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Zdenìk Kalíšek
pomáhá neslyšícím
Osmatøicetiletý dìlník je
vášnivým rybáøem a pøedsedou
Budìjovického spolku neslyšících.

4

MOTOR JIKOV
GROUP nadìloval

5

Zásilky s dárky, materiálem
a náøadím opìt zamíøily do
mateøinek a základních škol.

Divize JÚS zabodovala
u zákazníka
Šikovnost a èasovou flexibilitu
zamìstnancù MOTOR JIKOV Fostron
a.s. ocenili ve Valeu.
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Spolupráce s Èínou je nutná a správná,
musíme však poèítat i s riziky
Týdenní pracovní cestu po Èínské lidové republice absolvoval generální øeditel MOTORU JIKOV Group a.s. Miroslav Dvoøák,
seznámil se s prostøedím místních firem, vysokých škol i s fungováním èínského trhu práce. „Na èlovìka pùsobí velikost a
historie zemì. Je impozantní, èemu se dokázali vìnovat už pøed mnoha staletími, co dokázali postavit,“ øíká v rozhovoru
Miroslav Dvoøák.
a naopak. To samé platí i u akademických
pracovníkù, kteøí dojíždìjí na výmìnné
pobyty.

Co bylo cílem vaší cesty do Èíny?
Jel jsem v pozici místopøedsedy správní
rady Vysoké školy technické a ekonomické (VŠTE) Èeské Budìjovice. Kromì mì se
tedy cesty zúèastnili zástupci školy i úøadu
práce. Zamìøení pracovní cesty bylo tedy
pochopitelnì zejména na školství. Absolvovali jsme prohlídku a jednání na vysokých školách, které spolupracují s VŠTE,
jednalo se o North China University of
Technology (NCUT) v Pekingu a Shanghai
University of International Business and
Economics (SUIBE). Mìli jsme ale domluvenou i prohlídku místních firem a také
návštìvu èínské obdoby úøadu práce.

Kromì návštìvy vysokých škol
jste se podíval i do výrobních závodù. O jaké firmy se jednalo?

Co na vás nejvíce zapùsobilo?
Pùsobivé bylo, v jakých poètech tam mladí lidé na vysokých školách, které jsme
navštívili, studují. I když to èlovìk v tak
lidnaté zemi oèekává, stejnì to pøekvapí.
Studenti projevují velký zájem o strojírenské obory. Pøedstavitelé univerzit a fakult,
rektoøi, dìkani, mluví plynnì anglicky.
Vìtšina lidí na pozicích pedagogù a úøed-

V rámci týdenní cesty po Èínské lidové republice se generální øeditel MOTORU JIKOV Group a.s.
Miroslav Dvoøák zúèastnil i exkurzí po výrobních závodech.

níkù škol vesmìs studovala v zahranièí ve
Spojených státech a angliètina jim tedy
pochopitelnì také nedìlá žádný problém.
Cítil jsem na školách velký zájem o vìdìní.
Úroveò èínského školství je naprosto srov-

natelná s èeskou. Oproti èeskému má však
èínské školství jednu velkou výhodu, a to
je obrovská finanèní podpora èínské vlády.
VŠTE úzce spolupracuje s pekingskou univerzitou. Studenti absolvují stáže na NCUT

Pozvali nás na prohlídku spoleèností založených zahranièními vlastníky. Šlo hlavnì
o závody montážního typu. Nejednalo se
o slévárenské èi strojírenské podniky jako
je MOTOR JIKOV. Podívali jsme se napøíklad do jednoho ze závodù spoleènosti
Emerson v Pekingu. Mateøský koncern má
podobnì dlouhou tradicí jako MOTOR JIKOV. V Èínì pùsobí od zaèátku 90. let a
dnes tam má 23 závodù. Tím, že se jedná
o poboèky zahranièních firem, v podstatì nepoznáte, jestli jste zrovna v závodì
v Èínì, Evropì nebo Americe. Zajímavé a
tak trochu symbolické bylo, že vedle poboèky zahranièní firmy postavili èínský závod, který vyrábìl ty samé produkty.
(Pokraèování na stranì 2)

MOTOR JIKOV GROUP dodává 30 dílù Stipendisté opìt rozšíøili øady
do nových nákladních vozù Scania
zamìstnancù holdingu
Skupinì MOTOR JIKOV Group a.s. se daøí
získávat nové projekty. Mezi nejvýznamnìjší nové projekty patøí díly na nový nákladní automobil Scania, který zaèneme
na silnicích potkávat od pøíštího roku.
Sériová výroba nové generace nákladních vozù švédské znaèky Scania by se
mìla rozbìhnout v druhé polovinì roku.
MOTOR JIKOV GROUP patøí mezi klíèové
dodavatele.
„Rád bych podìkoval všem za skvìle odvedenou práci. MOTOR JIKOV GROUP patøí mezi dva nejvýznamnìjší dodavatele vysokotlakých hliníkových dílù a montáží, co
se týèe poètu zadaných nových dílù – projektù,“ konstatoval generální øeditel MOTOR JIKOV Group a.s. Miroslav Dvoøák.
V èíslech to znamená 24 nových vysokotlakých a nízkotlakých projektù, v minimálním objemu tržeb 4,7 milionu eur za
rok a šest nových projektù gravitaèních
hliníkových dílù, které pøedstavují objem
2,4 milionu eur.
„Spojíme-li vyrábìný objem dílù pro stávající nákladní automobil a ten nový, tak
v oblasti vysokotlakých hliníkových dílù
a montáží se jedná o celkový poèet 44
projektù, a toto èíslo mùže ještì narùst o
dalších zhruba deset nových dílù. Tímto se
MOTOR JIKOV GROUP zaøadil na pozici
dodavatele èíslo jedna, co se objemù týèe,
a to samozøejmì vèetnì kvality dodávek,“
konstatoval øeditel pro projektové øízení
MOTOR JIKOV Group a.s. Tomáš Prášil.
MOTOR JIKOV GROUP má za sebou
úspìšnou výrobu potøebného náøadí (od
forem, ostøihù, pøípravkù na obrábìní po
pøípravky na montáž), vzorkù pro proces

Úvodní slovo
generálního
ředitele

schvalování dílù k sériové výrobì, ovìøovacích sérií – sérií pro zkušební montáže.
Dodávaní díly ve Švédsku montují do nových vozù. „Z informací, které máme k
dispozici, jsou dosavadní výsledky velmi
pozitivní,“ doplnil Tomáš Prášil.
Pro MOTOR JIKOV GROUP je dnes švédská
automobilka nejvìtším zákazníkem, na
kterého pøipadá témìø šestina tržeb holdingu. „Scania si nás váží, patøíme mezi
klíèové dodavatele. Vìøím, že se nám plánovaná pùl miliarda tržeb s tímto zákazníkem podaøí naplnit do tøí let, kdy již bude
probíhat výroba nového auta naplno,“
zdùraznil generální øeditel MOTOR JIKOV
Group a.s. Miroslav Dvoøák.
Plánované objemy tržeb budou vyšší také
v návaznosti na synergické efekty pod hlavièkou koncernu Volkswagen a jeho nového holdingu Truck & Bus GmbH, kam patøí
znaèky Scania a MAN. „Již nyní zaèínáme
s dodávkami ètyø spoleèných dílù na sdílenou pøevodovku Scania – MAN. A plánovaných synergií bude pøibývat. Pozitivní
dopad pro nás má i optimalizace portfolia
dodavatelù nového holdingu Truck & Bus,
díky kterému se již od loòského roku významnì navyšují požadované objemy u
nìkterých bìžících projektù vysokotlakých
hliníkových dílù a montáží,“ vysvìtlil Tomáš Prášil.
Více informací k novým projektùm
MOTOR JIKOV GROUP najdete
na stranì 5.

JIKOV Slévárna
a.s. v Èeských
Budìjovicích.
Radovan Vítek
pùsobí od listopadu na pozici technologa
divize Slévárna
litiny MOTOR
JIKOV Slévárna
a.s. Na podzim úspìšnì
ukonèil
studium
oboru
slévárenská
technologie na
Absolvent VUT v Brnì Radovan Vítek prošel stipendijním programem MOTORU Fakultì strojního inženýrJIKOV GROUP a pøevzal hodinky s logem spoleènosti od generálního øeditele
MOTORU JIKOV Group a.s. Miroslava Dvoøáka.
ství Vysokého
uèení technicHodinky s logem spoleènosti pøevzali na
kého v Brnì. Pracovní prostøedí však pro
konci loòského roku z rukou generálního
nìj není žádnou novinkou. Ve slévárnì se
øeditele MOTOR JIKOV Group a.s. Miroslatotiž pohyboval v uplynulých tøech letech
va Dvoøáka další stipendisté, kteøí úspìšnì
jako stipendista.
dokonèili studium a nastoupili do zamìstnaneckého pomìru v MOTORU JIKOV
(Pokraèování na stranì 2)
Strojírenská a.s. v Sobìslavi a MOTORU

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
zaměstnanci, přátelé,
rád bych vás seznámil se Sdružením
automobilového průmyslu AutoSAP.
Jeho hlavním cílem je trvalý rozvoj automobilového průmyslu jako specifického výrobního odvětví, což přispěje k
udržování trvalé konkurenceschopnosti
českých výrobců vůči vyspělým zahraničním firmám. Jsem rád, že od konce
minulého roku se mohu do činnosti
sdružení zapojit na zcela nové úrovni
– viceprezidenta AutoSAP.
Sdružení musí přijít s novými myšlenkami a nápady pro své členy. Členská
základna je velmi široká a náročná a
pochopitelně chce být rozvíjena. Můj
přínos jako viceprezidenta AutoSAPu
tak vidím právě v rozvoji členské základny pochopitelně včetně získávání
nových členů. Rád bych se také věnoval
činnosti vlastního sekretariátu sdružení, chci se zaměřit na jeho práci po
stránce ekonomické.
Cílem sdružení je navazovat kontakty, spolupráci a výměnu informací i s
partnery mimo AuatoSAP. Sdružení je
pak pochopitelně základnou pro řešení
společných zájmů, záměrů a cílů automobilového průmyslu.
Díky mé pozici v Hospodářské komoře a dozorčí radě Svazu průmyslu a
dopravy propojuji průmyslové odvětví
jako takové. Jde pochopitelně o prestižní post nejen pro mě, ale i pro MOTOR JIKOV. Firma z mého působení
takříkajíc u zdroje informací z automobilového průmyslu pochopitelně bude
těžit.

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

Miroslav Dvoøák se stal viceprezidentem AutoSAPu
V prosinci minulého roku byl generální
øeditel MOTOR JIKOV Group a.s. Miroslav
Dvoøák zvolen viceprezidentem Sdružení
automobilového prùmyslu, kde pùsobí
zároveò jako místopøedseda Divize výrobcù pøíslušenství. Pøedtím pùsobil ve sdružení jako èlen pøedstavenstva. Sdružení
automobilového prùmyslu AutoSAP je
zájmovým profesním sdružením èeských

výrobcù vozidel, jejich dílù a pøíslušenství.
Nejedná se tedy o zamìstnavatelský svaz.
Do jeho èinnosti jsou zapojeny i další nevýrobní organizace mající úzkou vazbu na
automobilový prùmysl, jedná se napøíklad
o vysoké školy. AutoSAP je tedy jedinou
národní asociací pùsobící v tomto oboru.
V souèasné dobì má 146 èlenù.
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MOTOR JIKOV GROUP

Spolupráce s Èínou je nutná a správná, musíme však poèítat i s riziky
(Pokraèování ze strany 1)

Takže ten zažitý pohled na Èínu
jako na zemi, kde si autorskými a
vlastnickými právy pøíliš hlavu nelámou stále platí?
I my v MOTORU JIKOV jsme si v minulosti
tohle ovìøili na vlastní kùži, když se zaèaly objevovat plagiáty výrobkù vzduchové
soustavy, jednalo se o kompresory, pružinové válce, regulátory, karburátory. Je
pravda, že je to už nìkolik let a i samotná Èína si prošla za tu dobu vývojem. Je
potøeba, aby existovala legislativa, která
podobným vìcem zabrání. Nicménì stále
vnímám, že urèité riziko právì v oblasti copyrightu z pøípadné spolupráce hrozí.

Vzhledem k tomu, že Èína je dru-

hou nejsilnìjší ekonomikou svìta, jde ale o riziko, které je tøeba
nést…
Spolupráce je jednoznaènì nutná a správná. Je potøeba ji nastavit tak, aby k nám
mohli jezdit lidé na zkušenou a naopak.
Cesta pro mì byla dobrou zkušeností, díky
které jsem mohl èínské prostøedí blíže poznat a zbavit se urèitého stereotypního pohledu. Na vlastní oèi jsem se ale pøesvìdèil,
že jde o trh a prostøedí, které je standardní
a je tøeba nalézt spoleènou øeè a pøetavit
kontakty a pøíležitosti v oboustrannì výhodnou spolupráci.

Souèástí cesty byla i návštìva Human Resource and Social Secruity
Bureau, což by mìla být obdoba

èeského úøadu práce. Je to tak?
Ano, prezentovali nám øadu zajímavých informací a èísel k produktivitì práce, nezamìstnanosti, podpoøe v nezamìstnanosti
a dalším sledovaným kategoriím. Jednalo
se o údaje za kantony, tedy menší správní
jednotky než je celá zemì. Otázkou je, jak
zejména statistika míry nezamìstnanosti,
která v Èínì již mnoho let osciluje kolem
ètyø procent, odpovídá realitì a zda není
umìle upravována.

Navštívil jste bìhem cesty i nìkteré památky a centra Pekingu a
Šanghaje. Jak na vás pùsobili samotní obyvatelé?
Na èlovìka pùsobí velikost a historie zemì.
Je impozantní, èemu se dokázali vìnovat

už pøed mnoha staletími, co dokázali postavit. Vnímám Èíòany jako kulturní národ
se silnou mentalitou. Je to zemì, která
má dnes postavení ve svìtovém mìøítku
jasnì ukotvené a rozhodnì by se nemìla podceòovat. Za mì mùžu øíct, že bych
se obával být jí na poli prùmyslu a techniky soupeøem. Myslím, že to by nebyla ta
správná cesta.

Jak se díváte na pøíliv èínského
kapitálu do ÈR?
Pro veøejnost je tento pøíliv nejvíce patrný
ve sportu a konkrétnì ve fotbalu, který je
mému srdci blízký. Myslím, že jde o legitimní snahu Èíny zaèlenit se do svìtových
struktur, ať už jde o jakékoliv odvìtví lidské
èinnosti.

Zdenìk Kalíšek z Tlakové slévárny rád
rybaøí a pomáhá ostatním neslyšícím
Osmatøicetiletý Zdenìk Kalíšek mladší pracuje v MOTORU JIKOV Slévárna, divizi Tlaková slévárna jako montážní dìlník. Je vášnivým rybáøem a pøedsedou Budìjovického spolku neslyšících. „Maminka je stejnì jako já nedoslýchavá, otec neslyšící,“ øíká Zdenìk
Kalíšek, který navzdory svému handicapu nemá s mluveným projevem vìtší problém.
V MOTORU JIKOV pracujete již
témìø dvacet let, jaké byly vaše
zaèátky?
V MOTORU JIKOV pracuji s jednou krátkou pøestávkou od prosince 1998. Tehdy
jsem zaèal pracovat jako manipulant a
poté jako montážní dìlník na výrobì sekaèek a také napøíklad motorù Tecumseh.
Nìjakou dobu jsem strávil i v Køižíkovì
ulici na výrobì karburátorù. Po pùlroèní
pauze v roce 2007, kdy jsem si vyzkoušel
napøíklad práci ve výrobnì nábytku, kde
ale bylo spoustu prachu, jsem se velmi
rád vrátil do MOTORU JIKOV na Tlakovou
slévárnu. Tam jsem nejprve pracoval na
obrábìní a nyní jsem opìt montážním dìlníkem na výrobì dílù pro Scanii.

sebou oslavu stého výroèí. Budìjovický spolek neslyšících byl založen v roce
1914 jako druhý na území Èech a Moravy. Já jsem se stal jeho 13. pøedsedou.
Navázal jsem pochopitelnì na práci svého pøedchùdce a pracoval na pøípravách
oslav. Opravovali jsme napøíklad budovu
v Nových Hodìjovicích, ve které se scházíme. Pravidelnì se vídáme každý ètvrtek
a zhruba jednou do mìsíce pøipravujeme

lem 75 èlenù, další zhruba tøi desítky jsou
ve sportovním spolku. Jezdí k nám neslyšící i z okolních mìst. Náš klub patøí na jihu
Èech mezi ty nejaktivnìjší. Ke spoleèným
akcím se pøidávají pøátelé i z míst, kde kluby existují, ale scházejí se ménì èasto.

Pøesto si najdete èas ještì na jednoho velkého koníèka a tím je ry-

Vyzkoušel jste si tedy rùzné èinnosti. Jaká práce pro vás byla nej?

Pochlubte se, jaký je váš nejvìtší
úlovek?
Loni na podzim jsem vyrazil s kamarádem
na rybáøský revír Jaroslav u Vodòan a podaøilo se mi vytáhnout kapra, který mìøil
102 centimetrù a vážil 23,2 kilogramù.
Bylo to tak neuvìøitelné, že jsem v noci
nemohl ani usnout. Druhý den ráno jsme
s parťákem otevøeli èervené víno, abychom oslavili mùj osobák. Po chvíli opìt
pípl hlásiè na prutu a na stejném místì a
na stejné boilie jsem pøi velkém souboji
zdolal obrovského jesetera. Váha ukázala
neuvìøitelných 24,40 kilogramu pøi 163
centimetrech.

Jezdíte chytat i do zahranièí?
Jednou roènì vyrážím na nìkolik dní na
ryby do Rakouska. Pøíroda je tam nádherná a voda neskuteènì køišťálovì èistá. Pøed
nìkolika lety jsem byl v Norsku chytat na
moøi. Tehdy jsme toho na ètyøi pruty ulovili
opravdu hodnì, na jeden prut za den to
bylo kolem dvaceti kilo tresek a makrel.
Domù jsme si vezli chladící bedny plné
masa.

Jsem spokojený s tím, co dìlám dnes.
Montáže mì bavily už poprvé na sekaèkách. Výhodou je, že nejde o jednotvárnou èinnost, støídáme se na jednotlivých
pracovištích. V MOTORU JIKOV jsem velmi
spokojený.

Jak vás v práci limituje handicap?
Pochopitelnì každé zauèení je komplikovanìjší než u normálnì slyšícího èlovìka.
Mìl jsem problémy i s hlukem na hale, kde
jsem špatnì rozumìl. Komunikace napøíklad v kanceláøi, kdy mistr mluví pomalu,
mi ale problém nedìlá. Potøebuji odezírat
ze rtù, pak je pro mì porozumìní jednodušší. Když nìco napøíklad na poradì nechytím, doptám se kolegyní. Dùležité je,
že mi mistr i kolegové vycházejí vstøíc.

do èasopisu Kaprománie a mám i vlastní
webové stránky.

Kapra, který mìøil 102 centimetrù a vážil 23,2 kilogramu, vytáhl Zdenìk Kalíšek loni na podzim v
revíru Jaroslav na Vodòansku.

také celodenní program na sobotu. Patøí
sem napøíklad tradièní únorový maškarní
ples, velikonoèní oslavy èi oblíbené turnaje
sportovního klubu neslyšících, jehož jsem
také pøedsedou. Vedu i oddíl šipek a také
spravuji web spolku.

Pøedloni jste byl zvolen pøedsedou Budìjovického spolku neslyšících. Co ta práce obnáší?

To vypadá jako hodnì práce…

To, že mì èlenové spolku zvolili, pro mì
bylo poctou a výzvou. Mìli jsme pøed

To ano, ale tahle práce mì baví. V Budìjovickém spolku neslyšících evidujeme ko-

baøení…
První vzpomínky na chytání ryb mám s
bratranci u strýce na chatì, to byl nìkdy
na konci osmdesátých let. Postupnì jsem
se pøes muškaøení a chytání pstruhù a lipanù dostal v roce 2007 k trofejním rybám,
chytání na boilies, což je speciální rybáøská nástraha a návnada z vaøeného tìsta
a nìkterých dalších pøísad a metodì chyť
a pusť. O rybaøení píšu i èlánky napøíklad

Máte nìjaký sen, kam byste chtìl
vyrazit na ryby?

2

Stipendisté opìt
rozšíøili øady
zamìstnancù holdingu
(Pokraèování ze strany 1)
„Od tøetího roèníku vysoké školy jsem byl
ve stipendijním programu firmy. Pracoval
jsem tu i na své bakaláøské práci, jejímž
tématem byly mechanické vlastnosti litiny
s kulièkovým grafitem vyrobené metodou
Tundish a procesem Initek. Na základì
strukturní analýzy a výsledkù mechanických zkoušek jsem porovnával vlastnosti
dvou taveb litiny vyrobenými rùznými postupy,“ objasnil Radovan Vítek.
Tavby litiny s kulièkovým grafitem byly odlity v provozních podmínkách ve slévárnì
MOTOR JIKOV Slévárna a.s., k pøípravì
metalografických vzorkù i analýze mikrostruktury mohl Radovan Vítek využít laboratoøe firmy.
Radovan Vítek, už jako zamìstnanec spoleènosti, uvítal možnost dalšího vzdìlávání, kterou firma nabízí. „Baví mì cizí jazyky, takže již chodím na angliètinu, kterou
jsem si zdokonalil pøi pùlroèním studijním
pobytu v Rakousku. Zapracovat chci i na
nìmèinì a zaèal jsem se španìlštinou. Rád
bych se také zlepšil ve veøejném vystupování, v rétorice,“ uvedl Radovan Vítek.
Stanislav Hadrava i Jiøí Berka prošli úspìšnì stipendijním programem spoleènosti a
byli vùbec prvními uèni, kteøí absolvovali
závìreènou zkoušku pøímo v provozu spoleènosti v MOTORU JIKOV Strojírenská v
Sobìslavi. Oba absolvovali uèební obor
nástrojaø na SOŠ a SOU Jindøichùv Hradec.
Jak oba zdùraznili, v rodinì jsou prvními
absolventy strojního oboru. „Nejprve jsem
se vyuèil klempíøem a pak jsem si dodìlal ještì obor nástrojaø. Ve škole jsem tak
strávil pìt let. Jako nástrojaø mám vìtší
uplatnìní, takže nebylo co øešit,“ podotkl
Stanislav Hadrava, který pracuje jako obrábìè na divizi Speciální obrábìní a výroba
MOTOR JIKOV Strojírenská a.s. od èervence. „Vypustil jsem i prázdniny, a rovnou
nastoupil do práce, èlovìk by se pøes léto
stejnì jenom flákal,“ objasnil svùj pozitivní
pøístup k práci Stanislav Hadrava.
Jedním z dùvodù, proè si Jiøí Berka zvolil
obor nástrojaø, byl „klid“. „Šel jsem do
toho, abych nemusel s nikým moc komunikovat,“ podotkl Jiøí Berka, který pracuje
na pozici strojírenského dìlníka v divizi
Prùmyslové výrobky MOTOR JIKOV Strojírenská a.s. od øíjna. „Firma potøebuje
samozøejmì i introverty, kteøí budou mít
potøebnou kvalifikaci, budou umìt svoji
profesi. Každý èlovìk není manažerský
typ, který touží po prosazení se,“ komentoval upøímnou odpovìï Jiøího Berky generální øeditel Miroslav Dvoøák.

Chtìl bych se podívat do Francie, na to je
ale potøeba naplánovat delší dovolenou a
musím to zkoordinovat s prací a dalšími
povinnostmi.

Máte nìjakou radu pro zaèínající i
pokroèilé rybáøe?
Nejdùležitìjší je trpìlivost. Ti zaèínající
udìlají nejlépe, když si najdou zkušeného
mentora, který jim poradí. Spoustu informací najdou i v odborných èasopisech a
na internetu.

Stanislav Hadrava (vlevo) i Jiøí Berka byli vùbec
prvními uèni, kteøí absolvovali závìreènou
zkoušku pøímo v provozu spoleènosti v
Sobìslavi.

Vozík a slévárnu vymìnili za odpoèinek v dùchodu
Sedmatøicet let strávil Jiøí Novák v MOTORU JIKOV. Za jeho oddanost firmì mu
podìkoval øeditel divize Tlaková slévárna
MOTOR JIKOV Slévárna a.s. Vladimír Kubeš. Pøi odchodu do dùchodu dostal Jiøí
Novák jako podìkování sekaèku. O patnáct let kratší dobu, což i tak pøedstavuje
úctyhodných dvaadvacet let, pracovala v
MOTORU JIKOV Slévárna Zdeòka Eiblová.
I ona si pøevzala dar v podobì sekaèky.

Jiøí Novák pracoval v MOTORU JIKOV
sedmatøicet let.

Jiøí Novák nastoupil do MOTORU JIKOV
9. øíjna 1978 a datum se mu pamatovalo
velmi jednoduše. „Mám ten den totiž narozeniny. Po vyuèení jsem tøi roky pracoval
v Okresním stavebním podniku a odtud
jsem pak šel do MOTORU JIKOV. Zaèínal
jsem na zinku a pak pøešel na hliník,“ po-

pisuje Jiøí Novák, který èást pracovní kariéry strávil jako seøizovaè, hlavní profesí, se
kterou se také louèil, ale pro nìj byl slévaè
na nízkotlaké slévárnì.
Na zmìny, kterými prošly provozy tlakové
slévárny, vzpomínala Zdeòka Eiblová, kterou mohli zamìstnanci firmy potkávat za
volantem vysokozdvižného vozíku. „Zmìny za tìch dvaadvacet let jsou obrovské.
Už jen v tom, že když jsem nastoupila, tak
jsem pracovala na jeøábu, kde jsem zùstala
pìt let. Pak se pøecházelo na vozíky. Velmi výraznì k lepšímu se také zmìnily pracovní podmínky,“ pochvalovala si Zdeòka
Eiblová.
Vysokozdvižný vozík jí prý chybìt nebude.

„Vzpomínám, když se koupil první znaèky
Jungheinrich, který nebyl ani zastøešený. V
zimì se na tom nedalo vydržet ani v ušance. Po hodinì vám mrzly nohy. Také v tom
se pracovní podmínky výraznì zlepšily, i
když letní vedra nás loni dost otestovala,“
podotkla Zdeòka Eiblová.
Oba bývalí zamìstnanci se shodují, že pro
sekaèku, kterou dostali darem, rozhodnì
najdou uplatnìní. „Máme zahradu velkou
jako hrom, takže jsem si pøála sekaèku s
mulèováním a nebudu už muset øešit kam
s trávou. A že se s ní musí sekat èastìji?
Vždyť budu sedìt doma a budu na to mít
spoustu èasu,“ poznamenala s úsmìvem
Zdeòka Eiblová.

Zdeòku Eiblovou vídali zamìstnanci na
vysokozdvižném vozíku.

MOTOR JIKOV GROUP
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MONITOR, noviny MOTOR JIKOV GROUP,
vycházejí již 20 let
Novodobá tradice vydávání firemních novin MONITOR vstoupila èíslem, které právì
držíte v ruce, do dvacátého roku. Tradice
vydávání periodik urèených tehdy zejména
zamìstnancùm firmy je ale mnohem delší.

Do roku 1990 vycházel Podnikový zpravodaj, pozdìji nahrazený Podnikovými
novinami Motor Jikov. Název MONITOR se
poprvé objevil v hlavièce pøed dvaceti lety.
MONITOR zpoèátku vycházel každý mìsíc, v roce 2003 se periodicita zmìnila na
dvoumìsíèní. Kromì informací z firmy pøinášely noviny i pøehled událostí z jižních
Èech, pozvánky na akce, èlánky vìnované
historii, sportu. V roce 2007 prošel MONITOR grafickým redesignem a další zmìna
vzhledu smìrem k moderní grafice se odehrála v roce 2012, kdy se koncept novin
zamìøil už pouze na informace ze skupiny
MOTOR JIKOV GROUP.

1997

V souèasné dobì vychází MONITOR v
nákladu 2000 kusù a míøí k souèasným
i bývalým zamìstnancùm a obchodním
partnerùm, na úøady státní správy, krajské
a místní samosprávy a na další významné
instituce. Na šesti stranách formátu A3
najdou ètenáøi jednou za ètvrt roku informace týkající se výhradnì událostí a lidí z
MOTORU JIKOV.

1998
1999
2000

Elektronickou verzi novin najdou ètenáøi
na webu spoleènosti na adrese www.motorjikov.com, kde jsou k dohledání MONITORY až do roku 2008.

2001
2002
2003
2004

2005

2006
2007
2008
2009

2011
2012
2013
2014

2015

1/2016

MOTOR JIKOV GROUP

Divize Speciální obrábìní a výroba
rekonstruuje prostory a stìhuje stroje
Druhá polovina roku 2015 znamenala v divizi Speciální obrábìní a výroba MOTOR JIKOV Strojírenská a.s. øešení celé øady problémù
v souvislosti s budoucím uspoøádáním divize.
„Bylo potøeba vyøešit umístìní obrábìcích technologií pøesouvaných z Èeských
Budìjovic, napøíklad nový Chiron D 15
W Magnum pro obrábìní vysokotlakých
odlitkù Mitsubishi. Potøebovali jsme také
uvolnit prostor pro nové projekty v rámci divize SOV, které poèítají napøíklad s
plánem poøízení automatizované výrobní
buòky pro obrábìní dílù Scania Retarder
a Valve Housing, na které byla spoleènost
MJS nominována na období minimálnì do
konce roku 2019,“ sdìlil øeditel divize SOV
MOTOR JIKOV Strojírenská a.s. Jiøí Slíva.
Úspìšná nominace v tvrdé konkurenci znamenala poskytnutí zásadních slev
oproti souèasným cenám. „S tím je pøímo
spojená nutnost optimalizace celého výrobního procesu u tìchto dílcù a zároveò
žádaná modernizace výroby spoèívající v
zavedení automatizace a robotizace do
procesu obrábìní a souvisejících operací,“
doplnil Jiøí Slíva.
Další modernizace a optimalizace bude
spoèívat v poøízení ultrazvukové vícekomorové kapacitní praèky, a to nejen pro
díly Retarder a Valve Housing, nýbrž pro
veškeré hliníkové odlitky. Umístìní tìchto

prvním ètvrtletí roku 2016 probíhá rekonstrukce støední èásti haly takzvané sekci 3.
Pøedevším spoèívá v obnovì nevyhovující
podlahy, zlikvidována byla také ocelová
konstrukce, sloužící jako kanceláø mistra
a sklad režijního materiálu. Do této èásti
haly budou následnì sestìhovány soustruhy a navazující technologie celé divize
SOV. Primárnì zde budou probíhat výroby
pro zákazníky Pall, Linde, Sihi a další,“ objasnil Jiøí Slíva.

V prvním ètvrtletí roku 2016 probíhá rekonstrukce støední èásti haly v takzvané sekci 3. Jedná se o
obnovu nevyhovující podlahy a další úpravy.

nových nebo pøemisťovaných technologií si žádá znaèné zásahy do souèasného
uspoøádání velké èásti výrobních prostor
v MOTOR JIKOV Strojírenská a.s. v Sobìslavi. Budoucí uspoøádání musí zohlednit
nové projekty, nové technologie a pøitom
zoptimalizovat materiálové toky a využití
výrobních ploch.

První etapa již vlastnì zaèala ve druhé polovinì roku 2015 prodejem a vymístìním
neperspektivního projektu Vzduchová
soustava, èímž došlo k uvolnìní zhruba
300 m2 plochy. V dalších krocích došlo k
vymístìní a k prodeji neefektivních a málo
využívaných starších výrobních technologií
a k uvolnìní dalších výrobních prostor. „V

Po sestìhování strojù do 3. sekce zaène
další etapa, což budou práce na sekci 2.
„Bude-li tøeba, zrenovujeme prostory, øešit
se bude také pøidružená oblast øezárny.
Spoleènì se sekcí 1, kterou známe pod názvem frémy, budou tyto prostory sloužit ke
konsolidovanému umístìní horizontálních
i vertikálních obrábìcích center výhradnì
pro obránìní hliníku vèetnì nových technologií. Vzhledem k podobnému charakteru výroby a stejné technologii máme v
plánu investovat do centrálního filtraèního
systému, na který budou jednotlivé stroje napojeny. Tím odpadnou individuální
filtraèní jednotky u obrábìcích center a
dojde k další optimalizaci využití výrobních
ploch,“ dodal øeditel divize SOV.

Heluz cihláøský prùmysl novì využívá
technologii CNG

CNG v hromadné dopravì podporuje
i ministerstvo pro místní rozvoj

Spoleènost Heluz cihláøský prùmysl v.o.s.
rozšíøila již poèetnou skupinu firem, které
pro svùj provoz využívají vysokozdvižné
vozíky s technologií CNG. Pro tyto úèely
má i vlastní vnitropodnikovou stanici MJ
Compact Plus 56-2520 ve svém areálu v
Hevlínì na Znojemsku.

Ministerstvo pro místní rozvoj dá na podporu nízkoemisních a bezemisních vozidel
k pøepravì cestujících1,3 miliardy korun.
Jde o výzvu v Integrovaném regionálním
operaèním programu.

Vnitropodnikovou stanici MJ Compact Plus ve
svém areálu v Hevlínì na Znojemsku provozuje
novì spoleènost Heluz cihláøský prùmysl v.o.s.

Jedná se o plnící stanici CNG, která je tvoøena dvìma vysokotlakými kompresory

využívajícími sací tlak 3,0 bar. Jejich celkový výkon èiní 56 m3/hod a jsou øízené
spoleèným rozvadìèem, sušením plynu pøi
tlaku 250 bar a dvousekèním tlakovým zásobníkem o vodním objemu 2520 l. Každá
z tìchto sekcí je samostatnì uzavíratelná.
Výdej CNG zajišťuje výdejní zaøízení MJ
Plus vèetnì hmotnostního prùtokomìru, identifikací uživatelù prostøednictvím
osobních èipù a pøipojení k internetu pro
sledování statistik. Pro tankování CNG
jsou zde dvì výdejní hadice s koncovkami
NGV1. Celá tato technologie je umístìna
v betonovém kontejneru a je tedy kompaktním øešením, které usnadòuje proces
instalace.
Spoleènost Heluz cihláøský prùmysl v.o.s.
již více než 130 let vyrábí a dodává komplexní cihelný systém pro hrubou stavbu,
tzn. cihly pro obvodové, nosné, pøíèkové a
akustické zdivo, maloformátové dìrované
cihly, broušené cihly, keramické stropy a
pøeklady, stropní panely, roletové pøeklady,
cihelné komíny.

„Chceme se jednak zasadit o šetrnìjší
využívání pohonných hmot, ale zejména
nám jde o èistší ovzduší v našich mìstech
a obcích. Nové dopravní prostøedky ocení
cestující využívající autobusovou dopravu
i mìstskou hromadnou dopravu, peníze
mohou jít i na nákup tramvají a trolejbusù,“ uvedla ministrynì pro místní rozvoj
Karla Šlechtová.
Výzva nazvaná „Nízkoemisní a bezemisní
vozidla“
je zamìøena
na
podporu projektù v
následujících
aktivitách: nákup silnièních
nízkoemisních
vozidel využí-

vajících alternativní palivo CNG nebo LNG,
nákup silnièních bezemisních vozidel využívajících alternativní palivo elektøinu nebo
vodík a nákup drážních vozidel mìstské
dopravy pro zajištìní dopravní obslužnosti
podle smlouvy o veøejných službách v pøepravì cestujících.
Oprávnìnými žadateli v této výzvì jsou
kraje a obce, pokud poskytují veøejné služby v pøepravì cestujících samy, a dopravci
ve veøejné dopravì na základì smlouvy o
veøejných službách v pøepravì cestujících.
Pøíjem žádostí o podporu byl zahájen 29.
ledna 2016 a ukonèen bude 29. èervence
2016.

darovala jako každoroènì spoleènost MOTOR JIKOV GROUP dvìma sobìslavským
základním školám a Základní škole v Nových Hradech.

Školáci ze Základní školy Komenského v Sobìslavi pomáhali s vyložením zásilky obsahující kromì
materiálu i náøadí.

„Jedná se o jednu z èástí našeho systému
podpory technického vzdìlávání. Snažíme
se tak pøispìt školám, aby mohly zlepšit
úroveò pracovních èinností a dìti si více
vyzkoušeli øemeslné práce,“ vysvìtlila øeditelka rozvoje lidských zdrojù MOTOR
JIKOV Group a.s. Vìra Vrchotová.
Složení zásilek, které školy obdržely, si
urèili sami pedagogové. „Letos jsme díky
grantu poøídili náøadí za dvì stì tisíc korun, takže jsme si jako dar od MOTORU
JIKOV pøáli materiál,“ sdìlil øeditel Základní školy E. Beneše Sobìslav Vlastimil Øíha.
„Musíme jinak materiál nakupovat z penìz na pomùcky a tìch, jak si dovedete
pøedstavit, nikdy není dost. Za dar jsme
velice vdìèní, navíc je vše již ve formì polotovarù, napøíklad prkna jsou ohoblovaná, takže uèitel už je mùže žákùm rovnou
rozdat a nemusí ztrácet èas pøípravou. Naprosto ideální,“ pochvaloval si øeditel školy, který nezapøel svou pùvodní aprobaci
právì na pracovní èinnosti. „Takøíkajíc dílnaøi jsme tu na škole dokonce ètyøi, což je

Profesní bakaláøi ze
Západoèeské univerzity
v Plzni zamíøí na praxi
do MOTORU JIKOV
Úzkou spolupráci prohlubuje MOTOR JIKOV Group a.s. s Fakultou strojní Západoèeské univerzity v Plzni, a to pøi pøípravì
nového profesního bakaláøského zamìøení. Firma se prezentovala bìhem Automotive Day, pøi kterém se na pùdì vysoké školy zájemcùm o studium pøedstavily
spoleènosti zamìøené na automotive prùmysl. Návštìva však putovala i opaèným
smìrem z Plznì do Èeských Budìjovic,
když si výrobní prostory a pracovištì, kde
budou studenti nového oboru vykonávat
praxi, prohlédli dìkan strojní fakulty Milan
Edl, prodìkan pro spolupráci s praxí fakulty strojní Jan Zdebor a prodìkan pro vzdìlávací èinnosti fakulty strojní Jiøí Stanìk.
V pøíštím akademickém roce fakulta otevøe na základì požadavkù z praxe nové
studijní zamìøení Servis a diagnostika silnièních vozidel, které pøipraví odborníky
právì pro tuto oblast.
„Ze strany podnikù z oblasti automotive,
se kterými spolupracujeme, vzešel podnìt
na otevøení tohoto profesního bakaláøského zamìøení. Studenti budou mít od druhého roèníku ètyøi dny teoretické výuky a
pátý den stráví vždy na praxi v nìkteré z
firem,” pøiblížil prodìkan pro studium Jiøí
Stanìk. „Po absolvování tøíletého bakaláøského studia budou plnì kvalifikovaní pro
práci v nìkterém z tìchto podnikù. Pokud
budou chtít, mohou samozøejmì pokraèovat v navazujícím magisterském studiu na
naší fakultì,” dodal Stanìk.
Na návštìvníky Automotive Day èekala
øada exponátù z praxe, ukázky z èinnosti
firem a také možnost promluvit si s potenciálními zamìstnavateli, mezi kterými byl
i MOTOR JIKOV Group a.s. Kromì toho
si mohli prohlédnout zázemí fakulty a
nahlédnout do laboratoøí èi výzkumného
centra RTI.
Naše spolupráce s MOTOREM JIKOV funguje již nìjakou dobu a jsme rádi, že jste
zastoupeni v naší profesní radì. Umožòuje nám to aktivnì naslouchat požadavkùm
firem. Novì vytváøený bakaláøský program
je právì plodem tétospolupráce a naši studenti z jihu Èech budou mít možnost absolvovat praxi v MOTORU JIKOV. Uvítáme
i to, když odborníci z MOTORU JIKOV budou v rámci nìkterých pøedmìtù nového
oboru pøednášet,“ øekl pøi návštìvì firmy
dìkan Fakulty strojní ZÈU Milan Edl.
Na konci dubna už budou mít na ZÈU
jasno, zda se do nového oboru pøihlásilo
dost zájemcù a zda výuku na podzim zahájí. „Pokud tomu tak bude, chceme se
v prùbìhu letního semestru do MOTORU
JIKOV ještì jednou podívat, abychom mìli
vše pøipravené,“ podotkl Milan Edl.

MOTOR JIKOV daroval školám materiál a náøadí na výuku
„Paráda, to je úplnì vynikající dar,“ pochvaloval si øeditel Základní školy E. Beneše v Sobìslavi Vlastimil Øíha materiál pro
výuku pøedmìtu pracovní èinnosti, který
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trochu rarita,“ dodal se smíchem. Pracovní
èinnosti má v osnovì sobìslavská základní
škola od šesté do osmé tøídy.
Druhá zásilka obsahující kromì materiálu
i náøadí putovala do Základní školy Komenského v Sobìslavi. S jejím vyložením
pomáhal i sedmák Tomáš Petrásek. „Táta
pracuje v MOTORU JIKOV jako technolog.
Já ještì nejsem úplnì rozhodnutý, co budu
dìlat, ale asi bych zkusil stejnou práci, jako
dìlá táta,“ øekl Tomáš Petrásek. „Spoleènì
s dìtmi nyní vyrábíme pergolu na zahradu,
takže se nám pochopitelnì materiál i náøadí velice hodí,“ podotkl zástupce øeditele
školy Josef Novotný.
Tradiènì dorazily zásilky s dárky, které mají
v dìtech probouzet zájem o techniku, do
tøí mateøských škol v Sobìslavi a Nových
Hradech, které spoleènost tímto zpùsobem podporuje již pìt let. Hraèky pøispívají k rozvoji technického myšlení, logického
uvažování, pøispívají u dìtí k rozvoji motorických schopností, kreativity a zruènosti.

„Exkurzi nabídneme i studentùm, kteøí si
obor vyberou. Chceme, aby vidìli, co jim v
rámci našeho systému podpory vzdìlávání
mùžeme nabídnout, a to od nabídky stipendií až po zpracování bakaláøských prací pøímo v podniku,“ zdùraznila øeditelka
pro rozvoj lidských zdrojù MOTOR JIKOV
Group a.s. Vìra Vrchotová.

Manažer pro prodej divize Jednoúèelové
stroje MOTOR JIKOV Fostron a.s. Jiøí Hrabánek
(zleva) provedl výrobou dìkana Fakulty strojní
Západoèeské univerzity v Plzni Milana Edla,
prodìkana pro spolupráci s praxí Jana Zdebora
a prodìkana pro vzdìlávací èinnosti fakulty
Jiøího Staòka.

MOTOR JIKOV GROUP

Mezi novými obchodní projekty holdingu
je také produkce èástí turbodmychadel
Skupinì MOTOR JIKOV GROUP se daøí získávat nové projekty. Mezi nejperspektivnìjší patøí projekty pro spoleènosti Honeywell, Mitsubishi, Textron Motors a Aisin.
Jedním z hlavních smìrù a velkých nových
projektù jsou díly a podmontáže turbodmychadel pro firmu Honeywell. Prognózy
výrobcù turbodmychadel uvádìjí, že tento trh se má do roku 2020 zdvojnásobit.
Roènì by se mìlo produkovat 96 milionù

kusù. Vše jde ruku v ruce s výrobou menších a menších motorù, ale s vyšším a vyšším výkonem, tedy s pøeplòováním.
„Dnes napínáme naše úsilí ètyømi smìry, v
rámci ètyø divizí spoleènosti Honeywell, vìøím, že plnì využijeme obchodního potenciálu spoleènosti. Máme pøed sebou velkou pøíležitost, jak diverzifikovat obchod
a výrobní portfolio v rámci dodávek do
automobilového a spotøebního prùmyslu.
Dalšími øešenými poptávkami a projekty
jsou vysokotlaké zinkové komponenty a
vysokotlaká hliníková tìlesa ventilù pro
plynové kotle a smìšovaèe plynu. U obou
tìchto oborù máme za sebou úspìšné E-aukce, pøedevším pak u zinkových dílù,“
uvedl øeditel pro projektové øízení MOTOR
JIKOV Group a.s. Tomáš Prášil.
V pøípadì tìles turbodmychadel se jedná
o nízkotlaké hliníkové odlitky, a to vèetnì
opracování na ètyø a pìti osých CNC obrábìcích centrech a montáží. Ve stádiu pokroèilé pøípravy je výroba tìlesa turbodmychadla pro koncové zákazníky Honeywellu
automobilky Renault a Fiat. Je to turbodmychadlo pro motory na CNG o objemu
1,2 litru. Plánované tržby mají dosáhnout
hodnoty 2,09 milionu eur od roku 2017.
„Pokroèili jsme v jednáních a pøípravì
dalšího projektu, nízkotlakého hliníkového tìlesa turbodmychadla pro spoleènost
Daimler, motor 2,0L diesel. Další úspìch
jsme zaznamenali, když nás Honeywell
poptal na protikusy z litiny SiMo,“ doplnil
Tomáš Prášil. Poptávky SiMo dílù pro pro-

jekty automobilek PSA a Ford, pøedstavují
reálný objem 1000 až 1200 tun litiny SiMo
za rok pro divizi Slévárna litiny MOTOR JIKOV Slévárna s tím, že obchod má velký
potenciál a mùžeme dosáhnout objemù
až pìti tisíc tun v roce 2019.
U turbodmychadel rozlišujeme dvì èásti.
Nízkotlaké hliníkové tìleso turbodmychadla je takzvanou studenou – sací èástí
turbodmychadla, tzv. teplá èást a center
housing je z litiny, která se oznaèuje SiMo.
Tento díl má vysokou
pevnost a tepelnou
odolnost.
„Spoleènost Mitsubishi je pro nás další
významný zákazník s velkým potenciálem
nových projektù a vìøím, dle jejich vyjádøení, že my jsme pro nì perspektivním dodavatelem. Splòujeme ty nejvyšší nároky na
kvalitu a pøesnost, naše spoleèná cesta ale

nebyla jednoduchá a snadná. K dosažení
úspìchu a potøebným výsledkùm nám pomohla nejmodernìjší technika a technologie v oblasti lití a obrábìní, investice se
pohybovaly v objemu 49 milionù korun,“
konstatoval øeditel pro projektové øízení
MOTOR JIKOV Group a.s.
Dnes spoleènost sériovì vyrábí dvì alternátorové pøíruby a jednu startérovou pro
automobilky PSA a Opel. „Do dvou mìsícù bychom mìli mít schváleny do sériové výroby další dvì alternátorové pøíruby,
pøední a zadní, opìt pro spoleènost PSA.
Dále pøipravujeme další ètyøi alternátorové
pøíruby pro Renault, pøípadnì BMW, Opel.
Z pohledu objemù tržeb se jedná minimálnì o 2,5 milionu eur v roce 2018 pøi
výrobì 1,1 milionu kusù. Nicménì již nyní
jednáme o objemu minimálnì dvou milionù kusù alternátorových pøírub za rok, a

to od roku 2018,“ zdùraznil Tomáš Prášil.
„Jako velmi pozitivní vnímám nové poptávky a komunikaci s lidmi z Mitsubishi.
Zaèínáme spoleènì øešit další nové projekty - komponenty pro motory, øídící jednotky, a podobnì. To by znamenalo další
rozkroèení v rámci diverzifikace portfolia.
Pomalu bychom smìøovali k dalšímu trendu vývoje a výroby komponentù a dílù v
oblasti automotive, a to pro elektromoto-
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Stroj z MOTORU JIKOV Fostron
je srdcem výrobní linky ve Valeu
Šikovnost a èasovou flexibilitu zamìstnancù MOTOR JIKOV Fostron a.s. divize
Jednoúèelové stroje pøi vývoji jednoúèelového stroje pro Valeo ocenil Stephane
Delgranche, technický øeditel ve spoleènosti Valeo. „Naèasování bylo naprosto
neuvìøitelné již od zaèátku projektu, ale
velmi pozitivní výsledek, kterého se podaøilo dosáhnout, je prostì pùsobivý. Náš
zákazník je velmi spokojen a získali jsme

Valeo, na jehož základì se všem úèastníkùm týmu vèetnì MOTORU JIKOV Fostron
a.s. dostalo podìkování od Stephana Delgranche. „Vaše oddanost, angažovanost
a motivace umožnily postavit kompletní
výrobní linku a celé prostøedí za dva týdny.
Dìkuji všem za tento úspìch. Musím pøiznat, že jste mì pøekvapili. Nemyslel jsem
si, že budeme tak dobøí, když jsem vidìl
náš stav minulý týden. Byl jsem velmi hrdý,

ry, pohony elektromobilù, elektrické servo
pohony,“ vysvìtlil Tomáš Prášil.
Mezi další významné projekty a zákazníky
patøí spoleènost AISIN, kde se daøí v poslední dobì postupnì získávat zajímavé
a stabilní projekty, v prùmìru se jedná o
dva nové projekty za rok, o objemu tržeb
mezi pìti až osmi miliony korun roènì.
Nesmíme opomenout významný projekt
divize Prùmyslových výrobkù MOTOR
JIKOV Strojírenská a.s., kde probíhá a finišuje pøíprava a výroba nových komponent pro projekt Mongoose, velké terénní
ètyøkolky. Kdy se jedná o 11 dílù plus 1 díl

pro Textron Motors. Synergie jednotlivých
spoleèností a divizí opìt funguje, kdy na
pøípravì a výrobì dílù spolupracují obì
divize MOTOR JIKOV Slévárna a.s., které
øeší nízkotlaké hliníkové odlitky a odlitky
z litiny, dále MOTOR JIKOV Fostron a.s.,
taktéž obì divize, které vyrábìjí kokily a
pøípravky. Tržby budou dosahovat hodnoty kolem 1,1 mil. USD.

Jednoúèelový stroj z MOTORU JIKOV Fostron a.s. je srdcem linky na výrobu výparníkù (klimatizací)
novou technologií pro vozy automobilky Daimler ve Valeu.

tak pozitivní zpìtnou vazbu pro celý management firmy Daimler,“ chválil Stephane
Delgranche také práci MOTORU JIKOV
Fostron a.s. divize JÚS.
V bøeznu loòského roku zaèal projektový
tým kolem konstruktéra Václava Tlachaèe
ve spolupráci s Valeem vyvíjet jeden ze
strojù pro novou technologii na výrobu výparníkù (klimatizací) pro vozy automobilky
Daimler. „Šlo o hodnì nároènou zakázku.
Mìnila se technologie pøipojování trubek
k výparníkùm. Ty se dosud upevòovaly zalisováním a lepením, nyní se pøecházelo se
na systém pájení. Na to náš tým postavil
kompletnì jednoúèelový stroj, který je srdcem linky ve Valeu. Velice si vážím práce
celého týmu od výrobní dílny, pøes programátory až po konstruktéra,“ zdùraznil øeditel MOTOR JIKOV Fostron a.s. divize JÚS
Miroslav Kníže.
Projekt a montáž celé linky byly úspìšnì
ukonèeny zákaznickým auditem ve firmì

že mohu tento výsledek sdìlit Andreasi
Heinrichovi, našemu oblastnímu øediteli,
který by vám chtìl taktéž podìkovat za
tuto dobrou práci,“ uvedl øeditel poboèky
spoleènosti Valeo v Žebráku.
Chválou nešetøil ani Miroslav Kníže.
„Chlapi mohou být hrdí na to, co zvládli. Pracovali pod velkým èasovým stresem.
Mìnilo se a vyvíjelo zadání projektu a
málokdo vìøil, že se podaøí vše stihnout,“
zdùraznil Miroslav Kníže.
Spoleènost Valeo, která vyrábí produkty
zabezpeèující teplotní komfort v kabinì
aut, jako jsou klimatizaèní jednotky, kompresory a výparníky, je nejvìtším zákazníkem MOTORU JIKOV Fostron a.s. divize
JÚS. Cena zhotoveného jednoúèelového
stroje se pohybovala kolem šesti milionù
korun. „Úspìch nám otevírá potenciál k
získání minimálnì dalších tøech strojù, a to
až v hodnì dvaceti milionù korun,“ zdùraznil Miroslav Kníže.

Obchodní rada Ruské federace
nabídl spoleènosti pomoc
Podporu pøi jednání o projektech v Ruské
federaci nabídl MOTORU JIKOV GROUP pøi
návštìvì obchodní rada Ruské federace v
ÈR Sergeje Stupar, na snímku (vpravo) s
øeditelem divize Tlaková slévárna MOTOR
JIKOV Slévárna a.s. Vladimírem Kubešem.
„Momentálnì se rozjíždí kolem desítky
velkých projektù, kdy èeské spoleènosti,
pøedevším strojírenské, pøenáší svou výrobu do Ruské federace. Je to velice výhod-

né, máme svobodné ekonomické zóny,
daòové úlevy, administrativní podporu.
Na konec bøezna pøipravujeme mezistátní komisi, na kterou pøijede ruský ministr
prùmyslu a obchodu Denis Manturov, který podepíše s èeským protìjškem zvláštní
protokol, kde budou zachyceny hlavní
projekty, které budou podporovány na
úrovni vlád Ruska a Èeska.

Myslím, že naše první setkání, moje seznámení s vaším závodem, se mùže stát
zaèátkem takového strategického partnerství,“ øekl pøi návštìvì Sergej Stupar.
Zástupci MOTOR JIKOV GROUP se setkají s ruskými protìjšky také na kvìtnovém
Fórum partnerských regionù Jihoèeského
kraje v Èeském Krumlovì, kde má být
pøítomen gubernátor Sverdlovské oblasti
Jevgenij Kujvašev.

Primátor pøi návštìvì firmy slíbil
lepší komunikaci s podnikateli
„Jsem vystudovaný strojaø a otec pracoval ve slévárnì šedé litiny v Komárovì ve
støedních Èechách, takže pro mì prohlídka slévárny a dalších výrobních prostor nebyla nìèím úplnì cizím,“ øekl po návštìvì
MOTORU JIKOV GROUP primátor mìsta
Èeské Budìjovice Jiøí Svoboda.

Primátor mìsta Èeské Budìjovice Jiøí Svoboda (vpravo) si prohlédl výrobní prostory divizí MOTOR
JIKOV Slévárna a.s. a MOTOR JIKOV Fostron a.s .

Do firmy se podíval v rámci podnikatelských setkání primátora mìsta poøádaných Oblastní kanceláøí Hospodáøské komory Èeské Budìjovice. Kromì prohlídky
výrobních prostor MOTORU JIKOV Slévárna a.s. a MOTORU JIKOV Fostron a.s.
diskutoval i se zástupci MOTORU JIKOV
Group a.s. o tom, co mùže mìsto pro firmy udìlat a jak zlepšit komunikaci mezi

radnicí a podnikateli.

firmy a podnikatelé,“ dodal Michal Šebek.

„Jako spoustu ostatních firem nás trápí nedostatek lidí. V tomto smìru mùže
být radnice nápomocná, pokud se podaøí
postavit Èeské Budìjovice jako atraktivní
mìsto, do kterého se lidé rádi pøestìhují,
a to nejen za prací. Návod mùže být jednoduchý, už ale nemusí být tak jednoduše
a rychle proveditelný a spoèívá napøíklad
v nabídce kvalitních škol, bezproblémové
dopravy, dostateèné nabídky využití volného èasu,“ konstatoval øeditel pro strategický nákup MOTOR JIKOV Group a.s.
Michal Šebek. „V té souvislosti je pak podstatná tvorba strategického plánu mìsta,
jeho vizí, a zda k tomu budou pøizvány

„Souhlasím, že firmy musejí pøi tvorbì plánu dostat slovo. Napøíklad KOOH-I-NOOR
má vizi, že opustí výrobní prostory uprostøed mìsta, což je velká zmìna a musíme
s tím pøi tvorbì plánu poèítat,“ zdùraznil
primátor Jiøí Svoboda, který také slíbil lepší spolupráci mìsta s Oblastní kanceláøí
Hospodáøské komory (ObHK) Èeské Budìjovice. Ta dnes sdružuje pøes 400 podnikatelù a firem z Èeskobudìjovicka. „Jsme
silné sdružení podnikatelù a rádi bychom s
mìstem spolupracovali. Teï je na vás, jestli za mìsto najdete vhodnou platformu,“
vyzval primátora pøi setkání pøedseda rady
ObHK Miloslav Kamiš.
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U zrodu Hudebky v DPN Opaøany
stál MOTOR JIKOV Group a.s.

30. 11., 14. 12., 28. 1. a 3. 2. NAŠE KRONIKA:
Blahopøejeme k jubileu

2. soukromá základní umìlecká škola (SZUŠ) Èeské Budìjovice
a herec Petr Ètvrtníèek se potkali v Dìtské psychiatrické nemocnici (DPN) Opaøany u zrodu projektu Hudebky. Dìti se budou
v nemocnici díky podpoøe MOTOR JIKOV Group a.s. uèit hrát
na hudební nástroje. Jedním z patronù projektu je i herec Petr
Ètvrtníèek, který pomohl vybavit nemocnici bubny, klávesami a
kytarou.

Všem zamìstnancùm naší spoleènosti, kteøí oslavili ve ètvrtém ètvrtletí 2015 a prvním ètvrtletí
letošního roku životní èi pracovní výroèí, blahopøejeme a pøejeme mnoho spokojenosti a úspìchù
do dalších let.

„Generální øeditel MOTORU JIKOV Group
a.s. a zároveò majitel 2. SZUŠ Èeské Budìjovice Miroslav Dvoøák nám vìnoval program výuky zdarma v prostorách nemocnice. Musím se pøiznat, že zpoèátku jsem
si nevìdìla rady, jak v praxi na to. Otázek
bylo spousta – kde vezmeme prostory, hudební nástroje, jak èasto hodiny dìlat? S
èástí otázek nám pomohla náhoda, ale o
tu se musíte takøíkajíc postarat. O naší práci v DPN a o tom, že máme skvìlé nápady
s realizací v praxi, které nezapadnou, se
dozvìdìl herec Petr Ètvrtníèek,“ popisuje
øeditelka DPN Opaøany Iva Hodková. Petr
Ètvrtníèek pak ochotnì pøišel s nabídkou,
že vìnuje nemocnici hudební nástroje. Vše
bylo nutné zkoordinovat, aby se všichni
aktéøi projektu Hudebka potkali, což se
nakonec povedlo, když pøijeli øeditel 2.
soukromé ZUŠ Milan Bašta a Petr Ètvrtníèek do Opaøan.

MOTOR JIKOV Strojírenská a.s. Sobìslav

mají doma pøíležitost a také dìti, které už
na nìjaký hudební nástroj hrají. Výuka v
léèebném režimu bude modifikována tím,
že jsme v nemocnici, ne ve škole. Jde nám
o aktivizaci dítìte správným smìrem,“ vysvìtlila øeditelka Iva Hodková.
Výuka bude proti klasické pro dìtské pacienty odlišná, co se délky týká. „Dìti se u
nás nezdrží dlouhou dobu. Výmìna pacientù je rok od roku rychlejší, což mùže být
trochu problém pro samotné pedagogy a
strukturu výuky. Dìti u nás vìtšinou nepobudou déle než sedm osm týdnù,“ doplnila Iva Hodková.

Na snímku jsou (zleva) Josef Macháèek, Ladislav Hrdlièka, František Pleml, Luboš Pøibyl, Alena Stropková, Jiøí Dvoøák, pøedseda pøedstavenstva a
generální øeditel Miroslav Dvoøák, Pavel Reichel, Jiøí Mužík, Alena Nováková, Milan Sedloò, øeditelka pro personalistiku Iva Fantyšová a David Sehner.

MOTOR JIKOV GROUP Èeské Budìjovice

Petru Ètvrtníèkovi se projekt líbil, slíbil
sehnat další nástroje, uspoøádat malý
koncert a s pøáteli se zapojil i do projektu nemocnice Èteme dìtem. „K projektu
Hudebky se možná pøipojí i moderátor
Dalibor Gondík, který byl u nás v únoru v
rámci akce Èteme dìtem a slíbil nám zobcové flétny,“ doplnila Iva Hodková.
Výuka pedagogù z 2. SZUŠ bude pro dìti v
DPN Opaøany probíhat zdarma každé pondìlí odpoledne ve dvou skupinách v prùbìhu klasického školního roku. „Do hodin
zaøadíme dìti, které mají chuť hrát a ne-

Herci Petru Ètvrtníèkovi se projekt, který
vymyslel generální øeditel MOTORU JIKOV
Group a.s. Miroslav Dvoøák, líbil a sehnal
Dìtské psychiatrické nemocnici Opaøany
hudební nástroje.

Ze setkání si bývalí „motoráci“
odnášeli dárky i vzpomínky
Po roce nás, dùchodce a bývalé pracovníky
MOTORU JIKOV, pozvaly odbory a vedení
MOTORU JIKOV na spoleèné setkání. Celou restauraci v Metropolu zaplnili senioøi.
Setkání zahájil pøedseda základní organizace odborového svazu KOVO MOTOR
JIKOV Jan Janoušek, který popøál všem
zdraví a dobrou pohodu, za což jsme ho
odmìnili potleskem.
Poté následovalo promítání dvou krátkých
filmù o èinnostech MOTORU JIKOV a jeho

Na snímku jsou zleva Radek Pokorný, øeditelka pro personalistiku MOTOR JIKOV Group a.s. Iva Fantyšová, Ladislav Šipla, Yana Sychkun, Lukáš
Blažejovský, Vladimír Blecha, Tomáš Hájíèek, Jitka Pincová, Radek Cahák, pøedseda pøedstavenstva a generální øeditel MOTOR JIKOV Group a.s.
Miroslav Dvoøák, Václav Chrt, Kvìta Císaøová, Mariya Ralchuk, Josef Kašper, Pavel Liebl, Michaela Janovská, Jiøí Bedlán, Stanislav Postl a Jiøí Mach.

Pak už následovala neformální èást setkání, k jehož dobré atmosféøe pøispìlo i obèerstvení, které bylo vynikající a za které
se sluší podìkovat. Každý úèastník setkání
dostal navíc dva dárky – nástìnný kalendáø My jsme MOTOR JIKOV, v nìmž jsou
na jednotlivých snímcích pracovníci firmy
na svých pracovištích. Druhým dárkem byl
CD s nahrávkou dechové kapely Jižani,
kterou jako kapelník vede generální øeditel MOTORU JIKOV Group a.s. Miroslav
Dvoøák.

MOTOR JIKOV Strojírenská a.s. Sobìslav

Na fotografii jsou (zleva) øeditel divize Speciální obrábìní a výroba MOTOR JIKOV Strojírenská a.s. Jiøí Slíva, Gabriela Ťápalová, Antonín Megis, Václav
Vlk, Jana Blažeková, Zdenìk Novák, Dagmar Nedvìdová, Karel Kalkus, Soòa Palmová, Radek Janák, Mária Boháèová, personální øeditelka MOTOR
JIKOV Group a.s. Iva Fantyšová, Miroslava Šípová, Ivana Hošková, Peter Tomašèik, Adam Kos, øeditel divize Prùmyslové výrobky MOTOR JIKOV
Strojírenská a.s. Milan Vanèata a František Maršík.

MOTOR JIKOV GROUP Èeské Budìjovice
Více než stovka bývalých zamìstnancù MOTORU JIKOV si se zájmem vyslechla generální øeditele
MOTORU JIKOV Group Miroslava Dvoøáka pøi tradièním setkání.

Již nyní se tìšíme na další setkání a v prùbìhu roku budeme sledovat èinnost firmy
a odborù i z èasopisu MONITOR, který
každý z nás dostává poštou.
Ještì jednou za všechny moc a moc dìkujeme.
Manželé Modravských, Èeské Budìjovice
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dobroèinné práci. V hlavním bodì programu nás informoval generální øeditel MOTORU JIKOV Group a.s. Miroslav Dvoøák o
tom, co vše se za rok 2015 událo a jak se
spoleènosti daøí. To vše nás zaujalo a jako
bývalí pracovníci snahu dobrých výsledkù
podniku kvitujeme. Popøál nám i sobì
zdraví a dobrou pohodu a sklidil obrovský
potlesk.
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Na snímku jsou (zleva) personální øeditelka MOTOR JIKOV Group a.s. Iva Fantyšová, Tomáš Pelant, Václava Rusová, Ladislav Šipla, Renata Žahourová,
Yosyp Nazarovych, Jaroslava Duspivová, Zdenìk Strejèek, Libuše Tašnerová, Jiøí Fišer, pøedseda pøedstavenstva a generální øeditel MOTOR JIKOV
Group a.s. Miroslav Dvoøák, David Hubený, Lenka Hotová, František Matuschka, Lenka Kuklová, Jaroslav Šíma, Irena Vocilková, Luboš Sager, Michal
Bušek, Tho Huu Do, Michal Ruso a Petr Jungwirth.

