu pacientů. Zatímco
dříve měli snahu zajistit hospitalizaci všude,
jen ne v blízkosti domova, dnes dávají přednost kvalitě a dostupnosti. Za všechny změny k lepšímu jsem opravdu vděčná. Myslím
si, že na nich mám osobně velký podíl. Není
jednoduché něco systémově a smysluplně
prosadit a hlavně udržet. Potěšila mne také
změna názvu léčebny na nemocnici, které
jsme se dočkali v letošním roce. Do budoucna bych si přála narovnání systémového financování a změnu a zkrácení přípravy
k atestaci z dětské psychiatrie po ukončení šestiletého studia medicíny z dnešních
osmi na pět let tak, aby bylo více mladších
dětských psychiatrů a péče se stala dostupnější. Dnes potřebuje zhruba kolem
220 000 dětí péči dětského psychiatra.
V ČR je 628 lůžek dětské psychiatrie,
kolem 140 lékařů pedopsychiatrů. Chybí
až 50 lékařů. Jižní Čechy mají výhodu, dětských psychiatrů není nadstav, ale blízko je
dětská psychiatrická nemocnice se 24 hod.
lékařskou péčí včetně ambulance.

Automobilový průmysl
podporuje zavedení
bezpečnostního
systému eCall
Evropská asociace automobilových
výrobců ACEA uvítala návrh Evropské komise ze dne 13. 6. 2013 na
zavedení systému eCall. Vybavení
vozidel telematickou technologií
bude povinné od roku 2015. Telematika eCall přispěje ke snížení počtu úmrtí na silnicích a zmírnění následků nehod. Přinese mnoho výhod
pro uživatele z hlediska bezpečnosti
a doplňkových služeb.
Systém eCall je elektronický bezpečnostní systém, který se automaticky
aktivuje při vážné dopravní nehodě.
Systém vysílá signál, který ukáže
umístění poškozeného vozidla pro
přivolání rychlé pomoci na místo nehody. Evropská komise odhaduje, že
zavedení takového systému by mohlo zachránit ročně až 2 500 životů.
ACEA, která se stala v srpnu 2004
jedním z první signatářů Memoranda týkajícího se systému eCall,
od počátku požaduje, aby systém
byl k dispozici v celé Evropě a pro
všechny zákazníky. K tomu je nutno
připravit příslušnou infrastrukturu,
která bude schopna přijímat signály systému eCall ve všech členských
státech EU.
(zdroj: Zpravodaj
Automobilového sdružení)
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Naše řešení mobility. Komplexní řada CNG plniček
z konstrukční dílny MOTOR JIKOV GROUP
MOTOR JIKOV GROUP patří v oblasti vývoje a výroby CNG technologií a využití CNG v ČR mezi přední společnosti, jimž se daří
i na zahraničních trzích. Nabízí CNG plnicí zařízení a stanice v širokém spektru výkonů. První malou plnící jednotku vyvinula
společnost MOTOR JIKOV Strojírenská a.s. v roce 2009, dnes patří do jejího portfolia komplexní řada plnicích technologií od
nejmenších stanic pro jednotlivce či malé firmy až po plnicí technologie pro velké firemní flotily či veřejné stanice. V loňském
roce prodala více než 100 malých plnicích stanic a postavila 10 vnitropodnikových plnicích stanic CNG. Letos v dubnu byl
zahájen provoz samoobslužné plnící stanice v průmyslovém areálu Jitexu Písek, kterou kompletně realizovala.
ručním výdejním zařízením nebo automatickým výdejním stojanem. V kombinaci
s platebním terminálem může být již využita jako veřejná.

CNG je mezinárodně používaná
zkratka pro stlačený zemní plyn
(Compressed Natural Gas). Je v současnosti nejčistším a jedním z nejekonomičtějších motorových paliv
s velkým přírodním rezervoárem
a potenciálem rozvoje. Používá se
i k výrobě tepelné a elektronické
energie.

logií CNG MOTOR JIKOV jsou plničky
MJ VARIANT, určené pro rychlé plnění flotil pěti až dvaceti vozidel s ročním
průběhem 200 až 800 tisíc kilometrů.
Technologie s dvěma až čtyřmi kompresory MJ 05 a zásobníkem do objemu
980 l nabízí variantu s použitím jednoduchého výdejního zařízení pro ruční
ovládání nebo automatického výdejního
stojanu s možností měření spotřeby.

MJ COMPACT 05

Malá, efektivní, vítězná
– MJ COMPACT 05
Malá kompaktní plnička MJ COMPACT 05,
která zvítězila v soutěži E.ON Energy
Globe Award 2011, je určena pro drobné zákazníky s flotilou jednoho až pěti
vozidel. Jednokompresorová technologie

pro přímé plnění nabízí nízké pořizovací,
provozní i servisní náklady. Automatický
proces plnění je zajišťován řadou bezpečnostních prvků s možností připojení
druhé plnicí hadice s koncovkou NGV1.
Je určena pro vnitřní i venkovní instalaci.
Ta nevyžaduje téměř žádnou náročnou

stavební připravenost a má minimální
legislativní nároky. Není potřeba ani stavební povolení.
„VARIANTa“ rychlého plnění pro menší flotily – MJ VARIANT
Druhou typovou řadu plnicích techno-

MJ SAT pro veřejné stanice
Největší výkonovou variantu určenou pro
rychlé plnění velkých flotil včetně užitkových a nákladních vozidel a autobusů představuje CNG plnicí technologie
MJ SAT. MOTOR JIKOV Strojírenská a.s.
úzce spolupracuje a v České republice
exkluzivně zastupuje německého výrobce
plnicích technologií Schwelm Anlagentechnik GmbH a to s využitím kompresorů německého výrobce Becker & Söhne.
Tato spolupráce umožňuje kombinovat
různé typy kompresorů, výdejních stojanů
a platebních terminálů podle potřeby. Technologie je tvořena kompresorovou stanicí
a tlakovým zásobníkem, které jsou umístěné v odhlučněném betonovém kontejneru
s řadou detekčních a bezpečnostních prvků. V ostrém provozu je tato technologie
od dubna ve veřejné plnicí stanici v Písku,
kde ji využívá mj. společnost ČSAD AUTOBUSY České Budějovice, a. s.

MJ COMPACT PLUS pro rychlé plnění
středních flotil
Další variantou pro rychlé plnění je
technologie MJ COMPACT PLUS, určená pro středně velké firemní flotily
20 – 60 vozidel s ročním průběhem
800 tisíc až 2,4 milionu kilometrů. Technologie využívá plnicího výkonu 20 - 40 m za
hodinu a zásobníku až 1.680 l. I její výhodou
je velmi jednoduchá instalace bez složitých
stavebních příprav. Může být vybavena

„Zajímám se o vše, co mohu ovlivnit,“ říká Václav Král
Ing. Václav Král pracuje jako manažer pro prodej divize Speciální obrábění a výroba společnosti MOTOR JIKOV Strojírenská a.s. se sídlem v Soběslavi.
Do firmy nastoupil jako vysokoškolský absolvent v roce 2004, v současné době se věnuje převážně prodeji CNG čerpacích stanic.
i na rozjezdu různých projektů (např. PALL).
Po pěti letech jsem se už jako manažer
prodeje zaměřil pouze na péči o stávající
i potenciální zákazníky, vyjednávání nových obchodů i nábor zaměstnanců pro divizi Speciální obrábění a výroba. V té době
začínal také vývoj plniček CNG a tomuto
projektu se, až na roční přestávku, kdy
jsem byl uvolněn do funkce radního Jihočeského kraje, věnuji intenzivně dodnes.
Jako radní pro oblasti dopravní obslužnosti a silničního hospodářství, investic, regionálního rozvoje a stavebního a územního
plánování, jsem měl příležitost naučit se
vidět problematiku dopravy a alternativních pohonů z jiného pohledu. To považuji
za velký přínos.
Pracuje ve firmě MOTOR JIKOV Strojírenská a.s. od roku 2004. Je členem
Dopravního výboru Jihočeského kraje, dozorčí rady s.p. Povodí Vltavy
a představenstva a.s. Jihočeský vědeckotechnický park.

Pane inženýre, po absolvování studií
na Vysoké škole ekonomické v Praze,
jste zahájil profesní kariéru ve společnosti MOTOR JIKOV Strojírenská a.s.
Jak se dnes díváte na uplynulých devět let?
Můj začátek byl na pozici manažera nákupu divize Zakázková výroba, kde jsem se,
kromě řízení nákupního oddělení, podílel

Projekt CNG se za cca čtyři roky existence stává jednou z vlajkových lodí
podnikatelských aktivit MOTOR JIKOV
a postupně tak naplňuje plánovaná
očekávání. Co stojí za tímto úspěchem?
Čeká nás ještě hodně práce, ale CNG stanice MOTOR JIKOV jsou bezesporu velmi
sofistikovaná zařízení, navíc s významným
ekologickým a ekonomickým přínosem
pro společnost. To je zajímavá trojkombinace, která nás vedla k vývoji celého spektra stanic, od malých pro jednotlivce až po
veřejné. Obliba CNG v dopravě roste jak
u nás, tak po celém světě. Sám se v jeho
propagaci angažuji - jako zaměstnanec
MOTOR JIKOV, člen Asociace NGV a pra-

covních skupin na různých ministerstvech
i jako zástupce dalších organizací.
Společnost MOTOR JIKOV spoluvytváří, s téměř tisícovkou zaměstnanců
a 1,5 miliardovým ročním obratem,
podobu jihočeského regionu. Kdybyste ji měl charakterizovat jednou větou, která by to byla?
MOTOR JIKOV je lidsky řízená a společensky odpovědná firma, která dává lidem
velký prostor pro seberealizaci.
Letos kandidujete do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Do výčtu Vašich aktivit ale patří kromě práce ve

Ing. Václav Král představuje výhody CNG v dopravě

strojírenské firmě a politické angažovanosti i rodinné podnikání…
Pro kandidaturu do poslanecké sněmovny
mám naprosto reálné důvody. Politika mě
zajímá jako občana, protože mi není lhostejné, co se kolem nás děje, jak žijeme
a jak budou žít naše děti. Vyznávám tradice a slušnost. Prosazuji nezadlužování
státu, rozumné hospodaření se státními
výdaji a majetkem, nízké daně, ochranu soukromí a péči o skutečně potřebné.
Podporuji české podnikatele. A protože
jsem patriot, prosazuji zájmy Jihočechů.
I zde je celá řada stěžejních témat, například Šumava a kůrovec, nedostatečná infrastrukturní síť nebo otázky lidského soužití.

A co vaše rodinné podnikání?
Firmu na chov brojlerů založil tatínek
a já ji převzal naplno po jeho smrti.
Měl jsem k tomu několik důvodů. Za
prvé mám k firmě určitý sentimentální vztah, protože je dílem mých rodičů
a já sám jsem v ní odpracoval spousty
hodin. Za druhé je obživou pro několik zaměstnanců, které dnes řadím mezi
mé přátele. A za třetí, věřím ve světlou
budoucnost zemědělské výroby v České
republice. Máme u nás velký potenciál.
Půda, zkušenosti, lidi, kvalitní odborné
školství a věda nám zůstali. Dříve jsme
tyto zdroje mohli a uměli využít. Potřebujeme investovat do technologií a hlavně přesvědčit politiky, aby podporovali
domácí producenty tak, jak je to obvyklé v jiných zemích světa. Aby lidé nebyli
nuceni kupovat levnější, ale méně kvalitní,
výrobky dovezené ze zahraničí.
Jaký jste v osobním a pracovním
životě?
V pracovním životě jsem hlavně ekonom
a týmový hráč. Věci řeším s nadhledem
a mám jasnou představu o cestách vedoucích k naplnění vytyčených cílů. Imponují
mi zodpovědní lidé, kteří dokáží poctivou
a trpělivou prací smysluplně dojít k hodnotnému výsledku. V osobním životě jsem
hlavně táta tří synů a člověk s konzervativním přístupem k životu.
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Zlatý klas pro MOTOR JIKOV
V soutěži o nejlepší vystavený exponát oslovil porotu v kategorii Mechanizace jednoúčelový vyžínač 583 – Stella SLEV z dílny MOTOR JIKOV
Strojírenská a.s. Jedná se o vysoce výkonný stroj určený pro sečení prorostlých porostů a náletových křovin. Přinášíme rozhovor s konstruktérem
vítězné sekačky Zbyňkem Křišťanem.
kačka s variátorem, která letos získala ocenění Zlatý klas na Zemi živitelce.
Jaké přednosti má sekačka
s variátorem?
Variátor umožňuje za jízdy plynulou regulaci pohonu, což je vhodné například
u proměnlivého terénu a porostu. Rozhodně je to při sečení komfortní záležitost.
A protože jde o ojedinělé technické řešení na našem trhu, nechali jsme si sekačku
s variátorem přihlásit jako „Užitný vzor“.
Tím byla zajištěna průmyslová ochrana našeho výrobku.

Konstruktér Zbyněk Křišťan

Pane Křišťane, co vás přivedlo k řemeslu?
Otec byl kovář, pracoval také jako mechanik, takže řemeslo v rodině je. Když jsem se
rozhodoval co dál po základní škole, bylo
řemeslo až na druhém místě. Dnes vůbec
nelituji, že jsem se touto cestou vydal. Strojařina mě oslovila již na střední škole, baví
mě, a v oboru dělám víc jak 20 let.

to mohlo být. Přišel jsem s návrhem, pak
jsem dostal za úkol udělat prototyp a tím
se odstartovala moje kariéra konstruktéra. Konstruktérství je hodně o přemýšlení
a kreativitě. Musíte věc vymyslet, nakreslit,
vyrobit a odzkoušet, jestli funguje. Víte,
nevím, jestli si to ostatní uvědomují, ale
práce technika nekončí odchodem z podniku. Tu práci máte prostě v hlavě pořád.

Co Vás baví nejvíc?
Řešit úkoly. Když kolegové konstruktéři řešili přidání druhé rychlosti na sekačku, maloval jsem si tenkrát ještě doma, protože
konstrukční program jsem neměl, jak by

Kolik máte dnes jako konstruktér na
svém kontě sekaček?
Nebude jich zatím moc. Hlavně proto, že
jsem s jejich konstruováním začal teprve
loni. Můj největší dosavadní počin je se-

sekačky mají také vysokou trvanlivost. Na
trhu je například dodnes dvoububnová sekačka, kterou jsme v Motoru Jikov vyrobili
v roce 1993, nebo jednobubnová sekač-

Řekněte nám, jak dlouho trvá proces
od prvotního zadání do nulté výroby.
U sekačky s variátorem to byl asi rok.
V první fázi se tvoří výkresy, model a následně prototyp. Pak následuje proces testování. Jakmile je na světě funkční vzorek,
začíná další etapa testování na životnost.
Na základě výsledků testů provedeme případné úpravy a po jejich odladění zpracujeme výkresy tentokrát již pro výrobní
prototyp. Připravují se kalkulace, probíhají
jednání s dodavateli komponentů a zahájí
se sériová výroba.
Jaký vidíte budoucí trend v sekačkách?
Vždy je co zlepšovat, ale sekačky dnes
mají tak vyzrálou konstrukci, že nás podle mého názoru v této oblasti v dohledné době nečekají nějaké zásadní změny.
V Motoru Jikov nám nejde jen o účelovost
sekaček, ale o celkový komfort pro zákazníka, proto věnujeme hodně pozornosti
designu, ergonomii držení, apod. Naše

Ocenění Zlatý klas získal MOTOR JIKOV v rámci výstavy Země živitelka 2013

,,Kalení“ hliníkových odlitků, technologická
novinka z divize Tlaková slévárna
Přípravy vrcholí, MOTOR JIKOV
Slévárna a.s., divize Tlaková
slévárna se připravuje na příchod nové technologie tepelného zpracování hliníkových
odlitků pro oblast nízkotlakých
a vysokotlakých odlitků. Tím se
divize Tlaková slévárna zařadí
mezi špičkové a moderní slévárny, které nabízejí svým zákazníkům komplexní řešení jejich potřeb v oblasti Al odlitků.
Tepelné zpracování s označením T6 (rozpouštěcí žíhání), nebo-li ,,kalení“ hliníkových odlitků, aplikujeme u všech nízkotlakých odlitků pro firmu Scania. Dále
budeme tuto technologii využívat i pro
tepelné zpracování vysokotlakých odlitků
válců pro firmu Mahle, respektive Husqvarna, kde se jedná o tepelné zpracování
s označením T5.
Nyní tepelné zpracování odlitků kooperujeme, nicméně požadavky zákazníka
a nové trendy, vývoj v oblasti aplikací
a zpracování nízkotlakých a vysokotlakých
odlitků nás přivedly k realizaci investice
do kalící pece (automatizované linky) na
hliníkové odlitky, a to v rámci druhé etapy projektu Technologického vývojového
centra (TVC) spolufinancovaného z programu Potenciál, OPPI. Tato kalící pec (automatizovaná linka) plně splňuje veškeré
technické a technologické požadavky, jak
zákazníka, tak i naše. Vybraná kalící pec –
linka má především moderní systém řízení
a práce, a to s plnou správou, vizualizací
a archivací dat on-line, prostě vše, co od
nás zákazník očekává a vyžaduje. Nyní
máme za sebou fázi veřejného výběrového řízení, které vyhrála společnost Realistic
a.s. Pro Vaši představu se jedná o investici

Kalící pec na hliníkové odlitky

do pece a technologie ve výši 9,5 mil. Kč
a energetické infrastruktury v hodnotě
1,8 mil. Kč, tzn. celkovou investici do
kalící linky ve výši 11,3 milionu. Následně započala výroba pece u dodavatele
a na naší straně přípravy v oblasti umístění a připojení kalící linky, s tím je například
spjato vybudování nové výkonové elektrické přípojky, rozšíření chladícího okruhu,
apod. V neposlední řadě úkolů nás čeká
příprava a školení zaměstnanců na technologii a obsluhu kalící pece. Dnes už mohu
říct, že instalace kalící pece – linky je skoro
za dveřmi, proběhne v druhé polovině
měsíce října.
Co je vlastně ,,kalení,, hliníkových odlitků a proč se dělá
Mechanické vlastnosti (tvrdost, pevnost,
tažnost) hliníkových odlitků lze zlepšovat
a zvyšovat procesem vytvrzení, tj. procesem rozpouštěcího žíhání a stárnutí. U některých odlitků lze například na úkor tvr-

ka z roku 1996. Já sám doma používám
dvoububnovou „motoráckou“ sekačku už
deset let při údržbě dvou sadů o rozloze
asi 40 arů. A pořád skvěle funguje.

dosti také zlepšit odolnost vůči korozi
a opačně.
V závislosti na druhu hliníkové slitiny
a průřezu odlitku v době rozpouštěcího
žíhání se pro snížení deformací odlitků po-

Zimní katalog zimní
zahradní techniky

užívají různé druhy a způsoby ochlazení.
Rozpouštěcí žíhání (kalení) hliníkových
odlitků se obvykle provádí při teplotách
450 °C až 575 °C a je zakončeno rychlým ochlazením ve studené vodě, horké
vodě, vařící vodě (stav -T61), roztoku voda-polymer (glykol), vodní sprše či nuceným větráním. Ihned po rychlém ochlazení
z teploty rozpouštěcího žíhaní se odlitky
stanou relativně měkkými a v průběhu pár
hodin je lze mírně tvarovat či rovnat. Tyto
odlitky pak začnou při okolní teplotě přirozeně stárnout, vytvrzovat s postupným nárůstem tvrdosti a to tím více, čím delší doba
uběhne od jejich rozpouštěcího žíhání.
Pokud je potřeba, lze tento proces stárnutí
pozastavit podchlazením na teplotu kolem
0 °C, používá se to např. při následném tvarování, rovnání odlitků po více než několika
málo hodinách od rozpouštěcího žíhání.
Pak musí dojít ke stárnutí, umělému stárnutí, které zajistí hliníkovým odlitkům požadované mechanické vlastnosti. Například
pro nás a požadovanou úroveň tepelného
zpracování T6 se používají teploty od 90 °C
do 250 °C.
Ing. Tomáš Prášil
manažer pro techniku
divize Tlaková slévárna

Společnost MOTOR JIKOV GREEN a.s.
vydala katalog zahradní techniky se zaměřením na údržbu v zimním období. Na jeho stránkách naleznete mimo
jiné kompletní sortiment zimních fréz, ručního nářadí FISKARS pro zimní období
a také sortiment třetího největšího výrobce
motorové zahradní techniky společnosti YAMABIKO, pod značkami ECHO a SHINDAIWA. Společnost MOTOR JIKOV GREEN a.s.,
výhradní distributor této techniky, nabízí
špičkové motorové pily, křovinořezy, vyžínače, plotostřihy, foukače, rosiče a postřikovače a další výrobky. ECHO a SHINDAIWA jsou
určené jak pro domácí hobby uživatele,
tak pro komunální údržbu i profesionály.
Zájemci o katalog mohou napsat na
e-mail objednavky@mjgreen.cz.

Motorové sněhové frézy
BRIGGS & STRATTON
Rádi bychom vám představili novinku ve
sněhových frézách pro letošní rok – frézy
značky Briggs & Stratton. Tyto prémiové
sněhové frézy jsou skvěle vybaveny. Prošly
několika koly testování, zkoušení, analýz
a hodnocení samotnými prodejci a na jejich
výkon a funkci se můžete s klidem spolehnout. Na výběr je od jednostupňových po
robustní dvoustupňové stroje dosahujících
profesionální kvality.
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MOTOR JIKOV podpořil
Evropský den bez aut

Součástí kampaně Evropský týden mobility byl tradiční cyklistický závod dětí a mládeže

Cílem letošní celorepublikové kampaně
Evropský týden mobility se sloganem „Čistý vzduch – je to na nás“ bylo zvýšit povědomí o znečišťování ovzduší ve městech
automobilovou dopravou. V rámci programu v Písku představila společnost MOTOR
JIKOV Strojírenská a.s., která je průkopníkem výroby plnicích CNG stanic u nás,
Citigo na ekologický plynový pohon.

Na akci se dále představila například akciová společnost ČSAD Autobusy, která
v Písku využívá od letošního května veřejnou CNG plnicí stanici. Technologiemi
stanici vybavila právě MOTOR JIKOV Strojírenská a.s. Společnost intenzivně pracuje na výstavbě dalších stanic na území
Jihočeského kraje.

MOTOR JIKOV GROUP

Ocenění
EXCELENCE 2012
Zástupci Sektorové rady pro strojírenství převzali diplom EXCELENCE za
aktivní podporu rozvoje technických
oborů a řešení disproporcí na trhu
práce. Diplom získalo 5 sektorových
rad z celkových 29.
„Největší problém vidíme v nedostatku
technicky vzdělaných lidí ve strojírenských
oborech. Prostřednictvím sektorových rad
usilujeme o navazování úzké spolupráce škol a zaměstnavatelů, státní správy
a úřadů práce. Naším cílem je zvýšit atraktivitu technických oborů, zajistit firmám
dostatečný počet kvalitních absolventů
a zaměstnanců a posílit další vzdělávání
v těchto oborech,“ řekla Věra Vrchotová,
předsedkyně Sektorové rady pro strojírenství a ředitelka pro rozvoj lidských zdrojů
ve firmě MOTOR JIKOV Group a.s. při
převzetí diplomu Excelence. Dodala, že
v rámci Sektorové rady pro strojírenství
spolupracuje MOTOR JIKOV například se
Svazem průmyslu a dopravy ČR, Hospodářskou komorou ČR, orgány státní správy
a úřady práce. Sektorová rada pro strojírenství sdružuje zástupce zaměstnavatelů,
profesních organizací, vzdělavatelů a další
odborníky pro oblast rozvoje lidských zdrojů, zastupuje zaměstnavatele v odborném
směru strojírenské činnosti jako nástroj při
prosazování zájmů strojírenského sektoru
v oblasti lidských zdrojů ve vztahu k příslušným ministerstvům, ke státní správě
a samosprávě a ke vzdělávacím institucím.

Hravá technika
pro předškoláky
Nedostatek technických pracovníků vede
firmy k hledání nových forem náboru mladé generace. Proto zaměřují pozornost
už na předškoláky a dodávají dětem do
mateřských školek stavebnice a technické
a výtvarné pomůcky. Ty v nich mají probu-

dit technické myšlení a logické uvažování, motorické schopnosti, kreativitu, fantazii a zručnost. Za podpory společnosti
MOTOR JIKOV se takto s technikou seznamují hravou formou děti v mateřských školkách v Nových Hradech a Soběslavi.
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Diplom Excelence pro MOTOR JIKOV Group a.s.

Organizátoři výstavy Jana Lesslerová a fotograf Vladimír Slabý

Ulpívání času v obrazech
Jiřího Lesslera
K nedožitým 70. narozeninám probíhala, za finanční pomoci společnosti
MOTOR JIKOV Group a.s., od 3. do 30. září v Rožmberském domě v Soběslavi výstava obrazů Jiřího Lesslera. Malovat začal v necelých dvaceti letech.
Věnoval se především olejomalbě, ale také kresbě a akvarelu. Malířskou práci
musel vzhledem k nemoci opustit, přesto po něm zůstala řada obrazů. Jsou
součástí sbírek muzea v Soběslavi, v různých organizacích a u soukromých
majitelů v Čechách, Německu, Švýcarsku, Holandsku a USA.
Jiří Lessler se tematicky věnoval jihočeské
krajině. Od šedesátých let se pravidelně
zúčastňoval výstav „Výtvarníci na Soběslavsku“, později „Výtvarníci na Táborsku“. Výtvarné schopnosti využil také
v zaměstnání - téměř sedmnáct let pracoval jako výtvarník v propagaci tehdejšího
n. p. Lada Soběslav, kde se věnoval písmomalířství, malbě a grafice.
Ve 43 letech odešel z důvodu nemoci
a ztráty zraku do předčasného důchodu
a od roku 1990 se stal externím spolupracovníkem tehdejších Táborských listů. Své texty - glosy, fejetony, zamyšlení
a zprávy z okolí Soběslavi - namlouval na
diktafon, z něhož je jeho žena Jana po
návratu ze zaměstnání přepisovala a odesílala do redakce. „Byla to vždy sdělení

člověka, který svým vnitřním zrakem dokázal vnímat často lépe než mnozí z těch,
jimž možnost dívat se kolem sebe nebyla
odepřena, a přesto vidět nedokáží nebo
nechtějí,“ říká Jana Lesslerová.
„Už jste si všimli, že když jdete po hrázi rybníka, tak je vám tak nějak zvláštně
dobře, že na vás sálá jakási jistota, bezpečí, fluidum povznášející mysl? Ano, čím
jsou duby starší, tím je to sálání zřetelnější, jako by v letokruzích jejich těl bylo
nashromážděno vše dobré i špatné z časů
minulých. Zastavit se, hlavu obnaženou,
a vnímat to směrování času, jehož jsme
součástí. A když pak člověk dokáže s tím
směřováním splynout, nevzdorovat, objeví sílu, klid a mír v duši.“ – citace z knihy
Jiřího Lesslera Všichni jsme nazí.

1. 7. a 3. 7. NAŠE KRONIKA: Blahopřejeme k jubileu
Všem zaměstnancům naší společnosti, kteří oslavili v druhém čtvrtletí letošního roku životní či pracovní výročí,
blahopřejeme a přejeme mnoho spokojenosti a úspěchů do dalších let.
MOTOR JIKOV Strojírenská a.s. Soběslav

Se stavebnicovými díly roztodivných tvarů a barev experimentují děti při stavbě auta, jeřábu,
domu i celého města.

V soutěži „Auto, které bych si koupil“,
vyhrála Škoda Octavia
První ročník motoristické soutěže České
auto 2013 (Auto, které bych si koupil) vyhrála Škoda Octavia. Do nové soutěže bylo
nominováno 55 automobilových novinek,
které přišly na český trh od 1. 1. 2012 do
31. 3. 2013. O vítězi rozhodla svými hlasy
výhradně veřejnost, tedy uživatelé automobilů. Proti podobným soutěžím zde měli
možnost se s většinou nominovaných auto-

Na fotografii zleva: Zdeněk Dřevo, Irena Panáková, Miluše Míková, Jana Bursíková, Václav Koranda, Jiří Mužík, Jitka Mrázová, František Řepa, předseda představenstva
a generální ředitel MOTOR JIKOV Group a.s. Miroslav Dvořák, Jiří Novák, Radka Šklárová, Jan Červenka, Pavel Zelenka, Michal Jílek, Blanka Řezníčková, Jiří Kubů,
Martin Šrůta a Milan Černý

MOTOR JIKOV GROUP České Budějovice

mobilů svézt. Respondenti si mohli vyzkoušet 33 vozů 17 značek. Celkem do soutěže
přišlo více než 53 tisíc hlasů a o testovací
jízdu požádalo přes 17 tisíc zájemců.
Vzhledem k úspěšnosti prvního ročníku
soutěže se počítá s vyhlášením druhého
ročníku a spojením této soutěže s veletrhem Autosalon Brno v dubnu 2014.
(zdroj: Zpravodaj Automobilového sdružení)
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