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generálního
ředitele

Vážené kolegyně, vážení kolegové, 
zaměstnanci a obchodní partneři,

rok 2017, do jehož konce zbývá již jen 
několik dnů, byl pro MOTOR JIKOV 
GROUP ve znamení významných 
investic do budoucnosti fi rmy. Dokončili 
jsme organizační změnu, která jak 
věřím přispěje k tomu, že budeme 
jako podnik konkurenceschopnější. 
V Soběslavi stavíme novou výrobní halu, 
investovali jsme desítky milionů korun 
do atumotazovaného robotizovaného 
pracoviště v MOTORU JIKOV 
Strojírenská a.s., divize slévárna 
litiny MOTORU JIKOV Slévárna a.s. 
zmodernizovala výrobu novou chladicí 
linkou pískového hospodářství...

Do roku 2018 je ale potřeba se dívat 
obezřetně. Od ekonomické krize, která 
zasáhla celý svět, uplyne příští rok 
deset let a opět jsme v situaci, kdy 
ekonomika jede na plné otáčky, výrobním 
podnikům se nedostávají zaměstnanci, 
míra nezaměstnanosti je na historických 
minimech, což má dopad na produktivitu 
práce i odváděnou kvalitu. Před deseti 
lety stačilo několik měsíců a situace se 
dramaticky změnila. Je proto potřeba 
být připraveni a nenechat se případným 
zlomem ekonomického cyklu zaskočit. 

Nechci být ale v tuto chvíli na tomto 
místě šiřitelem pesimistických vizí. Mám 
radost, že si vychováváme novou generaci 
mladých a perpektivních vedoucích 
pracovníků a hledáme nové cesty náboru 
mladých lidí pro technické profese.

Kolegové, kolegyně, přátelé, dovolte, 
abych Vám popřál do roku 2018 
úspěšný vstup. Věřím, že to pro vás bude 
rok pro naplněný úspěchy, radostmi 
a spokojeností jak v práci, tak s vašimi 
blízkými.

Tak jako každý rok jsem i letos se svou 
kapelou Jižani připravil pro vaši potěchu 
nové CD tentokrát pro dechovovou kapelu 
netradičně plné muzikálových a dalších 
melodií. Doufám, že s naší deskou strávíte 
příjemné chvíle poslechu.

Přeji vám do roku 2018 hodně zdraví, 
pohody, pracovních úspěchů a osobní 
spokojenosti.

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

Fungování fi rmy 
si vyzkoušeli 
pøi høe

Jak dosáhnout zisku ukázala 
zamìstnancùm hra ROTOTORO na 
fi ktivní výrobní podnik.

5Kvalitu hlídal 
motocyklový 
komentátor

Ètyøicet let odpracoval ve 
fi rmì Jan Vítovec, komentátor 
motocyklových Velkých cen.
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2 Firma je lídrem 
v budování 
CNG stanic

MOTOR JIKOV postavil na jihu 
Èech již pátou veøejnou plnicí 
stanici na stlaèený zemní plyn.

21. ROÈNÍK

Stipendisty ocenil generální øeditel
Znaèkovými hodinkami 

s logem fi rmy ocenil 

generální øeditel spoleènosti 

MOTOR JIKOV Group a.s. 

Miroslav Dvoøák další ètveøici 

absolventù stipendijního 

programu fi rmy. Na snímku 

jsou zleva obrábìèi divize 

Formy MOTORU JIKOV 

Fostron a.s. David Politzer 

a Jan Pechoè, absolventi SOŠ 

strojní a elektrotechnické 

Velešín, generální øeditel 

Miroslav Dvoøák, obrábìè 

divize Jednoúèelové stroje 

MOTORU JIKOV Fostron a.s. 

Roman Valenta, absolvent 

SOŠ strojní a elektrotechnické 

Velešín a dispeèer divize 

Tlaková slévárna MOTORU 

JIKOV Slévárna a.s. Lukáš 

Neèas, který vystudoval 

Vysokou školu technickou 

a ekonomickou v Èeských 

Budìjovicích. 

Díky nové chladnici písku jsou odlitky kvalitnìjší
Modernizaci, která výraznì pøispívá ke kvalitì produkovaných odlitkù, má za sebou provoz slévárny litiny MOTORU JIKOV Slévárna 
a.s. Za více než sedm milionù korun byla na konci léta instalována nová chladnice pískového hospodáøství.

K èemu chladnice slouží, vysvìtlil manažer 
pro techniku divize Slévárna litiny MO-
TORU JIKOV Slévárna a.s. Ivan Hotový. 
„Roztavený kov o teplotì až 1400 stup-
òù Celsia odléváme do pískové formova-
cí smìsi (PFS), která pak hodinu prochází 
linkou. PFS, která do linky vstupuje o tep-
lotì 35 stupòù Celsia a vlhkosti mezi 2,5 
a 3,5 procenty, se tedy pøirozenì zahøeje 
a vysuší. A protože smìs používáme opa-
kovanì, je potøeba ji zchladit a dodat jí 
požadovanou vlhkost, což se dìje právì 
v chladnici,“ popsal Ivan Hotový. Zaøízení, 
které se v angliètinì nazývá cooling mixer, 
PFS zahøátou na více než 75 stupòù Cel-
sia promíchává, pøidáním vody zvlhèuje 
a ochlazuje.  

Udržení stabilních vlastností pískové for-
movací smìsi je dùležité pro dosažení 
požadované kvality odlitkù, a to zejména 
z hlediska povrchových a rozmìrových 
parametrù. „Pokud nejsou parametry PFS 
dodrženy, vzrùstá zmetkovitost a vícená-
klady na opravy odlitkù. V období realiza-
ce investice, kdy jsme vyrábìli bez chladni-
ce, stouply náklady na zmetky a vícepráce 
o 35 procent. Náklady na poøízení se tak 
vrátí do dvou let,“ zdùraznil øeditel divize 
Slévárna litiny v MOTORU JIKOV Slévárna 
a.s. Tomáš Vítù.   

Nová chladnice americké znaèky Simpson 
nahradila již tøi desítky let staré dosluhující 
zaøízení stejného výrobce. „Kromì toho, 

že nové zaøízení je modernìjší, 

vylepšili jsme souèasnì i pracov-

ní cyklus chladnice. Dosud pu-

tovala PFS do chladnice pøímo 

z vytloukacích roštù formovací 

linky, nyní je pøed ni instalován 

ještì dvanáctitunový zásobník, 

který nám zajistí cyklickou práci 

chladnice. Po naplnìní zásob-

níku je kontinuálnì dodáváno 

stejné množství PFS, což usnad-

òuje regulaci a tím dosažení 

optimálních vlastností PFS na 

výstupu z chladnice,“ doplnil 

Ivan Hotový. 

PF 2018
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Na øeditelské židli jste úplným 
nováèkem. Máte za sebou tøi 
mìsíce, takže už mùžete lehce 
hodnotit. Pøekvapilo vás nìco?

Pøekvapilo mì všechno. Velkou výhodou 
je, že mùj pøedchùdce Radek Mach se stal 
øeditelem divize Tlaková slévárna a zùstal 
tak v MOTORU JIKOV. Kdykoliv potøebuji 
poradit, oslovím Radka, který mi ochotnì 
pomùže. Samozøejmì spoléhám na celý 
team lidí, kteøí ve slévárnì víceménì dlou-
hodobì pracují. Líbí se mi spolupráce mezi 
jednotlivými úseky, kdy se lidé mezi sebou 
dokáží domluvit.

Na podzim se tradiènì pøipravují 
podnikatelské plány na další 
rok. To máte již za sebou. Jak 
bude vypadat pøíští rok pro divizi 
Slévárna litiny?

Pokud jde o výrobu, plánujeme v podsta-
tì stejné objemy jako v letošním roce. Je 
potøeba ale zdùraznit, že rok 2016 byl za 
dlouhou dobu pro naši divizi nejúspìšnìj-
ší. Letos jsme na výsledky navázali, pøes-
tože jsme pøišli o zakázku od Elektroluxu 
v hodnotì 13 milionù tržeb, podaøilo se 
nám její vìtší èást nahradit menšími pro-
jekty, vìtšinou od stávajících zákazníkù 
a rok bychom mìli uzavøít na úrovni toho 
pøedešlého s tržbami témìø 240 milionù 
korun. Objem výroby dnes plnì pokrývají 
dvì dvanáctihodinové smìny, takže ani 
prostor pro nový velký projekt nemáme. Ty 
menší samozøejmì vítáme.

Na nìèem novém tedy pracujete?

Pøipravili a odeslali jsme první vzorky pro 
nový projekt s nìmeckou fi rmou Gewes, 
výrobcem kardanù a kardanových spojek 
pro lodì, automobily, zemìdìlské stroje, 
železnice. Spolupracujeme pochopitelnì 
se stávajícími zákazníky, kdy inovujeme 
již dodávané øady odlitkù, pøípadnì pøi-
dáváme jednotlivé odlitky. Absolvovali 
jsme návštìvu a pozitivní jednání u našich 

italských zákazníkù spoleèností Bondioli & 
Pavesi, Bertazzi & Soldi, LODI, Motovario.  
S LODI plánujeme nárùst obchodu o sedm 
procent. Vyrábíme pro nì ve spolupráci 
s MJS držáky blatníkù na traktory do celé-
ho svìta. V tomto oboru se pro nás mož-
ná do budoucna otevírá pøíležitost. Letos 
s námi rozjeli výrobu držákù blatníkù pro 
traktory americké znaèky John Deer a po-
dle informací, které jsme získali, uvažují 
v USA o zmìnì legislativy, která by do-
nutila výrobce traktorù montovat pøední 
blatníky na výraznì vìtší poèet vyrábìných 
modelù, než je tomu dnes. 

Témìø celou pracovní kariéru jste 
spojil s MOTOREM JIKOV. Pùsobil 
jste celou dobu na slévárnì 
litiny?

Do MOTORU jsem nastoupil v záøí 1989 
po absolvování Støední prùmyslové školy 
strojní v Èeských Budìjovicích na pozici 
dìlníka na montáž kompresorù. Po vo-
jenské službì jsem se vrátil a nastoupil 

na montáž motorù do meziskladu jako 
skladový dìlník, potom jsem pracoval jako 
plánovaè výroby na montáži motorù. Poté 
jsem byl dispeèerem výroby mezi støedis-
ky obrábìní a montážemi, zajišťoval jsem 
kooperace dílù, lakování, kalení a další èin-
nosti spojené s nákupem materiálù. Poté 
jsem pracoval jako vedoucí hospodáøské-
ho støediska motory a od roku 2003 pøešla 
výroba pod spoleènost MOTOCO, která 
mìla americké vlastníky.  Pùsobil jsem tam 
jako vedoucí oddìlení plánování výroby 
motorù a pozdìji i karburátorù. Ameri-
èané nicménì od výroby motorù upustili, 
MOTOCO zaniklo a já jsem se vrátil do 
MOTORU JIKOV do divize Slévárna litiny. 

To byla asi trochu zmìna, 
vymìnit výrobu motorù za 
odlitky…

S výrobou na slévárnì jsem nemìl žádné 
zkušenosti, informaèní systém, ve kterém 
se plánovalo, byl sice stejný, ale výroba od-
litkù, byla nìco úplnì jiného než obrábìní 
dílù a montáže. Mìl jsem na starosti plá-

nování výroby.

Ve slévárnì litiny už jste pak 
zùstal?

Nezùstal, na 3,5 roku jsem odešel pra-
covat do Magny Cartech Èeské Velenice, 
jednoho z celosvìtovì nejvìtších dodava-
telù automobilového prùmyslu, kde jsem 
byl vedoucím plánování a øízení výroby 
svaøovny a èásti lisovny. Když mì po tøech 
letech kontaktoval mùj pøedchùdce s na-
bídkou vrátit se, neváhal jsem. Denno-
dennì dojíždìt sto ètyøicet kilometrù není 
úplnì pøíjemné. Vrátil jsem se na pozici 
plánování výroby, pak jsem se stal mana-
žerem výroby a následnì øeditelem.  

V práci se urèitì nenudíte, jak ale 
trávíte volný èas?

Jsem sportovnì založený, hrával jsem fot-
bal, rekreaènì lední hokej, tenis. Pomìrnì 
intenzivnì jsem se vìnoval squashi. Hodnì 
mnì baví lyžování, každoroènì vyrážím na 
lyže do Rakouska, Itálie, ale i do Beskyd, 
odkud pocházím a žijí zde pøíbuzní. Pra-
videlnì sleduji èeskobudìjovický hokej. 
Tøináctiletá dcera je zarytou fanynkou 
Motoru a chodí povzbuzovat pod „moto-
rácký kotel“, takže prozatím pùsobím jako 
doprovod. 

Je tìsnì pøed Vánocemi. Máte 
nìjakou vánoèní rodinnou 
tradici?

Pravidelnì chodíme na Štìdrý den dopo-
ledne na èeskobudìjovické námìstí. Se-
jdeme se s pøáteli, dáme si punè, zapálíme 
betlémské svìtýlko, koukneme na motor-
ky a motorkáøe, kteøí tu mají každoroènì 
Vánoèní sraz. V minulosti jsem také vlastnil 
pár takových strojù.
 
Na závìr roku bych chtìl urèitì podìkovat 
všem pracovníkùm divize Slévárna litiny 
za odvedenou práci a popøát všem pevné 
zdraví a spokojenost do dalších let. 

Tomáš Vítù, který novì øídí slévárnu litiny,
odpoèívá na lyžích i s dcerou na hokeji
S krátkou pauzou pùsobí Tomáš Vítù v MOTORU JIKOV od roku 1989. Témìø pìtadvacet let zkušeností s výrobou a provozy fi rmy 
využívá letos od záøí novì na pozici øeditele divize Slévárna litiny MOTORU JIKOV Slévárna a.s.

Kvalitu ve fi rmì hlídal ètyøicet let
motocyklový nadšenec a komentátor 
Zaèátkem šedesátých let vídával Jan Víto-
vec v tátovì garáži ve Kdyni tovární jezdce 
Jawy Františka Šťastného a Gustava Havla, 
legendy motocyklového sportu, které na 
zdejším okruhu závodily. K motocyklùm 
a závodùm tak mìl Jan Vítovec vždy blízko 
a „potkal“ se s nimi i pøi práci v MOTORU 
JIKOV, kam nastoupil v roce 1977. 

„V polovinì devadesátých let zaèínali èes-
kobudìjoviètí bratøi Jakub a Matìj Smr-
žové na motocyklu Dandy, který MOTOR 
JIKOV vyrábìl, kariéry. Tehdy jsem o závo-
dech mimo jiné psal také do podnikového 
zpravodaje,“ vzpomíná Jan Vítovec. Kolem 
motorek se pohyboval pøi závodech na le-
tišti v Plané u Èeských Budìjovic a dostal 
se v roce 2003 až na vìž brnìnského au-
tomotodromu pøi motocyklových Velkých 
cenách Èeské republiky. „Deset let jsem 
komentoval z vìže brnìnské Velké ceny,“ 
doplnil Jan Vítovec, který je také považo-
ván za odborníka na motocyklovou histo-
rii. Pøispíval èlánky i do èasopisù Motocykl, 
Motohouse nebo RM90, spolupracoval na 
knize Historie silnièních motocyklových zá-
vodù jižních Èech.

V MOTORU JIKOV odpracoval Jan Vítovec 
úctyhodných ètyøicet let a pùsobil vždy 
na poli kontroly kvality. „Zaèínal jsem na 
slévárnì litiny, odtud jsem pøecházel do 
závodu 03 – karburátory, kde jsem strávil 

dvacet let. Po roèní zastávce na závodì 01, 
jsem zakotvil na tlakové slévárnì.  Tam se 
tehdy posilovala kontrola kvality nákupem 
3D mìøícího zaøízení, u kterého jsem pak 
zùstal dalších osmnáct let,“ zrekapituloval 
svou pracovní dráhu zkušený kontrolor 
kvality. 

Za ètyøi desetiletí na vlastní oèi vidìl, kam 
se jeho obor posunul. „Dùraz na kvalitu 
se klade èím dál vìtší. Kontrola kvality to 
mìla a stále má velmi tìžké. Když takøí-
kajíc pøitlaèí, stoupne zmetkovitost ve fi r-
mì, což samozøejmì nikdo nevidí rád. Na 
druhou stranu, když povolí, vzrostou zase 
reklamace od zákazníkù. Je pak potøeba si 
uvìdomit, že zmetek zachycený ve fi rmì 
je násobnì levnìjší než reklamace od zá-
kazníka, doma za kaèku a venku za dolar,“ 
podotýká Jan Vítovec. „Stále nechápu, že 
si i ostatní útvary neuvìdomují, že kvalita 
je výsledek celku, vždyť základem je po-
ctivá pøíprava výroby, která kvalitu výraznì 
ovlivní ze dvou tøetin. Pøeji již svým býva-
lým kolegyním a kolegùm, aby také jejich 
práce byla øádnì ocenìna, tak jak by to 
mìlo být,“ zdùraznil Jan Vítovec.

Jako podìkování od generálního øeditele 
za dlouholetou oddanost fi rmì si odnesl 
sekaèku, dlouhé nùžky na porost a hrablo. 
„Sekaèku využijeme u mladých, u mì na 
chalupì to nemá cenu, je to tam z kop-

ce do kopce,“ podotýká s úsmìvem Jan 
Vítovec.

O tom, jak využije volný èas v dùchodu, 
má jasno. „Na prvním místì bude samo-
zøejmì rodina. V poslední dobì jsem se 

také vrátil k pravidelnému hraní deskové 
hry Go, kterou jsem pøed pìtatøiceti lety 
hrával závodnì. Obèas si dnes zahraji 
s pøáteli, ale vìtšinu her odehraji na po-
èítaèi on-line se soupeøi z celého svìta,“ 
vysvìtluje Jan Vítovec. 

Firma si váží zamìstnan-
cù, kteøí jsou ochotni 
nezištnì pomáhat dru-
hým prostøednictvím 
bezpøíspìvkového dár-
covství krve. Zatímco 
Èeský èervený køíž se 
snaží dárce ocenit mo-
rálnì, fi rma pøispívá 

dárcùm fi nanènì, a to prostøednictvím be-
nefi tních poukázek.

Tradici oceòování dárcù krve pøevzal MO-
TOR JIKOV do svých rukou pøed rokem. 
Osmadvacetiletá montážní dìlnice Martina 
Pavlíková, která pracuje v novohradském 
provozu MOTORU JIKOV Strojírenská a.s., 
je již jedenáctým dárcem, kterého fi rma od-
mìnila.

Mezi ocenìnými je také takøíkajíc benjamín-
kem. Má za sebou prvních deset odbìrù, 
tedy první metu, za kterou Èeský èervený 
køíž dobrovolníky vyzdvihuje. „Krev daruji 
tøetím rokem. Pozitivní vzor mám urèitì ve 
svých rodièích, kteøí dávají krev již od mlá-
dí,“ uvedla Martina Pavlíková. V MOTORU 
JIKOV Strojírenská a.s. pracuje šestým ro-
kem.

Motivaci zapojit se do Èeského èerveného 
køíže vidí èlovìk podle Martiny Pavlíkové 
kolem sebe prakticky neustále. „Dennoden-
nì sledujeme ve zprávách dopravní nehody 
a nikdo neví, kdy bude sám krev potøebovat 
a nemusí se jednat zrovna o nehodu, ale 
klidnì o jinou nemoc a s ní související ope-
raci. Musím øíct, že my jsme v rodinì mìli 
to štìstí, že nikdo zatím krev nepotøeboval,“ 
poznamenala Martina Pavlíková.

Darování krve vnímá v podstatì jako samo-
zøejmost. „Když je èlovìk mladý a zdravý 
nevidím jediný dùvod, proè se nezapojit. 
Dìláme to pro druhé a myslím, že to je bez-
vadný zpùsob pomoci, který opravdu nic ne-
stojí,“ zdùrazòuje osmadvacetiletá dárkynì. 

Èeský èervený køíž oceòuje dárce za deset, 
dvacet a ètyøicet odbìrù medailemi a za 
osmdesát, sto dvacet a sto šedesát odbìrù 
køíži. Nejvyšším ocenìním je pak plaketa Dar 
krve – dar života za 250 bezpøíspìvkových 
odbìrù. Právì s tìmito významnými poèty 
spojuje odmìòování i fi rma. Za deset od-
bìrù získala Martina Pavlíková poukázku 
v hodnotì dva tisíce korun.

Martina Pavlíková
bere darování krve 
jako samozøejmost

Tomáš Vítù s manželkou Miladou, synem Tomášem a dcerou Klárou.

Ètyøiaètyøicet let uply-
nulo od první chvíle, 
kdy František Zeman 
prošel poprvé branami 
MOTORU JIKOV jako 
zamìstnanec. Už mìl 
ale za sebou uèení pro 
MOTOR JIKOV. „Vyu-
èil jsem se frézaøem, 
profesi jsem se ale pak 

prakticky nevìnoval. Nastoupil jsem do slé-
várny a od 1983 roku jsem pracoval na slé-
várnì litiny,“ øíká František Zeman. V MO-
TORU JIKOV Slévárna a.s., divizi Slévárna 
litiny také zùstal vìrný dalších tøiaètyøicet let. 

Než se v roce 1990 dostal k práci na auto-
matické formovací lince, prošel František 
Zeman hned nìkolika pracovními pozicemi. 
„Pracoval jsem na formovnì písku, na odlu-
èovaèích i jako brusiè. Když už mi pak zdraví 
nedovolovalo dìlat brusièe, pøešel jsem na 
automatickou formovací linku,“ popisuje 
jak nejdelší èást pracovní kariéry strávil jako 
operátor linky. Posledních pìt let pak praco-
val jako pomocník operátora linky. 

„Za tìch více než ètyøicet let se prostøedí vel-
mi zmìnilo a práce se výraznì zjednodušila.  
Pamatuji, když se ještì zaèátkem osmdesá-
tých let tavilo v boxových pecích,“ vzpomí-
ná dnes již bývalý zamìstnanec MOTORU 
JIKOV Slévárna a.s.

Do dùchodu odešel na konci øíjna. Nudit 
se prý ale rozhodnì nebude. „Hlavní nápl-
ní budou osmiletá vnuèka a šestiletý vnuk. 
S ním budu jezdit na hokejové tréninky, 
abych rodièùm vypomohl,“ objasòuje Fran-
tišek Zeman.

Za dlouholetou vìrnost MOTORU JIKOV si 
kromì podìkování generální øeditele spo-
leènosti Miroslava Dvoøáka odnesl i benefi t-
ní poukázku.

František Zeman 
strávil ve slévárnì
úctyhodných 44 let

Jan Vítovec pøi komentování motocyklových závodù v Brnì s jezdcem mistrovství svìta silnièních 
motocyklù tøídy MOTO GP Karlem Abrahamem. 
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Nábor studentù do technických oborù škol
podporuje aktivnì i MOTOR JIKOV
Zástupce fi rmy mohli žáci, kteøí si volí další smìr svého studia, potkat na burzách škol poøádaných Jihoèeskou hospodáøskou komorou i na výstavì Vzdìlání a øemeslo.

Firma se prezentuje v rámci burz støedních škol, které se konají na podzim ve 
všech okresních mìstech. Na snímku pøedstavuje nabídku MOTORU JIKOV žáky-
ním na akci v Písku specialistka pro rozvoj lidských zdrojù Pavlína Stifterová.

Firemní tým v soutìži T-Profi  poprvé posílila dívka

Neznámý úkol, vìkový rozdíl, èa-
sový limit, ale tøeba i fi ngované 
zranìní èlena týmu – s tím vším se 
museli vypoøádat žáci a studenti 
v dalším roèníku technické soutì-
že Talenty pro fi rmy. Také letos se 
soutìže zúèastnil tým MOTORU JI-
KOV složený ze studentù VOŠ, SPŠ 
technické a automobilní Èeské 
Budìjovice a Základní školy Nové 
Hrady, vedoucím týmu byl mistr 
odborného výcviku fi rmy Zdenìk 
Struska. Jihoèeského kola soutìže 
se zúèastnilo 11 týmù, z toho tøi 
z Dolního Bavorska.

Novinkou v pravidlech letošního 
roku byla podmínka úèasti ales-
poò jedné dívky v šestièlenném 
družstvu. V týmu MOTORU JIKOV 
plnila úlohu žákynì ZŠ Nové Hrady 
Madlen Charvátová. „Zkušenosti 
se soutìžením mám ze sportu. Dì-
lám judo, mám zelený pásek. Mer-
kur má doma bratr, takže už jsem 
ho vidìla, ale já si se stavebnicí 
nehraju,“ podotkla pøed zaèátkem 
soutìže žákynì. 

Nejdùležitìjší pro úspìch týmu 
je spolupráce vìkovì rozdílných 

èlenù. Ti by se mìli dle myšlenky 
soutìže potkat úplnì poprvé. „Pøi-
pravovali jsme ve škole se spolužá-
ky, ale s dìtmi z Nových Hradù se 
vidíme poprvé,“ potvrdil student 
SPŠ technické a automobilní Mar-
tin Mareš. „Ve škole jsme trénovali 
s plánkem na sestavení auta, což 
se nám povedlo, i když v plánu 
byla chyba. Víme, že si musíme 
hlídat každou malièkost,“ doplnil 
spolužák Martina Mareše Dominik 
Lubinski. 

MOTOR JIKOV patøí mezi fi rmy, 

které se úèastní soutìže od sa-
mého zaèátku. Zapojené fi rmy 
soutìž oceòují. „T-Profi  patøí mezi 
velmi povedený zpùsob propaga-
ce technického vzdìlávání. Hra-
vou formou zapojí dìti i studenty, 
kteøí si vyzkouší, co obnáší práce 
v týmu,“ zdùraznila øeditelka pro 
rozvoj lidských zdrojù MOTORU 
JIKOV Group a.s. Vìra Vrchotová. 

„Loòský roèník 2016 navštívili zá-
stupci z Dolního Bavorska, které 
koncept soutìže zaujal na tolik, že 
jsme letos spoleènì s partnerem 

z Dolního Bavorska Schulverband 
Mittelschule Hengersberg pøipra-
vili soutìž, která mìla pøeshranièní 
rozmìr,“ sdìlil Ludìk Keist, øeditel 
Jihoèeské hospodáøské komory, 
která je spolu s Jihoèeskou spo-

leèností pro rozvoj lidských zdrojù, 
o.p.s. organizátorem. 

Tým MOTORU JIKOV nakonec 
skonèil v konkurenci 11 družstev 
na šesté pøíèce.

Èasový limit 2,5 hodiny vyèerpal soutìžní tým témìø celý. Na snímku pøenášejí 
studenti hotovou konstrukci k hodnocení.

Poprvé posílila družstvo MOTORU JIKOV také dívka. Madlen Charvátová 
pøebírá od øeditelky pro rozvoj lidských zdrojù MOTORU JIKOV Group a.s. Vìry 
Vrchotové dárky za úèast v soutìži.

V rámci výstavy Vzdìlání a øemeslo, vyhlásil Klub zamìstnavatelù výsledky dalšího 
roèníku soutìže Doporuèeno zamìstnavateli, ve které vybrali významní zamìst-
navatelé školy nejlépe pøipravující své absolventy na zamìstnání a s orientací na 
potøebné profese. Diplomy pøedala zástupcùm škol øeditelka pro rozvoj lidských 
zdrojù MOTORU JIKOV Group a.s. Vìra Vrchotová. Na prvním místì skonèila 
VOŠ, SPŠ automobilní a technická, Èeské Budìjovice, na druhém SPŠ strojní 
a elektrotechnická Èeské Budìjovice a tøetí SOŠ strojní a elektrotechnická Vele-
šín. Se všemi tøemi fi rma aktivnì spolupracuje.

Novou posilou týmu na výstavì Vzdìlání a øemeslo byla specialistka rozvoje 
lidských zdrojù Kristýna Divišová (vlevo). O pøedávání informací se starala i perso-
nalistka Marie Petráòová.

Autodráha s motivy CNG je mezi návštìvníky výstavy Vzdìlání a øemeslo vždy 
vyhledávaným zpestøením. 

U stánku MOTORU JIKOV Group a.s. na výstavì Vzdìlání a øemeslo si mohli pøí-
chozí vyzkoušet také ovládání lego robota, zamíøit na cíl a vypálit. Úspìšní støelci 
si odnesli drobnou odmìnu. 

Informace o stipendiích a zkušenosti z praxe ve fi rmì pøedávají pøi výstavách  
také studenti, kteøí praxe v MOTORU JIKOV vykonávají. 

Soutìžní tým MOTORU JIKOV ve složení:  Øeditel ZŠ Nové Hrady Karel Køíha (zleva horní øada), studenti VOŠ, SPŠ automobilní a technické Èeské Budìjovice Martin 
Mareš, Vladimír Mráz, Dominik Lubinski, mistr odborného výcviku MOTORU JIKOV a vedoucí soutìžního týmu Zdenìk Struska, uèitel  VOŠ, SPŠ automobilní 
a technické Èeské Budìjovice Petr Kratochvíl. Ve spodní øadì žáci ZŠ Nové Hrady Jakub Vochoska, Madlen Charvátová a Šimon Plouhar.
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Budoucnost automobilového prùmyslu je ve 
znamení CNG, elektromobility a carsharingu
Ètrnáctého roèníku konference Oèekávaný vývoj odvìtví automobilového prùmyslu v ÈR a støední Evropì se za MOTOR JIKOV Group a.s. zúèastnili generální øeditel 
Miroslav Dvoøák a øeditel pro øízení projektù Tomáš Prášil. Miroslav Dvoøák na konferenci hovoøil na téma Trh práce vs. systém vzdìlávání a o spoleèenské odpovìd-
nosti fi rmy MOTOR JIKOV Group a.s. v oblasti ekologie.

Akce se úèastnili manažeøi z øady auto-
mobilek, dodavatelù OEM, dodavatelù 
technologií v oblasti automotiv a za-
stoupení mìly všechny významné orga-
nizace v ÈR a SR.

Na konferenci zaznìlo nìkolik dùleži-
tých informací, kam se smìøuje vývoj 
jednotlivých automobilek, a jaká je 
strategie ve využívání jednotlivých typù 
pohonných jednotek, jako je klasický 
motor na benzín nebo naftu.

Postøehy z konference shrnul Tomáš 
Prášil: 
„Mìlo by asi zaznít, že Evropská unie 
a Evropská komise poøádají v podstatì 
emisní hon na èarodìjnice – automo-
bilky. Jak chtìjí dostat ze silnic Evropy 
zhruba 50 milionù vozù, které nesplòují 
jakékoliv požadavky na emise a legisla-
tivu pro stávající a budoucí auta?

Urèitì je pøed námi masivnìjší využívání 
alternativního paliva CNG a LNG, kdy 
automobilky opìt ožívají a rozšiøují svou 
nabídku vozù. To je samozøejmì podpo-
øeno legislativnì, kdy u stlaèeného zem-

ního plynu zùstane zachována nízká 
úroveò spotøební danì i po roce 2020. 

Velkým tématem je elektromobilita, kdy 
se dnes nebavíme jen o elektromobi-
lech, ale i elektro-autobusech a náklad-
ních vozech. Postupnì se optimalizují 
koncepce, kdy a kde budou elektropo-
hony využívány, jak a kde se bude øešit 
nabíjení, výdrž baterií, servis, apod. Je 
vcelku jasné, že elektromobily budou 
tvoøit zhruba 30 procent segmentu au-
tomotive. 

Èemu je tøeba vìnovat vìtší pozornost 
a zapracovat na vývoji a bezpeènosti, 
je pohon na vodík. Ten má svou velkou 
budoucnost a jsou pøed námi kroky jak 
legislativní, tak tvorba infrastruktury 
a uživatelského prostøedí.

Zajímavý pohled byl na otázku auto-
nomního øízení a všech okolností, které 
jej ovlivòují tak, aby byl plnì bezpeèný. 
Aby tomu tak bylo na zhruba 98 pro-
cent, musí všechny vozy na silnici dispo-
novat prvky autonomního øízení…

Úžasná byla poslední èást, kdy se disku-
tovalo o carsharingu, alias sdílení vozu. 
Tahle oblast bude mít urèitì zajímavý 
a dynamický vývoj.

Velký dojem na mì zanechal vývoj Ško-
dy Auto a jejich laboratoø start upù. 
Koncepce øízení, vývoj a realizace ná-
padù nemá obdoby. Už se tìším, až si 
moje auto najde volné místo ve mìstì, 
a tam zaparkuje“.

MOTOR JIKOV postavil na jihu Èech 
již pátou veøejnou plnicí stanici CNG

Další dvì veøejné CNG plnicí stanice vybu-
dovala a otevøela v druhé polovinì roku 
MOTOR JIKOV Strojírenská a.s. Celkem již 
spoleènost umožnila motoristùm èerpat 
stlaèený zemní plyn na jedenácti veøejnì 
dostupných místech v Èeské republice. 

V jižních Èechách je MOTOR JIKOV Stro-
jírenská a.s. lídrem. Pìt z osmi veøejných 
plnicích stanic pøipravili sobìslavští techni-
ci. Od letoška tak mohou motoristé dopl-
òovat plyn také v Milevsku a Toužimi na 
Karlovarsku.

Od konce záøí je v provozu plnicí stanice 
v Milevsku na vjezdu do mìsta ve smìru 
od Kováøova v areálu èerpací stanice Pet-
ra. „Stanice je osazena technologií MJ 

SAT 140-4480 s jedním kompresorem 
znaèky J. A. Backer SV1300-NG1 s výko-
nem 140 Nm3 za hodinu. Zásobník plynu 
pojme 4480 litrù. Motoristé mají k dispo-
zici výdejní stojan Tatsuno Europe s kon-
covkami NGV1, NGV2.  Platit mohou buï 
CNG kartami nebo klasickými platebními 
kartami,“ informoval manažer pro prodej 
CNG MOTORU JIKOV Strojírenská a.s. Jan 
Kocourek. Provozovatelem stanice je spo-
leènost Zliner Energy.

Motoristé u milevské plnicí stanice oceòují 
možnosti pøedvolení si èerpaného množ-
ství jak v korunách, tak i v kilogramech. 
Další výhodou je velký zásobník a tedy 
stabilní tlak.
Na konec roku pøipravila spoleènost MO-

TOR JIKOV Strojírenská a.s. spuštìní èer-

pací stanice v Toužimi na Karlovarsku. 

„Oproti milevské stanici je zde instalován 

pouze polovièní zásobník plynu, ale obì 

zaøízení mají stejný kompresor o výkonu 

140 Nm3 za hodinu. Motoristé mají opìt 

k dispozici obì výdejní koncovky NGV1 

i NGV2. Platit mohou CNG kartami, pla-

tebními kartami, ale i CCS kartami a hoto-

vostí,“ doplnil Jan Kocourek.

CNG plnicí stanice je souèástí èerpací sta-

nice Shell na silnici E49, což je hlavní tah 

mezi Plzní a Karlovými Vary. Provozovate-

lem stanice je spoleènost E.ON Energie.

Generální øeditel MOTORU JIKOV Group a.s. a viceprezident sdružení AutoSAP Miroslav Dvoøák 
vystoupil na konferenci s tématem vzdìlávání, trhu práce a spoleèenské odpovìdnosti fi rmy.

Na CNG jezdí novì také vozový 
park Vojenský lesù a statkù ÈR

S výzvou v podobì instalace vnitropodni-
kové CNG plnicí stanice do již hotového 
stavebního objektu se museli popasovat 
technici MOTORU JIKOV Strojírenská a.s. 
pøi práci na zakázce pro Vojenské lesy 
a statky ÈR. 

„Výbìrové øízení na dodávku technolo-
gie plnìní CNG jsme vyhráli letos na jaøe. 
Museli jsme pøipravit nestandardní projekt 
stanice MJ Variant plus právì kvùli tomu, 

že zákazník, již mìl stavebnì 
vše pøipraveno. Vše se ale 
podaøilo, instalace je dokon-
èená, schválená od Technické 
inspekce ÈR a procházíme 
schvalovacím procesem sta-
vebního úøadu ministerstva 
obrany,“ uvedl manažer pro-
deje CNG MOTORU JIKOV 
Strojírenská a.s. Jan Kocou-
rek.

Vojenské lesy a statky ÈR vy-
užijí stanici pro plnìní osob-

ních vozù a dodávek z vozového parku.

MOTOR JIKOV Strojírenská a.s. má za se-
bou také instalace dalších dvou vnitropod-
nikových stanic MJ Compact plus, které se 
uskuteènily na konci øíjna. V listopadu byla 
zaøízení schválena do provozu a pøedána 
k užívání. V obou pøípadech fi rmy využívají 
CNG pro plnìní dvou desítek vysokozdviž-
ných vozíkù.

Èeskobudìjovickou MHD 
posílí autobusy na CNG 
Dopravní podnik mìsta Èeské Budìjovice 
chystá pøíští rok velké investice za stovky 
milionù korun. Hodnì to bude vidìt na 
vozovém parku, který omládne. Pøibude 
dohromady šestaètyøicet nových vozidel. 
Bude to šestadvacet autobusù na CNG, 
tedy stlaèený zemní plyn. Dále jedenáct 
dlouhých kloubových trolejbusù, které se 
díky baterii mohou odpojit od trolejí a po-
kraèovat dál v jízdì, a ještì jedenáct elek-
trických midibusù.

Kromì toho chce spoleènost postavit 
novou CNG èerpací stanici v areálu No-
vohradská nebo vybudovat digitální rádi-
ovou síť. „Díky dotacím mùžeme v pøíštím 
roce proinvestovat 700 milionù korun, což 
je snad historicky nejvyšší èástka. Podaøi-
lo se nám ve spolupráci s mìstem získat 

prostøedky na rekonstrukci tøí mìníren 
v celkové výši 120 milionù, a tím jsme pro 
Èeské Budìjovice na minimálnì 20 let za-
chránili trolejbusovou dopravu,“ dodává 
šéf Dopravního podniku mìsta Èeské Bu-
dìjovice Slavoj Dolejš.

Motoristé mají na novì vybudovaných veøejných plnicích stanicích v Milevsku a Toužimi k dispozici obì plnicí koncovky NVG1 a NVG2.

Èeskobudìjovický dopravní podnik koupí 
26 autobusù, které budou jezdit na stlaèený 
zemní plyn

Konference se zúèastnil za MOTOR JIKOV 
Group a.s. také øeditel pro projektové øízení 
Tomáš Prášil



Ve spolupráci s MOTOREM JIKOV uspoøá-
dala Jihoèeská hospodáøská komora ètyø-
denní školení na pozici Instruktor praktic-
kého vyuèování. 

Kurz byl urèen zamìstnancùm fi rmy Adi-
ent Strakonice s.r.o., která zajišťuje od-
borný výcvik pro žáky uèebního oboru 

Výrobce textilií VOŠ, SPŠ a SOŠ øemesel 
a služeb, Strakonice. Praktické zkušenosti 
pøímo v provozu fi rmy pøedávali školeným 
garant odborného výcviku MOTORU JI-
KOV Group a.s. Radomír Hrouda a mistr 
odborného výcviku Zdenìk Struska. 

„Cílem kurzu je seznámit úèastníky s tím, 
jak zacházet se žáky absolvující praktický 
výcvik, získat pedagogické zkušenosti, ale 
také poznat pedagogickou dokumentaci 

školy, se kterou daný podnik spolupracu-
je,“ sdìlil Martin Bartuška, manažer JHK. 

Kurz byl pøipraven pro fi rmy ze sdružení 
Textil JHK, které spolupracují se støední 
školou ve Strakonicích na zajištìní prak-
tického vyuèování pro žáky oboru Výrob-
ce textilií. Nechybìly ani psychologické 

aspekty praktického výcviku, díky nimž 
bylo možné zjistit, jakým zpùsobem lze 
øešit absence a možné kázeòské pøestupky 
žákù. Úèastníci se seznámili také s odmì-
òováním produktivní práce žákù již v prv-
ním roèníku studia.  

Úèastníci mìli v rámci kurzu také možnost 
absolvovat exkurzi na reálném pracovišti. 
Své prostory k tomuto úèelu poskytla fi r-
ma MOTOR JIKOV Group a.s.
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Firma získala dotaci na vzdìlávání
v oblasti obsluhy robotù

Spoleènosti holdingu MOTOR JIKOV 
GROUP a servisní spoleènost Investix a.s. 
získaly dotaèní prostøedky ze dvou výzev 
operaèního programu zamìstnanost 2014 
– 2020 Evropské unie. Díky penìzùm pro-
jdou zamìstnanci školením a dalším pro-
fesním odborným vzdìláváním.

Investix a.s. vùbec poprvé uspìl s žádostí 
o dotaci na podnikové vzdìlávání ve výzvì 

è. 43. Jedná se o dotaci pro malé a støed-

ní podniky a výhodou je, že vzdìláváním 

projde opravdu každý zamìstnanec od 

dìlnických profesí až po manažery. Kur-

zy a školení již bìží od poloviny letošního 

roku. Cílem výzvy je podpoøit profesní 

vzdìlávání zamìstnancù zamìøené jak na 

odborné, tak na klíèové dovednosti v ob-

lastech obecného IT, jazykovém vzdìlá-

vání, úèetních, ekonomických a právních 
kurzech, technickém a jiném odborném 
vzdìlávání pro údržbu, BOZP a PO. 

Spoleènosti holdingu jsou také mezi zapo-
jenými subjekty projektu AutoSAP – Pod-
pora autoprùmyslu – podpora zamìstna-
nosti a adaptability pracovní síly v rámci 
výzvy è. 60. Z fi rem èeského automotive 
èerpají dotaci zhruba tøi desítky fi rem. 

„Tato dotace je momentálnì v pøípravné 
fázi. Vìnujeme pozornost peèlivé pøípra-
vì, což se nám vyplatilo pøi minulých èer-
pání, aby byly prostøedky opravdu cílenì 
a efektivnì využity. Získáme 0,75 milionu 
korun na další vzdìlávání zamìstnancù, 
které spustíme na jaøe. Školení se bude 
týkat oblastí metrologie a øízení kvality, 
softwaru CAD/CAM, tlakového lití, ob-
sluhy a údržby robotù, týmové spolupráce 
a projektového øízení,“ informovala øedi-
telka pro rozvoj lidských zdrojù MOTORU 
JIKOV Group a.s. Vìra Vrchotová.

Školením a profesním vzdìláváním procházejí zamìstnanci spoleèností holdingu pravidelnì.

Komora školila instruktory, exkurzi 
absolvovali v MOTORU JIKOV

V rámci podpory rozvoje technického školství fi rma každoroènì pøispívá materiálem a nástroji do 
pøedmìtu pracovní èinnosti tøem základním školám v regionu. První letošní zásilku si pøevzal od 
mistra odborného výcviku Zdeòka Strusky øeditel ZŠ Komenského Jan Holas.  Obsah zásilky si urèili 
pøímo uèitelé.

Nové formy cíleného oslovování studentù hledá MOTOR JIKOV a jednou z nich je napøíklad propagace v rámci projektu 
Tiskelník, který podporuje studenty a zpøístupòuje jim studijní materiály. Studenti dostávají vytištìné podklady ke studiu 
úplnì zadarmo. Doplnìné jsou inzercí fi rem, mezi které se øadí také MOTOR JIKOV. Jedna z forem propagace, které 
se objeví ve vysokoškolských skriptech vybraných technických škol je na snímku. Studenti se tak dozvìdí o zajímavých 
nabídkách ze svého oboru, které tøeba povedou kroky k jejich prvnímu zamìstnání. 

Exkurzi absolvovali úèastníci kurzu v MOTORU JIKOV Group a.s. v centru odborného výcviku za 
podpory mistra odborného výcviku Zdeòka Strusky. 

www.motorjikov.com/kariera www.facebook.com/motorjikovgroup

Nastartuj svou kariéru  
v MOTORU JIKOV GROUP
• praxe v provozu

• stipendijní program

• zpracování diplomových,  

• 

STROJÍRENSKÝ  
A SLÉVÁRENSKÝ  

HOLDING S TRADICÍ  
OD ROKU 1899

Jak dosáhnout zisku ukázala hra na fi ktivní fi rmu
Fungování výrobního podniku si na vlastní 
kùži bìhem školení rozvojového programu 
pro mladé a perspektivní v rámci talent 
managementu fi rmy vyzkoušeli úèastníci 
komplexní hry ROTOTORO. 

Hra simuluje v maximální možné míøe fun-
gování a procesy výrobního podniku. „Ve 
výsledku umožòuje úèastníkùm komplexní 
zážitek a uvìdomìní si návazností jednot-
livých procesù ve výrobním podniku a ze-
jména nutnosti vzájemné spolupráce. Na 
vlastní kùži si vyzkouší a uvìdomí, jak je 
dùležitá komunikace, koordinace a proak-
tivita,“ uvedla øeditelka pro rozvoj lidských 
zdrojù MOTORU JIKOV Group a.s. Vìra 
Vrchotová. 

Celá skupina je rozdìlena do nìkolika od-
dìlení vèetnì výroby, HR, logistiky, kvality, 
vývoje, obchodu a dalších. Každé takové-

to oddìlení má své specifi cké úkoly, kte-

ré korespondují s reálnými úkoly v bìžné 

fi rmì. „Obchodní tým kupøíkladu uzavøe 

kontrakt se zákazníkem za jasnì dohod-

nutých podmínek a ceny, a následnì jej 

pøedá k øešení do vývoje nebo rovnou do 

výroby. Výroba musí zakázku vyrobit vèas 

a v požadované kvalitì. K tomu potøebuje 

vèasnou dodávku materiálu, který na vol-

ném trhu nakupuje logistika,“ popisuje 

Vìra Vrchotová.

Pøi øešení výše popsaných úkolù se v plné 

nahotì odkrývají zlozvyky a pøedsudky 

pøenesené z bìžné praxe. Tìmi se v prù-

bìhu hry a také po jejím skonèení zabývá 

lektor. To umožòuje skupinì poznat své 

slabé stránky a pøijmout nápravná opatøe-

ní, která vedou ke splnìní primárního cíle 

– být v zisku. 
Zamìstnanci fi rmy zaøazení do rozvojového programu pro mladé a perspektivní si vyzkoušeli 
spolupráci v rámci komplexní hry ROTOTORO.

Úèastníci školení se mìli zlepšit ve spolupráci 
a komunikaci. Na snímku dostali za úkol 
položit tyèku na zem, aniž by se kdokoliv 
pøestal tyèky dotýkat. To vše museli zvládnout 
bez jediného mluveného pokynu. 
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Všem zamìstnancùm naší spoleènosti, kteøí oslavili v uplynulém období životní èi pracovní výroèí, 
blahopøejeme a pøejeme mnoho spokojenosti a úspìchù do dalších let. 

5. 10. a 4. 12. NAŠE KRONIKA:  
Blahopøejeme k jubileu
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Provozy MOTORU JIKOV Slévárna a.s. a MOTORU JIKOV Fostron a.s. v Èeských Budìjovicích si na 
konci záøí prohlédl dnes již nový pøedseda vlády Èeské republiky Andrej Babiš. Prošel výrobními 
prostory všech ètyø èeskobudìjovických divizí a rozdal nìkolik desítek svých knih. Na snímku je 
Andrej Babiš v hovoru s pracovnicí výstupní kontroly divize Tlaková Slévárna MOTORU JIKOV 
Slévárna a.s. Ivanou Vorlíckou.

Na Snímku zleva personální øeditelka MOTORU JIKOV Group a.s. Iva Fantyšová, Vojtìch Gondek, Veronika Kravèuková, Sylva Skopcová, Jan Vítovec, 
Petr Nový, Jaroslav Schwarz, Marie Turková, Karel Sláma, Jan Šimánek, Anna Janèiová, Luboš Kudrna, Pavel Èížek, Jana Heømánková, Jaroslav Uhlíø, 
Serhiy Naymybudka, Radek Janeèek, pøedseda pøedstavenstva a generální øeditel MOTORU JIKOV Group a. s. Miroslav Dvoøák, František Zeman, 
Lubomír Hevrdejs, dárkynì krve Martina Pavlíková, Zdenìk Bukovský,  Zdenìk Veilguni, Václav Jindra, Petr Nováèek, Tomáš Bejsta, Karel Ambrož, Ivan 
Luxa a Rostislav Šubrt.

MOTOR JIKOV GROUP Èeské Budìjovice

Na snímku stipendisté Tomáš Kotrba a Jakub Filistein, personální øeditelka Iva Fantyšová, Karel Kalkuš, Gabriela Ťápalová, Luboš Pøibyl, Jaroslava 
Oudová, Lukáš Nìmec, pøedseda pøedstavenstva a generální øeditel MOTOR JIKOV Group a.s. Miroslav Dvoøák, Alois Svoboda, Vladislava Šimkù, 
Alena Musílková, Josef Horák, Pavlína Ťoupalová, Magdalena Hronová a Petra Dvoøáková.

MOTOR JIKOV Strojírenská a.s. Sobìslav

Jedenatøicet let pracovala v MOTORU JIKOV Strojírenská a.s. v Sobìslavi Vladimíra Mareèková. 
Na zaèátku listopadu odešla do dùchodu a za dlouholetou vìrnost fi rmì dostala vìcný dar – 
motorovou pilu. „Mám jen malou zahradu, takže sekaèku bych nevyužila. Doma ale vaøím na 
kamnech, ve kterých topím døevem, takže motorová pila se hodí,“ podotkla Vladimíra Mareèková. 
Než v roce 1986 nastoupila do MOTORU JIKOV, pracovala deset let v sobìslavském komunálním 
podniku. „Øíkalo se tomu vìneèkárna, protože jsme vyrábìli dušièkové vìnce, celý rok,“ doplnila 
Vladimíra Mareèková, která se vyuèila chovatelkou hospodáøských zvíøat. V roce 1986 zaèínala 
ve fi rmì u vrtaèek. „To byla fyzicky namáhavá práce, mìla jsem z toho tenisový loket. Konèila 
jsem jako obsluha obrábìcího centra, což byla práce, která mì bavila, nebyla tolik jednotvárná,“ 
dodala Vladimíra Mareèková. Na snímku je již bývala zamìstnankynì fi rmy s personální øeditelkou 
MOTORU JIKOV Group a.s. Ivou Fantyšovou a mistrem MOTORU JIKOV Strojírenská Oldøichem 
Píhou.

V polovinì øíjna navštívil provozy MOTORU JIKOV GROUP v Èeských Budìjovicích pøedseda Senátu 
Parlamentu Èeské republiky Milan Štìch. Vyuèený strojní zámeèník vystudoval pøi zamìstnání 
støední prùmyslovou školu a pracoval ve Škodì Èeské Budìjovice, osm let vedl Èeskomoravskou 
konfederaci odborových svazù. Pøedsedou Senátu Parlamentu ÈR je od roku 2010. Na snímku je 
Milan Štìch pøi návštìvì divize Formy MOTORU JIKOV Fostron a.s. s mechanikem seøizovaèem 
Václavem Chrtem.

TADY JSME 
DOMA

STROJÍRENSKÝ A SLÉVÁRENSKÝ HOLDING S TRADICÍ OD ROKU 1899

2018

Kalendáø pro rok 2018 ukáže, 
kde je fi rma na jihu Èech doma
Také pøíštím rokem nás bude provázet 
nástìnný fi remní kalendáø, který je ten-
tokrát postaven na myšlence jihoèeského 
patriotismu. Titul kalendáøe zní: Tady jsme 
doma.

MOTOR JIKOV GROUP aktuálnì pùso-
bí a zamìstnává lidi ve tøech jihoèeských 
mìstech – Èeských Budìjovicích, Sobì-
slavi a Nových Hradech. Velkoformátové 
snímky nás pozvou na návštìvu právì 
tìchto tøí mìst. „Prohlídka“ mìsta, kterou 
zahájíme vždy u fi remní budovy, pokraèuje 
pøes známá i ménì známá zákoutí mìst 
a konèí vždy leteckým zábìrem. Kromì 

snímkù podává kalendáø i struènou texto-
vou informaci o daném mìstì, pøípadnì 
pùsobnosti fi rmy v nìm. 

Autorem jedenácti z dvanácti snímkù je 
èeskokrumlovský fotograf Libor Sváèek, 

který kromì toho, že dokumentuje vý-

znamné kulturnì spoleèenské události 

místního i mezinárodního významu, hu-

dební festivaly, a další akce, vyniká v le-

tecké fotografi i. Jen v letošním roce vydal 

Libor Sváèek v nakladatelství MCU tøi fo-

tografi cké publikace mapující Zlín, Plzeò 

a jižní Moravu. Mezi další knihy patøí na-

pøíklad Praha letecká, Èeský Krumlov, Jižní 

Èechy, Èeská republika, Vltava, Èeské Bu-

dìjovice a další. Ve spolupráci s Vydavatel-
stvím MCU uspoøádal výstavy fotografi í na 
èeské ambasádì v Øímì, v sídle Evropské 
komise v Bruselu nebo na èeské ambasádì 
v Aténách.

Autorem jednoho z dvanácti snímkù je 
èeskobudìjovický fotograf a stálý spo-
lupracovník MOTORU JIKOV Group a.s. 
v oblasti fotografi ckých prací Michal Lan-
da.

leden 2018
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