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Vážené kolegyně, vážení kolegové, 
zaměstnanci, přátelé,

kapitola života nazvaná rok 2015 je 
již téměř dopsána a všichni jsme jistě 
plni očekávání, co nás čeká v té dal-
ší s číslovkou 2016. Konec roku nás 
více než jiná období vede k hodnoce-
ní, jestli jsme uplynulé období prožili 
tak, jak jsme si přáli, bilancujeme, co 
jsme udělali dobře, co bychom změni-
li, které situace jsme mohli řešit jinak 
a co můžeme příště udělat lépe. 

Konec roku a vánoční svátky jsou ča-
sem, kdy se většina z nás zastaví a po-
dívá se na každodenní shon s mírným 
odstupem. Posoudíme, jestli naše 
konání je vždy pro dobro věci. Při-
znám se, že pro mě příležitost pro toto 
zamyšlení letos přišla již o něco dřív, 
a to při návštěvě Dětské psychiatric-
ké léčebny Opařany, jejímž štědrým 
podporovatelem je MOTOR JIKOV 
již od roku 1999. 

Chtěl bych tedy i na tomto místě zo-
pakovat, co jsem řekl právě v Opařa-
nech, že se řídím základní myšlenkou 
o tom, že podnikání není jen o byzny-
su a vydělávání peněz, ale je třeba dě-
lat i věci bohulibé, takříkajíc vracet 
svůj díl společnosti. A mohu s jistotou 
říct, že fi nanční podpora opařanské 
dětské nemocnice a vylepšování pro-
středí pro malé pacienty mezi tyto bo-
hulibé věci jednoznačně patří. 

S oblibou říkám, že fi rmu tvoří její 
lidé a jsem rád, že je to na naší čin-
nosti patrné, ať už jde o personální 
úspěchy, nábory budoucích zaměst-
nanců nebo třeba loučení se s těmi, 
kteří zasvětili MOTORU JIKOV celý 
profesní život. 

Kolegyně, kolegové, přátelé, dovolte, 
abych Vám popřál radostné Vánoce 
a do roku 2016 mnoho zdraví, štěs-
tí a plnohodnotný osobní i pracovní 
život. 

Ing. Miroslav Dvořák
předseda představenstva 
a generální ředitel 
MOTOR JIKOV Group a.s. 

Plnící stanice CNG
pro DB Schenker

Flotila logistické spoleènosti tankuje 
od øíjna plyn z nové plnící stanice 
MJ SAT.

5Vìra Vrchotová je 
Osobností HR 2015

Uznání získala øeditelka rozvoje 
lidských zdrojù MOTOR JIKOV 
Group a.s. od svých kolegù.
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2 Tým MOTORU JIKOV
vyhrál T-PROFI

Žáci a studenti soutìžící za 
tým MOTORU JIKOV nenašli 
v soutìži talentù pøemožitele.

19. ROÈNÍK

Halu spolu s dìtmi pøi improvizovaném 
turnaji vyzkoušeli bývalí i souèasní hráèi 
Dynama Èeské Budìjovice. Pøi slavnost-
ním otevøení zrekonstruovaných prostor 
pøedstavil generální øeditel MOTOR JIKOV 
Group a.s. Miroslav Dvoøák další podpo-
ru Dìtské psychiatrické nemocnici (DPN) 
Opaøany. Ta bude spoèívat v nabídce 
bezplatného studia na Druhé soukromé 
základní umìlecké škole Èeské Budìjovi-
ce. Dìti mohou vybírat z nabídky patnácti 
hudebních oborù.

„Jsem potìšen, že mùžeme pøispìt 
k tomu, abychom zpøíjemnili malým pa-
cientùm nemocnice jejich pobyt. Vidím, 
že peníze, které dáváme, investuje vede-
ní nemocnice do smysluplných vìcí, které 
jsou využity ve prospìch dìtí,“ zdùraznil 
generální øeditel MOTOR JIKOV Group a.s. 
Miroslav Dvoøák. 

Øeditelka DPN Opaøany Iva Hodková oce-
nila dlouhodobou podporu, které se od 
MOTORU JIKOV nemocnici dostává. „Pro-

cházela jsem spoleèné projekty a mohu 
s radostí konstatovat, že podpora MO-
TORU JIKOV sahá až do roku 1999. Novì 
upravená hala, kterou jsme dnes otevøeli, 
rozšíøila možnosti léèebných aktivit, proto-
že platí, že bez pohybu nikdo pøíliš zdraví 
nebudeme,“ uvedla øeditelka DPN Opaøa-
ny Iva Hodková. 

Dìti i zamìstnanci nemocnice se od Miro-
slava Dvoøáka dozvìdìli, jak bude podpo-
ra vypadat do budoucna. „Poèítám s tím, 
že budeme s DPN Opaøany spolupracovat 
dál. Když jsem tu byl minule, zahráli mi 
muzikanti z øad dìtí, což mì inspirovalo 
k dalšímu zpùsobu pomoci. Kdo z dìtí 
bude chtít hrát na hudební nástroj, uèit 
se klasickému nebo populárnímu zpì-
vu,  tomu poskytneme zdarma výuku na 
Druhé soukromé základní umìlecké škole 
Èeské Budìjovice,“ vysvìtlil Miroslav Dvo-
øák, který je majitelem soukromé umìlec-
ké školy. 

 Pokračování na str. 5

MOTOR JIKOV podporuje sportovní i hudební 
talent malých pacientù
Sto tisíc korun, které v minulém roce vìnoval MOTOR JIKOV Group a.s. Dìtské psychiatrické nemocnici Opaøany, našly 
uplatnìní. Nemocnice za peníze poøídila novou podlahu a další zaøízení do haly pro pohybové a rehabilitaèní aktivity. 

Slavnostního otevøení haly se kromì generálního øeditele MOTOR JIKOV Group a.s. Miroslava 
Dvoøáka a øeditelky DPN Opaøany Ivy Hodkové zúèastnili bývalí a souèasní fotbalisté SK Dynama 
Èeské Budìjovice Martin Vozábal, Richard Kalod a Roman Lengyel, kteøí s dìtmi sehráli fotbalový 
minitrunaj. 

Èínští akademici chválili provozy MOTORU JIKOV
Historicky první návštìvu z Èínské lidové 
republiky v MOTORU JIKOV pøivítal na za-
èátku listopadu generální øeditel fi rmy Mi-
roslav Dvoøák. Hosté pøijeli na jeho pozvá-
ní jen týden poté, co se Miroslav Dvoøák 
vrátil z návštìvy Èíny. 

„Pøed mou cestou do Èíny jsem tuhle 
zemi vidìl jako „divného“ konkurenta. 
Poznal jsem tam ale, že jde o konkurenta 
úplnì standardního, se kterým je potøeba 
najít spoleènou øeè a komunikovat. Je vi-
dìt, že se nám to již daøí, když jsme se 
pøed nìkolika dny vidìli v Èínì a dnes na 
pùdì MOTORU JIKOV,“ zdùraznil pøi se-
tkání Miroslav Dvoøák. 

Provozy MOTORU JIKOV si prohlédli èínští 
akademici v èele s dìkanem Fakulty eko-
nomiky a managementu na severoèínské 
technické univerzitì v Pekingu profesorem 
Liu Yongxiang. „Musím øíct, že jsme byli 
velmi pøíjemnì pøekvapeni množstvím 
moderních strojù a èistotou celého vý-

robního procesu. Velmi pùsobivé je široké 
portfolio výrobkù spoleènosti a jejich pro-
pracování do nejmenších detailù. Je ob-
divuhodné, že to vše zvládáte v podstatì 
bez jakýchkoliv státních dotací,“ zdùraznil 
dìkan Liu Yongxiang.

Hosté se kromì provozù spoleènosti se-
známili i s tím, jak MOTOR JIKOV spolu-
pracuje s vysokými a støedními školami na 
výchovì další generace technikù. „Z vý-
sledkù je vidìt, že odvádíte velmi dobrou 
práci a neváháte do podpory vzdìlávání 
hodnì investovat,“ podotkl Liu Yongxi-
ang. 

Èínští hosté se zajímali napøíklad také 
o roli odborù ve vztahu ke spoleènosti, 
jaké jsou náklady spoleènosti èi do kterých 
oblastí Èíny MOTOR JIKOV exportuje. Ob-
chod fi rmy s Èínskou lidovou republikou 
èinil v loòském roce 2,2 procenta celko-
vých tržeb. 

Setkání s èínskou akademickou delegací na pùdì MOTORU JIKOV se úèastnili (zleva) Dr. Yan XU 
vyuèující na Vysoké škole technické a ekonomické (VŠTE) v Èeských Budìjovicích, Ludmila Øeháèková 
z Útvaru prorektorky pro praxi a vnìjší vztahy VŠTE, øeditelka pro rozvoj lidských zdrojù MOTOR 
JIKOV Group a.s. Vìra Vrchotová, Prof. Liu Yongxiang dìkan Fakulty ekonomiky a managementu 
North China University of Technology, generální øeditel MOTOR JIKOV Group a.s. Miroslav Dvoøák, 
akademický pracovník èínské univerzity Dr. Hao Kai a Dr. Qi Hudeèková.

Vážené dámy, vážení pánové,

pøejeme Vám i všem vašim blízkým jménem spoleènosti 
MOTOR JIKOV GROUP do nového roku 2016 pevné 
zdraví, hodnì štìstí a spokojenosti. 
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Pøedtím získala nominaci v rámci regio-
nálních kol ocenìní Sodexo Zamìstna-
vatel roku spolu s dalšími devíti fi nalisty. 
Titul Osobnost HR je tradièní individuální 
kategorií prestižních Výroèních cen Klu-
bu zamìstnavatelù. Druhý nejvyšší poèet 
hlasù obdržela Miroslava Ambrožová, HR 
& Operations Manager Dixons Retail SSC, 
a tøetí místo obsadila Olga Lamaèková, 
dlouholetá øeditelka lidských zdrojù spo-
leènosti EY.

„Ocenìní mi samozøejmì dìlá radost.  
Práce v HR, práce s lidmi, kterou mám vel-
mi ráda, je specifi cká tím, že její výsledky 
nejsou vidìt okamžitì. Když ale vidím, že 
se talentovaní lidé, kterým se vìnujeme, 
ve fi remním prostøedí prosazují, budují si 
kariéru, naplòuje mì to radostí. Èlovìk 
pak vidí svojí práci promítnutou v kariéøe 
lidí, které pomáhal profesnì formovat,“ 
øekla øeditelka rozvoje lidských zdrojù 
MOTOR JIKOV Group a.s. Vìra Vrchotová.
 
„Vìra Vrchotová má na starosti mimo jiné 
vyhledávání talentovaných lidí do man-
agementu fi rmy. Ocenìní od jejích kole-
gù personalistù z dalších fi rem je pro mì 
potvrzení, že na pozici máme èlovìka na 

svém místì, který své práci rozumí a které-
ho obdivují a ocení i jeho kolegové.  Je pro 
mì zárukou, že prostøedky, které investu-
jeme do rozvoje lidí, jsou vynaloženy smy-
sluplnì a efektivnì,“ øekl na adresu Vìry 
Vrchotové generální øeditel MOTOR JIKOV 
Group a.s. Miroslav Dvoøák.
 
Novopeèená držitelka hodnotného titulu 
Vìra Vrchotová je kromì funkce øeditel-
ky rozvoje lidských zdrojù také èlenkou 
Profesní rady pro spolupráci škol a fi rem 
na Vysoké škole technické a ekonomické 

v È. Budìjovicích, Prùmyslové rady na Fa-
kultì strojní ZÈU v Plzni. Dále zasedá ve 
správní radì Jihoèeské spoleènosti pro roz-
voj lidských zdrojù a je také pøedsedkyní 
Sektorové rady pro strojírenství. Podpora 
technického vzdìlávání je jedním ze stì-
žejních smìrù holdingu se ètyøstupòovým 
systémem, který zaèíná již v mateøských 

školách, prochází všemi stupni školství 
a konèí nástupem absolventa uèilištì, 
støední èi vysoké školy do fi rmy. 

„Mým profesním snem je, že si všichni 
vedoucí pracovníci od mistrù až po øedi-
tele uvìdomí, že práce s lidmi je souèástí 
i jejich práce,“ podotýká Vìra Vrchotová, 
která poskytla rozhovor pro pøílohu Hos-
podáøských novin Moderní øízení, jehož 
úryvek pøinášíme.

Jak jste se dostala k personalisti-
ce?
Pùsobila jsem jako vysokoškolský pedagog 
na Jihoèeské univerzitì. Práce se studenty 
a ve školství se mi líbila, byla jsem tam 18 
let, a když jsem dovršila ètyøicítku, syn už 
byl dospìlý, øekla jsem si, že je èas zkusit 
i nìco jiného. Lákalo mì byznysové pro-
støedí.  Pøihlásila jsem se do výbìrového 
øízení na pozici v úseku vzdìlávání v MO-
TORu JIKOV. A vzali mì.  Musím ale pøi-
znat, že pøechod z akademické sféry do 
výrobního prùmyslového podniku nebyl 
nijak lehký.

Co na tom bylo obtížné?
Komunikace. V akademickém prostøedí 
lidé spolu komunikují a chovají se k sobì 
jinak, než v prostøedí prùmyslové výroby, 
kde jde o dosahování konkrétních cílù. To 

je prostøedí mnohem tvrdší a lidé si v si-
tuacích, kdy jde o plnìní zakázek, mnoh-
dy neberou servítky. Nicménì zkušenosti 
ze školství mi zase hodnì pomohly se do 
fi remní personalistiky rychle dostat. Když 
jste jako zkoušející u zkoušek, tak pøed vás 
pøedstupují rùzné typy studentù, s rùznou 
úrovní znalostí a vìdomostí i velice rozdíl-

né osobnosti. Vy se musíte zcela oprostit 
od vnìjšího vnímání toho každého stu-
denta a soustøedit se jen na ty znalosti. 
Není dùležité tøeba to, že si nevyèistil boty 
nebo pøišel neuèesaný. Podstatné je vidìt 
lidi ze stránky, která je pracovnì dùležitá, 
nepøipouštìt si nìjaké jejich povrchní hod-
nocení nebo osobní haló efekty, za tuto 
dovednost vdìèím pedagogické praxi. 
V personalistice mi to moc pomáhá. 

Co vás u personalistiky tak dlou-
ho drží?
Asi že nikdy není hotovo, stále mùžete 
vymýšlet a ve fi rmì prosazovat nové vìci. 
Navíc personalistika je obor mnoha rùzno-
rodých èinností a disciplín, takže se mi líbí 
právì ta pestrá práce s lidmi. Každý èlo-
vìk je jiný, a když chcete lidi zaèleòovat 
do fi remní kultury, dobøe motivovat vždy 
musíte brát v úvahu jejich osobnost, jejich 
individualitu.

Od koho jste se personalistickým 
základùm uèila?
Mìla jsem štìstí na šéfy. Pochopili, že 
jsem kreativní typ a že potøebuji urèitou 
nezávislost, urèitý prostor pro práci, abych 
mohla vymýšlet a pak ty vìci dotahovat 
dál. Generální øeditel Miroslav Dvoøák je 
èlovìk, který podporuje nové nápady, po-
kud tedy mají smysl a smìøují k cíli, který 

spoleènosti pomùže. Tak to bylo i v pøípa-
dì projektu Podpora technického vzdìlá-
vání, který u nás bìží už devátý rok.

Ètyøstupòový systém MOTORU 
JIKOV v získávání nových talen-
tù, který zaèíná v mateøinkách, 
pokraèuje pøes základní a støední 
školy a konèí u vysokoškolákù, 
získal na konferenci druhé místo 
v soutìži o nejlepší HR projekt. Co 
ale chystáte v oblasti rozvoje lid-
ských zdrojù v MOTORU JIKOV do 
budoucna?
Pøedevším zamìøit vzdìlávání více na to, 
aby lidé spolu lépe a napøímo komuniko-
vali. E-learning je velmi užiteèný nástroj 
a urychluje øadu èinností i nìkteré typy 
vzdìlávání - tøeba BOZP èi nìkteré ja-
zykové aktivity apod. Ale chtìla bych ve 
fi rmì více rozvíjet prostor pro mezilidskou 
bezprostøední komunikaci, pro vnímání se 
lidí navzájem jako originálních osobností. 
Jsme technický podnik, máme tu vìtši-
nou muže technicky myslící a pracujeme 
s moderními stroji, které se už podobají 
robotùm, potøebujeme se tedy „odroboti-
zovat“ a více spolu jako lidé hovoøit.

Taky cítím, že nesmíme zapomínat na star-
ší generaci, která toho hodnì umí a zná 
a která by mohla s mladými sdílet zkuše-
nosti, know - how, aby i rùzné generace 
mezi sebou více komunikovaly a chápaly 
se lépe, a aby se od sebe uèily, a tak obo-
hacovaly. V tom vidím další možný pøínos 
pro kulturu celé fi rmy.

Vìra Vrchotová je osobností HR 2015
Uznání a respekt získala øeditelka rozvoje lidských zdrojù MOTOR JIKOV Group a.s. Vìra Vrchotová od svých kolegù a kolegyò z øad 
personalistù, kteøí jí dali hlas na závìr konference HR Management. V anketì o osobnost HR 2015 za sebou nechala napøíklad HR 
øeditele Unipetrolu, a.s., Plzeòského Prazdroje nebo spoleènosti Ahold Èeská republika.

Po absolvování budìjovické 
Provoznì ekonomické 
fakulty Vysoké školy 
zemìdìlské v Praze si Vìra 
Vrchotová doplnila vzdìlání 
postgraduálním studiem 
vysokoškolské pedagogiky 
a psychologie. Do roku 1996 
pùsobila na JÈU jako technik 
pro vìdu a výzkum a posléze 
jako vysokoškolský pedagog.

V roce 1996 nastoupila do 
strojírenské a slévárenské 
spoleènosti MOTOR JIKOV 
Group a.s., kde je od roku 
1998 øeditelkou pro rozvoj 
lidských zdrojù. Podaøilo 
se jí nastavit jednotný 
a centralizovaný pøístup 
ke vzdìlávání a rozvoji 
zamìstnancù v rámci 
fi rmy, což pøináší výsledky 
v projektech vzdìlávání 
a rozvoje zamìstnancù.  

Po práci v galvanovì vyráží Zdenìk Nìmeèek 
relaxovat na chatu u Lužnice
Když nastupoval Zdenìk Nìmeèek do 
MOTORU JIKOV, byl prezidentem ÈSSR 
Ludvík Svoboda a skokan na lyžích Jiøí Raš-
ka získal pro Èeskoslovensko první zlatou 
medaili ze zimní olympiády. Psal se rok 
1968. O neuvìøitelných ètyøicet sedm let 
pozdìji, z nichž drtivou vìtšinu strávil na 
galvanovì, odchází mechanik seøizovaè 
Zdenìk Nìmeèek do dùchodu. 

Generální øeditel spoleènosti Miroslav 
Dvoøák odmìnil jeho dlouholeté pracovní 
výsledky a loajalitu k fi rmì vìcným darem 
– sekaèkou WORLD W 46 P z produkce 
MOTOR JIKOV Strojírenská a.s., divize 
MZM. 

„Když jsem žádal o dùchod, øíkala mi 
úøednice, že už dlouho nevidìla nìkoho, 
kdo by celý život vydržel na jednom mís-
tì,“ podotkl Zdenìk Nìmeèek, který se ale 
s galvanovnou zatím defi nitivnì nelouèí. 
„Ještì budu nìjaký èas chodit na doho-
du o pracovní èinnosti. Ani jsem nechtìl 
skonèit ze dne na den,“ doplnil.

Za svoji pracovní kariéru na galvanovnì 
zažil celkem šest mistrù a slova chvály na-
chází hlavnì pro toho posledního. „Zaèínal 
jsem jako brusiè pod chrom, ještì když se 
dìlávaly šicí stroje, a to pod panem Ned-
vìdem. Po ètyøech letech jsem krátce pøe-

šel do slévárny, odkud jsem se za tøi roky 
vrátil, udìlal si kurz galvanizéra a už zùstal 
jako mechanik seøizovaè. Postupnì jsem 
zažil na pozici mistrové paní Mazurovou 
a mistrù pana Remeše, pana Petrù a nako-
nec Jiøího Míku. Ten je jedním z nejlepších, 
se kterým jsem pracoval a myslím, že je 
to na výsledcích galvanovny vidìt. Vytváøí 
pøátelské pracovní prostøedí, nepracuje se 
ve stresu,“ chválí Zdenìk Nìmeèek.

Na provozu galvanovny je podle nìj vidìt, 
že by potøeboval modernizovat. „Na dru-
hou stranu dnes si zákazníci, ale i dodava-
telé chválí, že v podstatì ruèní práci už jim 

nikdo není schopen nabídnout,“ dodává. 

Do práce vyráží na malé èínské motorce 
Betka, obdivuje ale velké choppery. „To 
je paráda, jet krajinou, jen tak se kochat. 
Chopperisté, na rozdíl od mladých klukù 
na sportovních motorkách, jezdí hezky 
pomalu a vše si užívají,“ podotýká Zdenìk 
Nìmeèek, který se ve volném èase vìnuje 
chataøení u Lužnice. „Mám chatu kousek 
od Sobìslavi, takže tam trávím hodnì èasu 
a teï už i užívám dùchodu. Ještì chvíli ale 
do MOTORU chodit budu, slíbil jsem to 
mistrovi a rád to pro nìj udìlám,“ uzavírá 
Zdenìk Nìmeèek. 

Zdenìk Nìmeèek ze Sobìslavi strávil 
v MOTORU JIKOV neuvìøitelných 47 let.

Oblast personalistiky je pro Vìru Vrchotovou nejen páce, ale i hobby. Øídí se mottem: „Je krásný 
svìt a dobøí lidé v nìm, jen hledej a poznávej“. Foto: Blue Events

Devìtatøicetiletý Martin Pospíšil vede nákup 
MOTOR JIKOV Strojírenská a.s.

Nákup v Sobìslavi má 
nového manažera

Manažerem nákupu MOTOR JIKOV Stro-
jírenská a.s. je od srpna Martin Pospíšil ze 
Strakonic. Do sobìslavské spoleènosti pøe-
šel z Tesly Blatná, kde pùsobil sedm let na 
obdobné pozici. 

Co spadá do vašich kompetencí?
Jsem odpovìdný za nákup materiálu, ko-
operace, nákup a správu nástrojù a do 
mých kompetencí spadají i pøíjem a sklady 
materiálu. Mám na starosti celkem osm-
náctièlenné oddìlení nákupu pro divize 
Speciální obrábìní a výroba a Prùmyslové 
výrobky spoleènosti MOTOR JIKOV Strojí-
renská a.s.

Odkud jste do MOTORU JIKOV 
takøíkajíc pøestoupil?
Sedm let jsem pracoval v Tesle Blatná na 
pozici vedoucího nákupu. Tesla Blatná se 
zabývá výrobou sad zapalovacích kabe-
lù a dalších elektrosouèástí automobilù 
a elektronickou výrobou, pøedevším vývo-
jem a osazováním desek plošných spojù. 

To je trochu jiný obor, než ve kte-
rém jste dnes…
Popravdì je to úplnì jiný obor. Strojní díly 
se v Tesle nenakupovaly vùbec žádné. Sa-
mozøejmì se potýkám s tím, že jsou pro 
mì produkty MOTOR JIKOV úplnì nové. 
Snažím se vyrábìné díly si pøedstavit a úpl-
nì nejlépe vidìt pøímo na živo, co naše 
stroje obrábìjí, jak díly vypadají, abych 
pak dokázal reagovat na podnìty kolegù 
a dobøe komunikovat s dodavateli. Jinými 
slovy chodím do skladù èi do provozu pro-
hlédnout si díly a obrábìcí stroje za chodu. 
To mi pomáhá pro lepší orientaci v oblasti 
strojírenství i pøi jednáních na všech stra-
nách.

Pøedstavte, prosím, ještì krátce 
váš soukromý život.
Je mi 39 let, bydlím ve Strakonicích, jsem 
ženatý a mám dvì malé dìti, které cho-
dí do mateøské školy. Vystudoval jsem 
Ekonomiku a management v angliètinì 
na Provoznì ekonomické fakultì Èeské 
zemìdìlské univerzity v Praze. Volný èas 
trávím vìtšinou právì s dìtmi pøi jejich ob-
líbených aktivitách. Pokud se najde volná 
chvíle, rád vyrážím na projížïky na hor-
ském kole.

Sošku pro ocenìnou Osobnost HR 2015 
vytvoøil sochaø Daniel Pešta. 
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„Pøekvapilo nás, že jsme lanovku postavi-
li daleko rychleji, než jsme vùbec èekali,“ 
podotkl s úsmìvem èlen vítìzného týmu 
MOTOR JIKOV Pavel Beèka, student dru-
hého roèníku oboru mechanik seøizovaè 
– mechatronik VOŠ, SPŠ Automobilní 
a technické Èeské Budìjovice.

Netradièní a v mnoha ohledech jedineèná 
technicky zamìøená soutìž se uskuteèni-
la v rámci veletrhu Vzdìlání a øemeslo na 
èeskobudìjovickém Výstavišti. „Soutìž má 
za cíl otestovat spolupráci žákù, studentù 
a zástupcù fi rem. Spoleèným zámìrem je 
podpora vztahu dìtí k technice a øemes-
lùm. Souèástí akce byly doprovodné disci-
plíny zamìøené na rozvoj jemné motoriky 
a bezpeènosti práce,“ informovala za po-
øádající Jihoèeskou spoleènost pro rozvoj 
lidských zdrojù Dana Feferlová. 

Družstva tvoøili vždy tøi žáci základních 
škol, tøi studenti støedních škol a zástupci 
fi rem, ti pøejali role vedoucích místo peda-
gogù. Èlenové soutìžních týmù se pøitom 
navzájem poznali až pøímo na akci. Nikdo 
ze soutìžících neznal pøedem zadání a ne-
mohl se tak na úkoly pøipravit. Každý ze 
ètyø týmù dostal za úkol v èasovém limitu 
postavit a zprovoznit funkèní lanovku ze 
stavebnice Merkur. „S Merkurem jsem si 
jako dítì hrál i já. Myslím, že je dobré, že 
se dìti odvedou na chvíli ze svìta infor-
maèních technologií takøíkajíc ke koøenùm 
techniky. Dìti si navíc otestují nejen vlast-
ní zruènost, ale i spolupráci v týmu,“ øekl 
odborný garant MOTOR JIKOV Group a.s. 
Jaroslav Pražák. 

Splnit nesnadný úkol v èasovém limitu se 
povedlo všem týmùm a porota nakonec 
udìlila dvì tøetí místa. Na tìch skonèily 
týmy BOSCH a KOVOSVIT MAS, dru-
hé místo obsadilo družstvo JIHOSTROJE 
a z prvenství se radovali žáci a studenti 

týmu MOTOR JIKOV, kteøí postoupili do 
národního kola. „S kluky ze ZŠ Nové Hra-
dy jsme fungovali jako jeden tým, byli vel-
mi šikovní,“ øekl èlen týmu MOTOR JIKOV 
Pavel Beèka. 

Spolupráci mezi žáky a studenty si pochva-
lovali i zástupci obou škol. „Dobøe spolu 
komunikovali, malí kluci byli trochu vyju-
kaní, ale ti starší se o nì postarali. Doufali 
jsme ve vítìzství a nakonec to tak i dopad-
lo,“ øekl Petr Kratochvíl, uèitel VOŠ, SPŠ 
Automobilní a technické Èeské Budìjovi-
ce. 

„Pro nás je velká èest, že jsme byli MO-
TOREM JIKOV osloveni a zúèastnili jsme se 
velmi rádi. Pro dìti je to obrovská zkuše-
nost v tom, že musí spolupracovat s nì-
kým, koho v životì nevidìli. Otestují si 
tak nejen vlastní zruènost, ale i spolupráci 
v týmu,“ pochvaloval si øeditel Základní 
školy Nové Hrady Karel Køíha.

Pilotní roèník regionální soutìže organi-
zovala Jihoèeská spoleènost pro rozvoj 
lidských zdrojù, o.p.s. spolu s Jihoèeskou 
hospodáøskou komorou ve spolupráci 
s Hospodáøskou komorou ÈR. Firma MO-
TOR JIKOV Group a.s.  byla partnerem 
akce.

Tým MOTORU JIKOV vyhrál první jihoèeské T-PROFI
Pøišli, vidìli a zvítìzili. Žáci a studenti soutìžního týmu MOTORU JIKOV se pøed soutìží T-PROFI nikdy nevidìli, pøesto dokázali velmi dobøe spolupracovat a jako první 
ze ètyø týmù dokonèili soutìžní úkol, kterým byla stavba lanovky ze stavebnice Merkur. Díky vítìzství postoupil tým MOTORU JIKOV do národního fi nále soutìže.

O kariéøe ve strojírenství slyšeli studenti 
na burzách škol i výstavì Vzdìlání a øemeslo

Specialistky rozvoje lidských zdrojù Daniela Radevová a Pavlína Stifterová (vpravo) 
informují studenty na burze škol v Tøeboni o možnostech praxe ve spoleènostech 
holdingu MOTOR JIKOV GROUP.

Èlenùm vítìzného týmu MOTOR JIKOV Group a. s. se podaøilo sestrojit funkèní lanovou dráhu v nejlepším èase. Na snímku jsou (horní øada zleva) 
odborný garant za fi rmu MOTOR JIKOV Group a.s. Jaroslav Pražák, studenti VOŠ, SPŠ automobilní a technické Pavel Krabec, Pavel Beèka a Oldøich 
Gráf. Ve spodní øadì jsou (zleva) žáci ZŠ Nové Hrady Jakub Bláha, Martin Kysela, Jiøí Sýkora a Petr Vochoska.

MOTOR JIKOV vystavuje na burzách škol vždy v sousedství partnerských škol, 
na snímku z Písku vedle Vyšší odborné školy, Støední prùmyslové školy a Støední 
odborné školy øemesel a služeb, Strakonice.

U stánku MOTOR JIKOV na výstavì Vzdìlání øemeslo si mohli návštìvníci vyzkoušet 
i montáž rámeèkù z hliníkových profi lù ITEM, které se využívají pøi stavbì 
jednoúèelových strojù. 

Na veletrhu Vzdìlání a øemeslo fi rma vystavovala jako partner VOŠ, SPŠ 
automobilní a technické Èeské Budìjovice.

Strojírenství si jako svoji budoucí kariéru vyhlédl 
deváťák David Hubaè ze Základní školy Svobod-
ná v Písku. Získat co nejvíce informací o tom, 
která støední škola pro nìj bude nejvhodnìjší, 
se vydal na píseckou burzu škol. Jako první se 
zastavil u stánku Vyšší odborné školy, Støední 
prùmyslové školy a Støední odborné školy øe-
mesel a služeb, Strakonice, která je jednou 
z partnerských škol spoleènosti MOTOR JIKOV 
Group a.s. „Beru si letáky a chci se dozvìdìt, 
co školy nabízejí,“ podotkl David Hubaè. Leták 
si odnesl i od stánku MOTORU JIKOV, jehož 
zástupci se letos objevili na burzách škol v Jin-
døichovì Hradci, Tøeboni, Táboøe, Písku a Stra-
konicích. Prezentace støedních škol, odborných 

uèilišť a fi rem, takzvané burzy škol, poøádá Jiho-
èeská hospodáøská komora.

„Nejsme pochopitelnì primárním cílem dìtí, 
které se zajímají hlavnì o stánky škol, snažíme 
se ale rozdávat naše letáky a poskytovat infor-
mace o praxích u nás, stipendiích a výhodách 
perspektivního oboru. Podobné akce jsou pro 
nás pøíležitostí oslovit budoucí potenciální za-
mìstnance,“ podotkla specialistka rozvoje lid-
ských zdrojù MOTOR JIKOV Group a.s. Daniela 
Radevová. 

MOTOR JIKOV se kromì burz škol již tradiènì 
úèastnil i výstavy Vzdìlání a øemeslo na èesko-

budìjovickém Výstavišti. Firma zde vystavovala 

jako partner VOŠ, SPŠ automobilní a technické 

Èeské Budìjovice a pøedstavila se i v novém zá-

žitkovém pavilonu, kde se mohly dìti zapojit do 

soutìží. 

Vzdìlání a øemeslo je nejširší pøehlídkou støed-

ních škol, uèilišť, VOŠ a dalších typù škol v celé 

Èeské republice, který aktivnì oslovuje odbor-

nou veøejnost, žáky, studenty i rodièe. Výstava 

je stejnì jako burzy škol urèena zejména žákùm 

posledních roèníkù základních škol, kteøí se 

rozhodují o svém dalším studiu a následném 

uplatnìní v životì.

Co øíkáte na vítìzství v soutìži T-PROFI? 
Pavel Beèka, 
student druhého 
roèníku oboru 
mechanik 
seøizovaè – 
mechatronik VOŠ, 
SPŠ Automobilní 
a technické Èeské 
Budìjovice

„Jsme pøekvapení, že to tak dopadlo. Bylo 
to docela nároèné, ale nakonec jsme vše 
i pøes menší problémy zvládli. Mìli jsme 
problém napøíklad v tom, že jsme otoèili 
sloupy lanovky na špatnou stranu, naštìstí 
jsme na to pøišli vèas a vyøešili jsme to v kli-
du. Spolupráce s kluky ze základní školy 
byla velmi dobrá. Fungovalo rozdìlení 
úkolù, byli velmi šikovní.“

Martin Kysela, žák 
5. tøídy ZŠ Nové 
Hrady

„Mám radost, dostali jsme spoustu krás-
ných vìcí a diplom, ten si povìsím doma. 
Jsem šťastnì pøekvapený. Bavilo mì sta-
vìní a montování. Nejvíc se mi líbilo, když 
jsem pak vidìl celou lanovku, jak funguje. 
Myslím, že to byla dobøe odvedená práce. 
Merkur mám doma, takže už jsem nìco 
postavil, nemám tam ale díly s elektroni-
kou, se kterými jsme pracovali tady.“ 
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MOTOR JIKOV postavil pro DB Schenker 
velkou CNG plnící stanici

„Chtìl bych podìkovat projektantovi 
a hlavnímu dodavateli fi rmì MOTOR JI-
KOV za velmi rychlou a bezvadnou reali-
zaci stavby,“ øekl pøi slavnostním otevøe-
ní stanice v centrále spoleènosti v Rudné 
u Prahy øeditel SCHENKER spol. s r. o. 
Tomáš Holomoucký. Spoleènost plánuje 
do roku pøevést polovinu fl otily osobních 
vozù na CNG, nyní jezdí na stlaèený zemní 
plyn osm aut. „Už nyní je jisté, že náš vo-
zový park v krátké dobì doplníme i o do-
dávková a vìtší rozvozová vozidla na CNG. 
Pro pøíští rok se bavíme o poètu okolo 
dvaceti nákladních vozù,“ doplnil Tomáš 
Holomoucký. 

MOTOR JIKOV Strojírenská a.s. dodala 
logistické fi rmì stanici MJ SAT s jedním 
kompresorem J. A. Becker und Söhne 
o výkonu 159 metrù krychlových za ho-
dinu a dvìma zásobníky CNG o geome-
trickém objemu 4480 litrù. „Specifi kem 
stanice je její umístìní.  Výdejní stojan je 
orientován jednou stranou do uzavøeného 
areálu fi rmy a druhou stranou na èásteè-
nì veøejnì pøístupné parkovištì. Bylo tedy 
potøeba vyøešit požadavek zákazníka na 
pøísné oddìlení prostorù na obou stra-
nách výdejního stojanu, které se promítá 
i do pøíèek uvnitø pøístøešku nad výdejním 
stojanem,“ uvedl za MOTOR JIKOV Strojí-
renská a.s. Jaroslav Vohnout. 

Oboustranný výdejní stojan ADAST je osa-
zen tøemi výdejními hadicemi a koncovka-
mi NGV1 a NGV2 a dvìma integrovanými 
platebními terminály UNIDATAZ. Jeden 
je na každé stranì výdejního stojanu a  
umožòuje placení podnikovými èipy, CNG 
kartami a v budoucnu i bankovními kar-
tami.

Výzvu pro projektantku stanice pøedstavo-
valo umístìní výdejního stojanu do sklonì-
ného terénu a požadavek na oboustranný 
pøístup. „Komunikace se na obou stranách 
výškovì liší témìø o ètyøicet centimetrù. 
Pøi projektování jsem byla navíc limitová-
na délkou tankovacích hadic. Specifi kem 
projektování bylo i již dokonèené okolí 
stavby vèetnì pøíjezdových komunikací, 
do kterých nebylo možné zasahovat,“ po-
dotkla projektantka Helena Matìjèková, 
která pro MOTOR JIKOV Strojírenská a.s. 
projektovala již sedmou velkou plnící sta-
nici CNG.

Spoleènost Schenker spol. s r. o. poèítá 
s návratností investice do nìkolika let. 
„Spoèítané jsme to mìli na tøi roky, ale 

tehdy jsme kalkulovali s vyššími cenami 
nafty, takže to bude asi o nìco déle. Sa-
motná ekonomika vìci je ale jen jednou 
výhodou, kterou CNG pøináší. Podstatný 
je pro nás ekologický pøínos,“ zdùraznil 
Tomáš Holomoucký. To potvrzuje i øe-
ditel divize Speciální obrábìní a výroba 
MOTOR JIKOV Strojírenská a.s. Jiøí Slíva.  
„Karcinogenních oxidù dusíku je pøi spa-

lování plynu oproti klasickým motorùm 
o 80 procent ménì, oxidu uhelnatého 
o 90 procent ménì. V podstatì na nulu 
klesají emise pevných èástic, které jsou 
u naftových motorù považovány z dùvodu 
mutagenních a karcinogenních úèinkù za 
nejškodlivìjší,“ zdùrazòuje Jiøí Slíva. 

DB Schenker je jedním z pøedních svìto-

vých poskytovatelù integrované logistiky 
a globálních spedièních služeb. V Èeské 
republice má celkem 160 rozvozových 
vozù, a to vìtšinou s vyšší užitnou hmot-
ností. V plánu je jejich postupná výmìna 
za auta na stlaèený zemní plyn. Firma plá-
nuje v budoucnu roèní spotøebu pro celou 
fl otilu vozù 210 000 metrù krychlových 
CNG. 

Plnící stanice MJ Variant 1k – 560 l ve 
slovinském mìstì Kranj je složena z plnící 
stanice MJ Compact 05 o výkonu 5 m3/h 
a vysokotlakého zásobníku o objemu 560 l

První instalace plnící technologie CNG 
MJ Variant ve Slovinsku

Spoleènost MOTOR JIKOV Strojírenská a.s. 
udìlala další krok v prùniku na slovinský 
trh s plnícími stanicemi CNG, když poèát-
kem øíjna zprovoznila první vnitropodniko-
vou plnièku typu MJ Variant 1k – 560, a to 
ve spoleènosti DOMPLAN, d.d.

„Spoleènost DOMPLAN je jedním z vý-
znamných distributorù zemního plynu ve 
Slovinsku. Plnící stanice je umístìná v sídle 
fi rmy ve mìstì Kranj, kde bude sloužit pro 
plnìní servisních vozidel VW Caddy,“ uve-
dl za MOTOR JIKOV Strojírenská a.s. Karol 
Suchár.

Plnící stanice MJ Variant 1k – 560 l je slo-
žena z plnící stanice MJ Compact 05 o vý-
konu 5 m3/h a vysokotlakého zásobníku 
o objemu 560 l. „V pøípadì plnící stani-
ce ve spoleènosti DOMPLAN se jednalo 

o spoleènou realizaci technologie MOTO-
RU JIKOV Strojírenská a.s. ve spolupráci se 
slovinským partnerem spoleèností OME-
GA AIR, d.o.o. Ljubljana,“ upøesnil Karol 
Suchár.

MOTOR JIKOV Strojírenská a.s. se na poli 
plnících stanic ve Slovinsku etablovala již 
v minulosti instalacemi celkem sedmi pl-
nièek MJ Compact 05 pro pomalé plnìní 
v rùzných èástech zemì. „Je to další krok 
spoleènosti v prosazení se na slovinském 
trhu a jsme rádi, že svým dílem pøispìjeme 
i  ke zlepšování životního prostøedí severnì 
od Ljubljanì. V pøíštím roce plánujeme in-
stalace další obdobné technologie v areálu 
partnerské spoleènosti OMEGA AIR, d.o.o. 
v Ljubljani,“ doplnil øeditel divize Speciální 
obrábìní a výroba MOTOR JIKOV Strojí-
renská a.s. Jiøí Slíva. 

Plnící stanice MJ Variant 2K–840 v areálu 
slovenské fi rmy PERI Slovakia s.r.o. funguje od 
listopadu.

Poèátkem mìsíce listopadu byla uvedena 
do provozu vnitropodniková plnící techno-
logie CNG MJ Variant 2K–840 ve sloven-
ské spoleènosti PERI Slovakia s.r.o. v Senci.

Stanice byla realizována ve spolupráci se 
slovenským partnerem spoleèností SEOL 
s.r.o., Košice a je instalovaná v areálu fi rmy 
PERI ve slovenském Senci. „Stanice bude 
sloužit k plnìní vysokozdvižných vozíkù 
LINDE. Jedná se o areálové plnicí zaøíze-
ní se dvìma kompresory MJ Compact 05 
s výkonem celkem 10 m3/h a s vysokotla-
kým zásobníkem o vodním objemu 840 
l,“ popsal zaøízení Karol Suchár, specialista 
prodeje CNG MOTOR JIKOV Strojírenská 
a.s.

Spoleènost PERI s.r.o. je významným výrob-
cem bednìní a lešení na Slovensku a patøí 
do stejné nadnárodní skupiny PERI jako 

její èeská poboèka v Jesenici u Prahy, kde 
již stanice CNG pro vysokozdvižné vozíky 
úspìšnì fungují tøetím rokem. Nadnárod-
ní pùsobení, spolupráce a sdílení dobrých 
zkušeností je zde plnì realizováno v praxi.

Plnící zaøízení z produkce MOTOR JIKOV 
jsou u našich východních sousedù již 
známá. Spoleènost dosud instalovala už 
ètrnáct plnièek MJ Compact 05 pro pøí-
mé plnìní v rùzných mìstech Slovenska. 
V pøíštím roce je ve spolupráci s fi rmou 
SEOL s.r.o. plánována instalace dvou pl-
nicích stanic CNG typu MJ Compact Plus.

Na Slovensku novì
také MJ Variant

Èesko chystá dotaci na 
nákup šetrných vozù

Motoristé v Èesku by mohli od poloviny 
pøíštího roku získat od státu pøíspìvek na 
koupi auta na stlaèený zemní plyn (CNG) 
èi elektøinu. Dotaci by zøejmì mohli dostat 
domácnosti, živnostníci i malé fi rmy. Výše 
pøíspìvku zatím nebyla stanovena. O pøes-
ných podmínkách nyní jednají ministerstva 
životního prostøedí (MŽP) a prùmyslu a ob-
chodu (MPO).

Ministøi podle Hospodáøských novin opus-
tili pùvodní pøedstavu, že by byl pøíspìvek 
na auta na CNG i na elektromobily stej-
ný, a to 40 000 korun. Rozdíl mezi cenou 
vozù s klasickým pohonem a aut na elek-
tøinu je totiž výraznì vyšší než cenový roz-
díl bìžných aut a vozù na CNG. 

Podporován bude podle ministra životního 
prostøedí Richarda Brabce nákup nových 
osobních aut a dodávek do hmotnosti 3,5 
tuny. Podmínkou bude ekologická likvida-
ce starého vozu a bude také stanovena 
maximální cena kupovaného auta, aby 
se nepoøizovaly luxusní vozy. Program má 
být hrazen z poplatkù za pøevod starších 
neekologických aut, ale celková èástka na 
státní pøíspìvky také ještì není známa. 
Kromì domácností by nárok na dotaci 
mìli mít také živnostníci a malé fi rmy do 
padesáti zamìstnancù.

Poèet veøejných plnících stanic CNG letos 
v Èeské republice pøekonal stovku, poèet 
vozù s pohonem na zemní plyn pøesáhl ve 
ètvrtém ètvrtletí letošního roku dvanáct 
tisíc.

Informace o plnících technologiích CNG 
z produkce MOTOR JIKOV Strojírenská a.s. 
pøináší nový leták z dílny grafi ckého studia 
GRA-M. Lícové stranì letáku dominuje 
kompozice vozù na CNG z fi remní fl otily 
MOTOR JIKOV a plnící stanice MJ Variant 
Plus. Ètenáøi se dozvìdí základní výhody 
zemního plynu a také se jim struènì 
pøedstavuje výrobce technologií MOTOR 
JIKOV Strojírenská a.s. Rubová strana 
letáku patøí pøedstavením jednotlivých 
technologií – MJ Compact 05, MJ 
Variant, MJ Compact Plus a MJ SAT. Pro 
pøedstavení každé technologie pøipravil 
grafi k Aleš Dokulil modernì dynamicky 
pùsobící kompozici s prùhledným 
pozadím. Vytištìny jsou i varianty letáku 
v anglickém a francouzském jazyce pro 
zahranièní trhy.

Flotila osobních aut i dodávek logistické spoleènosti DB Schenker od konce øíjna tankuje stlaèený zemní plyn z nové plnící stanice 
MJ SAT dodané spoleèností MOTOR JIKOV Strojírenská a.s.

Oboustranný výdejní stojan zajištuje pøístupnost plnící stanice z uzavøeného areálu spoleènosti DB Schenker i z èásteènì veøejnì pøístupného 
parkovištì.

Pøi slavnostním otevøení CNG plnící stanice v centrále DB Schenker v Rudné u Prahy zastupoval dodavatel MOTOR JIKOV Strojírenská a.s. Jaroslav 
Vohnout. Na snímku je s jednateli SCHENKER spol. s r.o. Tomášem Holomouckým (zleva) a Vladimírem Handlem a projektantkou stanice Helenou 
Matìjèkovou. 
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Dokončení ze str. 1

„Podpora sponzorù je pro nás nesmírnì 
dùležitá a my si vážíme všech, od nej-
drobnìjších až po ty velké, jako je napøí-
klad spoleènost MOTOR JIKOV Group a.s. 
Psychiatrie není oborem, který by sponzo-
ry pøitahoval sám o sobì, spíše naopak, 
proto musíme vynakládat více úsilí. Žádné 
zaøízení našeho typu si nemùže dovolit být 
bez tìchto pøátel,“ uvedla øeditelka DPN 
Opaøany Iva Hodková.

Dìtská psychiatrická nemocnice Opaøany 
je nejvìtší dìtskou psychiatrickou nemoc-
nicí v Èeské republice. Nemocnice nabízí 
komplexní  zdravotní služby lùžkové pro 
akutní stavy, pro stavy vyžadující dlouho-
dobìjší hospitalizaci v oboru  dìtská a do-
rostová  psychiatrie pro dìti od 3-18 let. 
Strojírenský a slévárenský holding MOTOR 
JIKOV GROUP podporuje v Dìtské psychi-
atrické nemocnici Opaøany od roku 1999 
sponzorsky projekty rehabilitaènì resocia-
lizaèních programù. Celkem sponzorovala 
spoleènost projekty v hodnotì 1,42 milio-
nu korun, významnì se tak podílí na roz-
voji a stabilizaci psychiatrické rehabilitace. 

MOTOR JIKOV podporuje sportovní i hudební talent malých pacientù

Slavnostního pøestøižení pásky se chopili øeditelka Dìtské psychiatrické nemocnice Opaøany Iva Hodková a generální øeditel MOTOR JIKOV Group a.s. 
Miroslav Dvoøák.

Na základě výsledků mezinárodní metodiky PwC Saratoga získává 

MOTOR JIKOV GROUP a.s.
2. místo v kategorii

ZAMĚSTNAVATEL REGIONU 2015do 5.000 zaměstnanců
Jihočeský kraj

Martina Grygar BrezinováSodexo Pass Česká republika a.s. Peter ChrenkoPricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o.

Pavel HulákKlub zaměstnavatelů o.p.s.

generální partner

organizátor

odborný garant

VÝROČNÍ  CENY  KLUBU  ZAMĚSTNAVATELŮDvì støíbra pro MOTOR JIKOV            
v soutìžích
MOTOR JIKOV GROUP patøí mezi atraktivní zamìstnavatele, což potvrdila letos i druhá pøíèka v regionální èásti soutìže 
Zamìstnavatel roku v kategorii fi rem do pìti tisíc zamìstnancù. Firmy byly posuzovány podle mezinárodní metodiky PwC 
Saratoga. Druhé místo získala fi rma také v soutìži pìti nejlepších HR projektù se svou Podporou technického vzdìlávání. Ve 
fi nále zùstala spoleènost pouze za projektem Azubi car – uèòovské auto snù ŠKODY AUTO. 

Podporu technického vzdìlávání fi rmy letos ocenil i ministr prùmyslu a obchodu Jan Mládek diplomem za výraznou podporu 
programu partnerství škol a fi rem realizací projektù IQ Industry a POSPOLU s cílem zvýšit konkurenceschopnost èeského 
prùmyslu.

„Všechny tyto úspìchy ukazují na to, že jsme se vydali správnou cestou. Zároveò vidíme, že máme ještì prostor pro zlep-
šování,“ zdùraznil generální øeditel MOTOR JIKOV Group a.s. Miroslav Dvoøák. 

Projekt Podpory technického vzdìlávání pøedstavila na 10. konferenci HR Management v Praze øeditelka pro personalis-
tiku MOTOR JIKOV Group a.s. Iva Fantyšová. Firma zøídila vlastní výcviková støediska v Èeských Budìjovicích a Sobìslavi,     
kde vykonávají odbornou praxi žáci pod dohledem vlastních mistrù odborného výcviku. Roènì projde støedisky témìø 
150 uèòù, z toho deset procent stipendistù, kterým je garantováno zamìstnání. Spoleènost si vybírá nejlepší talenty dle 
potøeby, ale další èást kvalifi kovaných pracovníkù je takto s náklady tøí milionù korun roènì vychována pro trh práce.

MOTOR JIKOV GROUP 
je na Facebooku           
a LinkedIn 

Sociální sítì jsou fenoménem souèasnos-
ti a MOTOR JIKOV GROUP jako moderní 
fi rma tento zpùsob komunikace se zákaz-
níky, zamìstnanci, potenciálními zamìst-
nanci èi prostì fanoušky nechce opomíjet. 
Firemní profi l proto najdete na dvou soci-
álních sítích - Facebooku a LinkedInu. 

Pokud máte svùj profi l na Facebooku, bu-
deme rádi, když dáte „like“ facebookové 
stránce MOTOR JIKOV GROUP. Pøidejte 
se, lajkujte, sdílejte. Zavítat mùžete i na 
stránku spoleènosti na síti LinkedIn, což je 
profesní sociální síť, na které se setkávají 
profesionálové a diskutují o svých pracov-
ních zájmech.

Cílem obou profi lù je zejména zvýšení po-
vìdomí o fi rmì, prezentace spoleènosti 
jakožto specialisty v oboru s dùrazem na 
kvalitu, tradice a inovace, oslovení a zís-
kání nových zamìstnancù a v neposled-
ní øadì i pøivedení nových návštìvníkù 
na webové stránky motorjikov.com a ji-
kovcng.com.

Na oba profi ly se návštìvník snadno do-
stane z jakékoliv stránky webu spoleè-
nosti motorjikov.com. Staèí sjet myší na 
spodní okraj stránky a vpravo dole najde 
charakteristická loga obou sociálních sítí, 
které ho pøivedou pøímo na požadovanou 
stránku.  

www.facebook.com/motorjikovgroup

www.linkedin.com/company/motor-jikov-
group-a-s-

Profesi mechanik seøizovaè pøedstavili divákùm 
uèni výcvikového støediska spoleènosti
Pøed kamerou Jihoèeské televize se opìt ocitli uèni výcvikového støediska MOTOR JIKOV v Èeských Budìjovicích. Jihoèeská hos-
podáøská komora totiž pøipravila unikátní projekt na podporu popularizace techniky pøedevším v oèích rodièù. V sérii motivaèních 
reportáží pøedstaví uèni a zamìstnanci MOTORU JIKOV profesi mechanik – seøizovaè.

„Absolventi oboru mechanik – seøizovaè 
mají v naší spoleènosti šanci na kariérní 
rùst, který jim umožní pracovat napøíklad 

jako technologové, konstruktéøi nebo pro-
gramátoøi,“ zdùraznila øeditelka pro per-
sonalistiku MOTOR JIKOV Group a.s. Iva 

Fantyšová. Její slova potvrzuje i absolvent 
oboru Jan Míka, který prošel stipendijním 
programem  spoleènosti. Zamìstnancem 
spoleènosti je pøes jeden rok a už „po-
výšil“ na konstruktéra. „Po roce práce 
u CNC obrábìcího centra jsem pøešel na 
pozici konstruktéra jednoúèelových stro-
jù,“ vysvìtlil Jan Míka. 

Cílem projektu je ukázat pøímo v pro-
vozech jihoèeských fi rem, že technické 
profese jsou perspektivním povoláním 
a rodièe se nemusí bát dávat na technické 
uèební obory své dìti s tím, že se jedná 
o neatraktivní práci. 

Sérii motivaèních reportáží pøipravila Jiho-
èeská hospodáøská komora spolu s Jiho-
èeskou televizí za fi nanèní podpory Jiho-
èeského kraje. „Velkou mìrou, fi nanèní 
i realizaèní, se na tvorbì podílí také jiho-
èeští zamìstnavatelé, bez jejichž podpory 
by tato aktivita nevznikla,“ doplnila Alice 
Gregová, koordinátorka projektu za Jiho-
èeskou hospodáøskou komoru. MOTOR 
JIKOV Group a.s. je jednou ze spoleèností, 
která projekt fi nanènì podpoøily.

Celý projekt má za cíl formou krátkých 
motivaèních reportáží ukázat, jak široké 
a perspektivní uplatnìní technické vzdìlá-
ní poskytuje. „Zámìrem je zajímavou for-
mou pøedstavit jednotlivé profese, pøiblížit 
možnosti uplatnìní a pøedstavit støední 
školy, na kterých je možné studovat obory 
vedoucí k tìmto profesím v rámci kraje. 
Pøedpokládám, že i tyto konkrétní infor-
mace a ukázky z reálného prostøedí jak fi -
rem, tak škol pomohou rodièùm a žákùm 
pøi rozhodování o výbìru støední školy 
a budoucího uplatnìní na trhu práce,“ in-
formovala Hana Šímová, vedoucí Odboru 
školství mládeže a tìlovýchovy Jihoèeské-
ho kraje. 

„Do konce tohoto roku máme v plánu od-
vysílat celkem devìt reportáží. Ve spolu-
práci s Jihoèeskou hospodáøskou komorou 
budeme usilovat o pokraèování tohoto 
projektu, protože v nìm vidíme smysl jak 
podpoøit lepší výbìr studia pro žáky s ná-
sledným uplatnìním tak, aby žáci necho-
dili studovat obory, o které není z pohledu 
trhu práce zájem,“ uvedla Zuzana Pecko-
vá, garant projektu Jihoèeské televize.

Pøed kamerami Jihoèeské televize se ocitli uèni Vyšší odborné školy, Støední prùmyslové školy 
automobilní a technické ve výcvikovém støedisku MOTOR JIKOV GROUP.

Rakušany provedl po výrobních prostorách 
odborný garant technického vzdìlávání 
Radomír Hrouda

Rakouští prùmyslníci 
si prohlédli provozy
fi rmy

Dvacítka tyrolských prùmyslníkù a mana-
žerù z rakouského prùmyslového sdružení 
si v øíjnu prohlédla výrobní prostory MO-
TOR JIKOV GROUP. Jednalo se o skupinu 
„mladých prùmyslníkù“, tedy manažerù 
do 40 let, kteøí na poznávací cesty po 
podnicích Rakouska a Èeska vyrážejí pra-
videlnì.  MOTOR JIKOV byl zastávkou na 
jejich již osmadvacáté cestì. Pøi prohlídce 
výrobních prostor prošli Tlakovou slévár-
nou MOTOR JIKOV Slévárna a.s., prohlédli 
si montáž v divizi Mechanizace MOTOR JI-
KOV Strojírenská a.s. a obì divize MOTOR 
JIKOV Fostron a.s.
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Všem zamìstnancùm naší spoleènosti, kteøí oslavili v druhém a tøetím ètvrtletí letošního roku 
životní èi pracovní výroèí, blahopøejeme a pøejeme mnoho spokojenosti a úspìchù do dalších let. 

30. 9. NAŠE KRONIKA: Blahopøejeme k jubileu
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Na snímku jsou (zleva) Jiøí Tùma, Marie Petráòová, Zdenìk Èermák, Zdenìk Struska, Jaromír Trobl, personální øeditelka MOTOR JIKOV Group a.s. Iva 
Fantyšová, Serhiy Naymybudka, Milan Køenek, Milada Valhová, Jan Žahour, Jiøí Veselý, Anna Bartošová, Vladimír Dvoøák, Jiøí Boèek, generální øeditel 
MOTOR JIKOV Group a.s. Miroslav Dvoøák, Jiøí Hrabánek, Pavel Houzim, Marie Tichá, Milan Maurenc, Libor Nejedlý, Miroslava Plojharová, Josef Kukla, 
Dmitry Burkov, František Mádl.

MOTOR JIKOV GROUP Èeské Budìjovice 

Fotografování ve slévárnì litiny bylo nejvìtší výzvou

Snímky pøedstaví majiteli kalendáøe fi lo-
zofi i MOTOR JIKOV GROUP spoèívající 
v komplexních strojírenských projektech 
– od odlití, pøes obrobení až po montáž, 
a to vše doplnìno o podpùrné procesy. 
Reprezentanti jednotlivých profesí jsou 
v kalendáøi vždy krátce pøedstaveni. 

Autorem snímkù z výrobního prostøedí 
jednotlivých divizí MOTOR JIKOV Slévárna 
a.s., MOTOR JIKOV Strojírenská a.s. a MO-
TOR JIKOV Fostron a.s. je fotograf Jiøí Tva-
roh, který sám sebe nazývá univerzálním 
fotografem. Snaží se preciznì zachycovat 
jak reportážní snímky, tak reklamní foto-
grafi e. Klade dùraz na kvalitu výsledku, 

pøání klienta a zohledòuje užití výsledné 
fotografi e. Živí se výhradnì jako fotograf 
na volné noze více než 10 let a vzdìláním 
je inženýr ekonomie. Ètvrtým rokem také 
poøádá fotografi cké kurzy v Èeských Bu-
dìjovicích.  

Jiøímu Tvaroh po skonèení fotografování 
odpovìdìl na nìkolik otázek. 

V èem bylo focení kalendáøe pro 
MOTOR JIKOV odlišné od vaší 
ostatní práce?
Focení bylo specifi cké v tom, že si klient na 
fotografování vyèlenil více èasu, než bývá 

zvykem. Mohl jsem se tak na samotnou 
realizaci dùkladnì pøipravit. A stejnì tak 
jsem si mohl takøíkajíc vyhrát pøi samot-
ném focení. Šlo mi o to vytvoøit pomocí 
osvìtlení atmosféru dle mých pøedstav víc 
umìleckou.

Jaké prostøedí pro vás bylo nej-
vìtší výzvou a proè?
Nejvìtší výzvou bylo prostøedí slévárny 
litiny. Je fotografi cky velmi atraktivní, je 
tøeba dávat pozor na techniku, vše dobøe 
pøipravit a fotografovat rychle. Chtìl jsem 
se totiž jako u všech fotek dostat k lidem 
a jejich práci co nejblíže. Jiskry rozžhave-
ného kovu pùsobí efektnì a zároveò je 
vnímáte s respektem.

Kde se vám naopak nejvíce líbilo 
a fotilo nejsnáze?

Právì fotografování v prostøedí slévárny 
litiny, kde jsem fotil slévaèe a brusièe bylo 
nakonec i nejjednodušší kvùli všem ome-
zením, o kterých jsem mluvil. Zajímavá 
a „snadná“ fotografi e tak byla zpùsobena 
lokalitou.

Co si nyní vybavíte, když se øekne 
MOTOR JIKOV?
Když se øekne MOTOR JIKOV, vybaví se 
mi nìkolik rozmanitých pracovišť - divizí. 
V nich atraktivní moderní stroje, nástroje 
a další vybavení. Pokud bych to vzal èistì 
z pohledu fotografa, tak èím starší vyba-
vení a prostøedí, tím výtvarnì zajímavìjší 
a fotogeniètìjší. Zde jsem samozøejmì 
musel volit kompromisy mezi umìleckým 
ztvárnìním a realitou moderní fi rmy.

Na snímku jsou (zleva) personální øeditelka MOTOR JIKOV Group a.s. Iva Fantyšová,  Marcela Škodová, Ladislav Novák, Vladislava Šimkù, Jan Vrhel, 
Jitka Mrázová, Petr Huisl, Radka Šklárová, generální øeditel MOTOR JIKOV Group a.s. Miroslav Dvoøák, Martin Duda, Simona Mojtová, Michal Husák, 
Alena Mojtová, David Stehlík, Jolana Chromíková, Pavel Èížek, Dana Rathouská, Miroslav Novák a Marie Kozlová. 

MOTOR JIKOV Strojírenská a.s. Sobìslav

Tradièní nástìnný kalendáø MOTOR JIKOV pro rok 2016 má podtitul „My jsme MOTOR JIKOV“ a jednotlivé snímky pøedstavují dva-
náct reprezentantù profesí ve výrobì a obchodu, bez kterých by se strojírenský a slévárenský holding neobešel.

Jiøí Tvaroh pøi focení ve slévárnì litiny. Na snímku s asistentkou Alenou Tvarohovou a brusièem 
Nguen Huu Tuanem prohlížejí výsledné fotografi e.

Za nejatraktivnìjší považoval fotograf Jiøí Tvaroh prostøedí slévárny litiny, ze kterého je v kalendáøi 
napøíklad snímek profese slévaèe. 

Na Fostronu vylepšili 
kanceláøe, obnovou 
prošla i kuchynì

Stavební ruch se v polovinì roku nevyhnul 
administrativní budovì MOTOR JIKOV 
Fostron a.s. „Vymìnili jsme rozvody elek-
tøiny a dat, nová jsou okna, dveøe, radiá-
tory, koberce a ve dvou kanceláøích i pod-
laha,“ popsal vylepšení øeditel pro služby 
Investix a.s. Jiøí Macháèek. 
 
Šest týdnù trvala rekonstrukce kuchynì 
a prostor budovy jídelny MOTOR JIKOV 
GROUP v Èeských Budìjovicích. Výmìnu 
technologie kuchynì fi nancoval provozo-
vatel stravovacího zaøízení ZÁRUBA GAS-
TRO a.s. 

„Rekonstrukcí prošly skladové prostory, 
zmìna se dotkla rozvodù elektøiny i vody. 
V kuchyni se do té doby vaøilo takøíkajíc 
na páru, dnes je zaøízení kompletnì na 
elektøinu,“ informoval Jiøí Macháèek. Pro-
mìnou prošly i interiéry jídelny, pøibyly na-
pøíklad klimatizaèní jednotky.

Obnovou mají za sebou na podzim také 
parkovací plochy v horním areálu MOTOR 
JIKOV v Èeských Budìjovicích. 

Nové vybavení kuchynì slouží kuchaøkám od 
léta.


