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Oldøich Píha støílel
góly za Spartak
Sobìslav
Aktivní sportovec Oldřich Píha
pracuje v MOTORU JIKOV s už
osmadvacet let.
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Spolužáci ze střední
školy navrhují
pro firmu stroje
Oba zakončili vysokou školu
s červeným diplomem, nyní pracují
Lukáš Čížek a Zbyněk Zeis pro firmu.
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Èeská republika je
posetá stanicemi
na CNG
V Česku je již pětapadesát veřejných
a vnitropodnikových plnicích stanic
CNG značky MOTOR JIKOV.

22. ROČNÍK

NOVINY SKUPINY
MOTOR JIKOV GROUP

Tisícovka návštìvníkù byla zvìdavá
na roboty v MOTORU JIKOV Strojírenská a.s.
„Moderní, automatizovaná, robotická
výroba na vysoké úrovni. Výborná organizace celé akce pro veøejnost. Perfektní
pøedvedení a vysvìtlení postupù výroby
u strojù. Krásná a pohodová akce,“ napsala spokojená návštìvnice dnu otevøených dveøí v MOTORU JIKOV Strojírenská
v Sobìslavi do knihy návštìv. A nebyla
sama. „Návštěvníci zaplnili více než osm
stran pochvalnými a dìkovnými pøíspìvky.
Zájem o provozy firmy byl obrovský, překvapil nás a samozøejmì velmi potìšil,“
zdùraznila personální øeditelka MOTORU
JIKOV Group a.s. Iva Fantyšová.
Na den otevøených dveøí sobìslavského
provozu zavítalo 1017 návštìvníkù. Akci

nemohl vynechat ani pøedseda pøedstavenstva a generální øeditel MOTORU JIKOV Group a.s. Miroslav Dvoøák. „V Soběslavi je cítit, že lidé mají k fabrice téměř
osobní pouto. Jsem rád, že se přišli podívat
naši bývalí zamìstnanci, rodinní pøíslušníci
těch současných i další lidé, možná právě
budoucí zamìstnanci,“ zdùraznil generální øeditel MOTORU JIKOV Group a.s. Miroslav Dvoøák.
Ukázat moderní strojní vybavení a pracovní podmínky potenciálním zamìstnancùm
v modernizovaném závodì byl jeden z cílù
akce. MOTOR JIKOV Strojírenská a.s. stále shání zamìstnance na pozice obsluhy
CNC obrábìcích center, strojírenské dìlník

nebo mechaniky seøizovaèe. „V loòském
roce jsme poøídili robotizovanou automatizovanou výrobní linku za šedesát milionù korun, která i podle reakcí návštìvníků zaujala úplně každého. V investicích
a modernizaci pokraèujeme i letos. Hned
na zaèátku exkurze vidìli lidé úplnì nové
obrábìcí centrum, na kterém budeme obrábìt rameno pøední nápravy pro terénní
vozy automobilky Jaguar Land Rover,“
zdùraznil øeditel divize Obrábìní MOTORU
JIKOV Strojírenská a.s. Radek Mach.
Lidé se díky akci dozvěděli například, že
v MOTORU JIKOV Strojírenská a.s. pracuje
400 zamìstnancù, plánovaný obrat spoleènosti je 900 milionù korun, dìlí se na

divize Obrábění a Montáže a dodává souèástky pro nákladní automobilky Scania
a MAN, díly pro americké terénní ètyøkolky a golfové vozíky nejvìtšího svìtového
výrobce znaèky E-Z-GO, nýtovací nástroje
a souèástky do velkých svìtových automobilek.
Pro návštìvníky akce bylo kromì exkurzí
výrobou pøipraveno obèerstvení zdarma, pro dìti pak hned nìkolik atrakcí od
malování na oblièej, pøes skákací hrad,
lezeckou stěnu až po autodráhu. Všichni
návštìvníci si odnesli drobné upomínkové
pøedmìty.
Fotografie z akce najdete na straně 3.

Odmìna pro stipendisty od generálního øeditele
Značkové hodinky s logem firmy
dostali od generálního ředitele společnosti MOTOR JIKOV Group a.s.
Miroslava Dvořáka čtyři vysokoškoláci - absolventi stipendijního programu firmy. Na snímku jsou zleva
David Petráň, kontrolor David Pešek, oba z MOTORU JIKOV Slévárna
a.s. divize Tlaková slévárna a oba
absolventi oboru strojírenství Vysoké školy technické a ekonomické
v Českých Budějovicích, předseda
představenstva a generální ředitel
MOTORU JIKOV Group a.s. Miroslav
Dvořák, Lukáš Čížek a Zbyněk Zeis,
oba konstruktéři MOTORU JIKOV
Fostron a.s. divize Jednoúčelové
stroje a absolventi Západočeské univerzity v Plzni oboru elektrotechnika
Fakulty elektrotechnické. Rozhovor
s Lukášem Čížkem a Zbyňkem Zeisem ètìte na stranì 2.

Za poslední dva roky se
nabídka nefinančních benefitů
pro zaměstnance společností
holdingu MOTOR JIKOV GROUP
významnì rozrostla. Co všechno
dnes firma lidem nabízí?
Mezi benefity, které nejsou finanční povahy, nabízí MOTOR JIKOV GROUP zaměstnancům již dlouho například týden
dovolené navíc, pracovní doba v délce 7,5
hodiny, vzdìlávání v odborných dovednostech, závodní stravování. Skupinu tak-

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
zaměstnanci a obchodní partneři,
věřím, že jste se všichni po dovolených
vrátili odpočatí a plní elánu. Do konce
roku nás čekají již poslední měsíce, ale to
neznamená, že už bychom mohli „vypustit“
a očekávat Vánoce a Nový rok. Naopak
se musíme intenzivně připravovat na rok
nastávající, a to hlavně v oblasti plánování
a zprovoznění nových projektů, které nás
s náběhem roku čekají.
Už dnes můžu říct, že rok 2018 bude
rekordní v historii MOTORU JIKOV, co se
investic týká. Do nových strojů a zařízení
jsem letos nainvestovali téměř čtvrt
miliardy korun. Změny jsou velmi patrné ve
všech našich závodech.

Zamìstnanci získají poukázky na rehabilitace zdarma
Firma od chvíle, kdy
převzala do své režie
zcela oblast sociálních
nákladù, neustále rozšiřuje paletu nefinančních
zamìstnaneckých benefitů. Vedení společností
skupiny MOTOR JIKOV
GROUP tak dbá na stálé zlepšování pracovních podmínek svých zamìstnancù.
Kromě nefinančních benefitů podporuje
i volnoèasové aktivity zamìstnancù. Ti budou moci nyní využít nový benefit – poukázku na rehabilitační služby. „Cílem je
zlepšení fyzické kondice, prevence vzniku úrazù, nìkterých nemocí z povolání
a prevence bolesti pohybového aparátu,“
upøesnila v rozhovoru personální øeditelka
MOTORU JIKOV Group a.s. Iva Fantyšová.

Úvodní slovo
generálního
ředitele

zvaných nefinančních benefitů, které jsme
k již výše zmíněným přidali před dvěma
lety, pak tvoří benefitní poukázky k využití
pro kulturní, sportovní, vzdìlávací a zdravotní úèely, dále jsou to vstupenky na
fotbalová a hokejová utkání èeskobudìjovických a sobìslavských týmù, podpora
sportovní aktivity zamìstnaneckých kolektivù i jednotlivcù, odmìny bezpøíspìvkovým dárcùm krve a novì zavádíme v rámci
podpory péèe o zdraví zamìstnancù poukázky a příspěvky na rehabilitační služby.

Poukázky dostanou všichni
zaměstnanci?
Ano, všech témìø osm stovek zamìstnanců bude mít nárok na tento benefit, který
uplatní v Rehabilitaèním støedisku FYZIO
GOLD umístěném v areálu firmy v Českých Budìjovicích. Naši zamìstnanci místo
velmi dobøe znají, jde o bývalou ordinaci
smluvního lékaøe vedle vrátnice. Nebudou
tak muset poskytovatele služby složitě
hledat ve mìstì a ti èeskobudìjoviètí ho
najdou jen pár desítek metrù od svého
pracovištì.

V čem bude spočívat rozdíl mezi
poukázkou a příspěvkem?
V letošním roce jsme se rozhodli, že se
benefit bude poskytovat formou poukáz-

ky na rehabilitační služby zdarma. Každý
zamìstnanec dostane na personálním
oddìlení na své jméno voucher, který pak
uplatní ve FYZIO GOLD. Zdarma získá nárok na služby v rozsahu 30 minut. Náklady
uhradí v celé výši zamìstnavatel. V dalších
letech pak bude benefit formou příspěvku
na rehabilitační služby. Stejně jako letos,
dostane na personálním oddìlení slevovou kartièku, na které bude uvedeno jeho
jméno. Získá ovšem 50procentní slevu na
celkem šest půlhodinových služeb nabídky
FYZIO GOLD. Jaké služby si vybere, je již
na něm. Polovinu ceny služby tak uhradí
zamìstnavatel. Oba typy poukázek jsou
nepřenosné a služby musí využít zaměstnanec.

Proč tomu tak je?
Našim cílem je zlepšení fyzické kondice,
prevence vzniku úrazù, nìkterých nemocí
z povolání a prevence bolesti pohybového aparátu u našich zamìstnancù. Proto
jsme jejich užití omezili, právě jen na naše
zamìstnance.

Od pøíštího roku tedy získají
všichni zaměstnanci poloviční
slevu. Budou moci pøi placení
využít i benefitních poukázek,
které letos v hodnotì 1500 korun
získali?

Ano, s touhle možností počítáme.

O které benefity je největší
zájem?
Pokud vynechám ty, které dostávají všichni
zamìstnanci, jsou nejpopulárnìjší volné
vstupenky na hokejová utkání ČEZ Motoru České Budějovice. U personalistek jsou
dále k dispozici volné vstupenky na fotbalové zápasy èeskobudìjovického Dynama,
sobìslavských fotbalových a hokejových
klubù a volné vstupy na plavecký bazén.
Přes léto pak mohli zaměstnanci využít
i volné vstupy na letní plovárnu v Sobìslavi.

Jsou v plánu v této oblasti ještì
další novinky?
Ano, letos poprvé jsme se rozhodli ocenit
všechny dárce krve. Všechny pozveme na
společný oběd s generálním ředitelem firmy Miroslavem Dvoøákem. V rámci setkání pak předáme benefitní poukázky dalším dárcùm, kteøí dosáhli v letošním roce
některého z ocenění Českého červeného
kříže za počet odběrů.
Pokud se týká benefitních poukázek, které dostávají všichni zamìstnanci, tak letos jsme stejnì jako v pøedchozích letech
navyšovali celkovou hodnotu poukázek
o tøetinu.

O tom, že je nutno neusínat a stále držet
krok se světovou a evropskou špičkou
v oblasti strojů a technologií, se mohli
přesvědčit všichni návštěvníci dnu
otevřených dveří v soběslavském závodě
MOTORU JIKOV Strojírenská a.s. Šlo
o mimořádně povedenou akci, na kterou
se přišlo podívat přes tisíc lidí. Těší mě, že
se do závodu podívali bývalí zaměstnanci,
ale i ti současní, kteří přicházeli téměř ve
všech případech s celou rodinou. Opět se
mi potvrdilo mé motto, že zaměstnanci jsou
moje širší rodina.
Věřím, že by se ze dne otevřených dveří,
k jehož úspěchu přispěli i zaměstnanci
společnosti, kteří se chopili rolí průvodců
po závodě, by mohla být do budoucna
tradice.
V minulých týdnech jsem se též zúčastnil
řady setkání v našich ﬁrmách, a to jak
se současnými zaměstnanci při oslavě
jejich životních a pracovních výročí, tak
toho s našimi „juniory“, což jsou lidé,
kteří k nám nastoupili po škole jako naši
stipendisté. Snažím se jim dát hodnotný
dárek, který jim do budoucna bude
připomínat nejen setkání se mnou, ale
i to s ﬁrmou MOTOR JIKOV. Věřím, že
většina z nich zůstane dlouho spokojenými
zaměstnanci ﬁrmy.

Ing. Miroslav Dvořák
předseda představenstva
a generální ředitel
MOTOR JIKOV Group a.s.
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Oldřich Píha střílel góly za Spartak Soběslav,
dnes radši šlape do pedálů
Aktivní sportovec Oldřich Píha pracuje v MOTORU JIKOV s krátkou pauzou už osmadvacet let. Výrobní postupy rychle se vyvíjející divize Obrábění MOTORU JIKOV Strojírenská zná jako málokterý ze zaměstnanců. Dlouho se mezi stroji pohyboval jako mistr a od srpna působí jako vedoucí výroby divize Obrábění. „Divize se mění neuvěřitelně
rychle. Nemá vůbec cenu srovnávat výrobu z doby, když jsem začínal,“ říká v rozhovoru vedoucí výroby divize Obrábění MOTORU JIKOV Strojírenská a.s. Oldřich Píha.
prostředí firmy znáte…

Mezi zaměstnanci MOTORU
JIKOV Strojírenská a.s. patříte
mezi ty služebně nejstarší. Jaká
byla vaše cesta firmou?
Nastupoval jsem po absolvování strojní
průmyslovky a dvouleté vojny v roce 1985.
Pracoval jsem na pozici vstupního kontrolora, tedy člověka, který má na starosti
kontrolu materiálu, který do firmy přichází. Změny na začátku devadesátých let se
promítly i do mojí práce, odešel jsem do
firmy truhlářství a zámečnictví Fousek, která fungovala v Dráchově, kde jsem bydlel
a dosud v domku u řeky bydlím. Neutekl
jsem úplně od řemesla, vyráběly se tam
například krbové vložky. Do firmy jsem
se vrátil po pěti letech v roce 1996, a to
na pozici kooperanta . Měl jsem tedy na
starosti kooperace s ostatními firmami.
V roce 2006 jsem přešel na pozici mistra,
kterou jsem dělal až do letošního léta.

Divize Obrábění se velmi rychle
proměňuje. Přibývají moderní
obráběcí centra, robotizovaná
a automatizovaná pracoviště,
to představuje asi velký tlak na
vedení výroby…
Rozhodně. Zavádíme nové výroby, navyšujeme objemy těch stávajících. Nejnověji se
v posledním čtvrtletí roku rozjíždí projekt
THK, v rámci kterého budeme na úplně
novém obráběcím centru obrábět rameno
přední nápravy pro terénní vozy automo-

Ano, z toho můžu těžit, na druhou stranu, když máte situaci, že přijde člověk do
nového místa, kde jsou pod ním lidé, kteří
svou práci velmi dobře znají, má také z poloviny vyhráno. Zkušení mistři dokáží vyřešit samy spoustu operativních věcí.

Čemu se věnujete ve volném
čase?
Celý život jsem aktivně sportoval. Do třiceti let jsem hrál závodně lední hokej
v útoku za Spartak Soběslav v krajském
přeboru. Prošel jsem všemi věkovými kategoriemi. V té době na dalšího koníčka
ani nebyl čas. Rád si sednu k řece na ryby.
Silniční cyklistika v rakouských Alpách je pro Oldřicha Píhu tím nejlepším relaxem.

bilky Jaguar a Land Rover. Představuje to
samozřejmě spoustu práce, kdy musíme
sehnat obsluhy stroje, seznámit se s ním
musí seřizovači, práce je to nová i pro
technology…
Divize se mění neuvěřitelně rychle. Nemá
vůbec cenu srovnávat výrobu z doby, když
jsem začínal. Už jen srovnání s dobou před
dvanácti lety, kdy jsem se stal mistrem je
neskutečné. Tehdy jsme měli tři nová obráběcí centra a zbylé byly desítky let staré.
Dnes jsme moderní firma. Krásně ta změna byla vidět při dnu otevřených dveří, který se konal na začátku září. Přišla se podívat spousta našich bývalých zaměstnanců

a byly doslova v Jiříkově vidění. Nemohli to
tu vůbec poznat.

Jak se vaše práce změnila oproti
pozici mistra?
Zatím je jí skoro dvakrát tolik, což vyplývá z toho, že máme úplně nové zatím tři
směnové mistry. Takže musím částečně
ještě s prací pomáhat, ale věřím, že to si
časem sedne a budu mít více času na práci vedoucího výroby. Dnes musím říct, že
pracovní doba mi letí strašně rychle a potřeboval bych času daleko víc než ho je.

Určitě je ale pro vás výhodou, že

Kolik jste nejvíc vstřelil gólů
v zápase?
To se přiznám, že už netuším, hattrick to
byl určitě, ale jestli jich bylo i víc… Dalších
dvacet let jsem ještě hrál organizovaně
hokej na nižší úrovni a pak jsem se začal
věnovat cyklistice.

Vyrážíte na silničním kole nebo
na horském?
Mám dvě silničky jednu na léto druhou
starší na zimu i horké kolo. Moc se mi
líbí rakouské Alpy, to je balzám na nervy.
Člověk si krásně odpočine. Právě po dni
otevřených dveří jsme vyrazili s partou
do Rakouska na Grossglockner, pročis-

tit si hlavu. Začínali jsme v 900 metrech
nad mořem a za 2,5 hodiny vystoupali do 2600 metrů nad mořem. Alpy jsou
úžasné, to člověk ani nevnímá, že jede
do kopce. Rád vyrážím do Itálie, kde jsem
letos byl týden v Bormiu, vyšlápli jsme si
Stelvio, kde se jezdí Giro d‘Italia, passo
Gavia, Mortirolo. Je ale pravda, že člověk
už musí mít na Alpy něco najeto, přeci jen
jsou tam kopce s průměrným stoupáním
mezi deseti a osmnácti procenty. O to ale
to pivo na konci líp chutná… (smích)

Říkal jste, že bydlíte v Dráchově
u řeky. Máte asi docela nemilou
zkušenost s rozvodněnou
Lužnicí...
Při povodních v roce 2002 vystoupala
voda v místě, kde bydlím do výšky 1,5 metru, rodiče měli v přízemí v domku necelý
metr vody. V roce 2006 se povodeň vrátila,
ale vody už bylo méně a naštěstí se pak
postavila protipovodňová opatření, která
prošla ostrým testem v roce 2012. Nebýt
těchto úprav byla by dolní část vesnice
zase pod vodou.

Máte dvě děti, čím se zabývají?
Syn i dcera vystudovali vysokou školu. Syn
stavební a po mě hraje za „Spartak“ hokej. Dcera má veterinární iniverzitu v Brně.
V současné době staví rodinný domek, tak
moc času na kolo nezbývá, příští rok to
musím dohnat, plány už nějaké jsou…

Spolužáci ze střední i vysoké školy
spolu navrhují roboty pro MOTOR JIKOV
Roboty staví Lukáš Čížek už od sedmé třídy. Jednoho navrhl i jako svou maturitní odbornou práci, není tedy divu, že po absolvování Západočeské univerzity v Plzni nastoupil do divize Jednoúčelové stroje MOTORU JIKOV Fostron a.s. Na projektech tam pracuje se spolužákem Zbyňkem Zeisem, se kterým vystudoval Střední průmyslovou školu
strojní a elektrotechnickou v Českých Budějovicích, Západočeskou univerzitu v Plzni a oba brigádně začínali na výstupní kontrole divize Tlaková slévárna MOTOR JIKOV Slévárna a.s. Oba zakončili vysokou školu s červeným diplomem a na konci září převzali od generálního ředitele MOTORU JIKOV Group a.s. značkové hodinky jako absolventi
stipendijního programu firmy.
Jaký obor jste na Západočeské
univerzitě (ZČU) v Plzni,
partnerské škole MOTORU JIKOV,
studovali?
Lukáš Čížek (LČ): Oba jsme vystudovali
bakalářský obor aplikovaná elektrotechnika a v navazujícím studiu obor elektronika
a aplikovaná informatika na Fakultě elektrotechnické ZČU. Jedná se o obor, který
se zabývá návrhem slaboproudých zařízení
se zaměřením na použití mikroprocesorů
a programování. Bakalářské studium bylo
více orientované do silnoproudu, naučili
jsme se, jak fungují motory... Programování nám ale bylo bližší, proto jsme šli do
navazujícího studia.

časnou pozici programátora.
ZZ: Stejně jako Lukáš jsem začínal na výstupní kontrole. Během školy jsme ještě
měli praxi čtrnáct dní, tu jsem si odbyl na
soustruhu.
LČ: Pravda, na to jsem úplně zapomněl,
čistil jsem při praxi formy.
ZZ: Pak jsem měl chvíli pauzu, dokonce
i na stipendiu jsme se domluvili až ve čtvrtém ročníku vysoké školy, kdy jsem působil
jako pomocná síla u rozvaděčů.

Zbyněk Zeis (ZZ): Tam už bylo studium
hodně o vnitřní struktuře počítačů, čipů.
V praxi je to nyní spíš o tom, že tady je
„krabička a ta něco dělá“.

Firma studentům středních
a vysokých škol, svým
stipendistům, nabízí i možnost
zpracovávat závěrečné práce
takříkajíc v provozu. Využili jste
této příležitosti?

Zaměstnanci MOTORU JIKOV jste
teprve od srpna, firmu už ale
znáte velmi dobře…

ZZ: U mě to bylo poměrně jednoduché.
Když jsem stipendium získal, měl jsem již
bakalářskou práci za sebou a téma té diplomové zadané, takže už nešlo měnit.

LČ: Začínal jsem tu v patnácti letech na
brigádě na výstupní kontrole na Tlakové
slévárně MOTORU JIKOV Slévárna a.s.,
pak jsem byl chvíli na kalírně, pomáhal
stěhovat laboratoř Slévárny litiny a v prvním ročníku vysoké školy už jsem přešel do
MOTORU JIKOV Fostron a.s. divizi Jednoúčelové stroje, kde jsem prošel pozice od
pomocné síly přes elektrikáře až na sou-

LČ: Zpracovával jsem bakalářskou práci na
téma návrhu a realizace zařízení pro automatizovaný sběr dat měřených jednoúčelovým strojem. V principu by se mnou
navržený jednodeskový řídící počítač mohl
použít v nějakých zobrazovacích panelech,
které by se využily například při výstupní
kontrole.

Konstruktéři MOTORU JIKOV Fostron a.s. divize Jednoúčelové stroje a čerství absolventi Západočeské univerzity v Plzni Zbyněk Zeiss (vlevo) a Lukáš Čížek.

V divizi Jednoúčelové stroje máte
za sebou dva měsíce, na čem nyní
pracujete?
ZZ: Jako počáteční projekt, tak trochu na
rozkoukání, jsem dostal repasi lisu, jeho
bezpečnosti, snímačů a dalších věcí. Bohužel je k tomu hodně špatná dokumentace, takže se učím za pochodu. Aktuálně
dělám na kamerovém systému, který bude
vyhodnocovat kvalitu výrobků v MOTORU
JIKOV Strojírenská a.s. Systém bude také
například vyhledávat výrobky, rozpoznávat, kde je má robot nabrat…

LČ: Jde o náš společný projekt. Zbyněk
dělá kamerový systém, který, jak už popsal, bude určovat třeba polohu výrobku
v gitterboxu. Já budu programovat robota,
který bude výrobky sbírat, zakládat a manipulovat s nimi. Součástí bude i pracoviště na kontrolu výrobků, kde bude další
kamera a robot.
Kromě toho bychom se měli specializovat
na programování PLC – programovatelných logických automatů – laicky řečeno
jsou to ty krabičky, které řídí stroje. Dosa-

vadní programátoři se specializují na PLC
od firmy Siemens, my bychom měli mít na
starosti platformu Allen Bradley.

Čemu se věnujete po práci?
LČ: Hraju na kytaru a experimentuji
i s mandolínou a buzuki. Na škole jsem pět
let hrál v kapele Stíny, což byl rock říznutý
v podstatě čímkoliv. Kapela zůstala v Plzni
a určitě bych rád zase někde hrál.
ZZ: Teď se snažím zařídit si bydlení a rád
bych se vrátil k hraní florbalu.
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Den otevřených dveří přilákal do MOTORU
JIKOV Strojírenská a.s. v Soběslavi
přes tisíc spokojených návštěvníků
Přes tisíc návštěvníků prošlo branou soběslavského závodu MOTORU JIKOV Strojírenská a.s. při dni otevřených dveří, který se uskutečnil druhou zářijovou sobotu.
MOTOR JIKOV Strojírenská a.s. navazuje v Soběslavi na dlouhou tradici a jako zaměstnavatel oslaví ve městě příští rok už 100 let existence. Historie samotné firmy
MOTOR JIKOV je ještě o dvacet let delší.

Všechny generace návštěvníků zavítaly na akci, kterou MOTOR JIKOV Strojírenská a.s. pořádal
v Soběslavi vůbec poprvé.

„Krásná továrna a super zábava. Užil jsem si
to moc.“ Osm stran plných vzkazů zanechali
návštěvníci dne otevřených dveří v knize návštěv.

Pro všechny návštěvníky bylo připravenou občerstvení, pro ty menší pak zábava v podobě
autodráhy, fotbalové arény, skákacího hradu nebo například horolezecké stěny.

Možnosti potkat se a popovídat si s generálním ředitelem MOTORU JIKOV Group a.s. využili
mnozí bývalí i současní zaměstnanci firmy.

Na akci zavítalo přes tisíc návštěvníků, kteří zaplnili prostranství před výrobní
halou, velký nápor zvládli v prvních hodinách i průvodci při exkurzích.

Na exkurzi výrobou vyrazili v doprovodu
rodičů i prarodičů i ti nejmenší účastníci dne
otevřených dveří.

Moderní stroje a automatizovaná robotická pracoviště patřily mezi nejčastější a nejoblíbenější
místa na focení.

Do MOTORU JIKOV Strojírenská a.s. se přišel podívat i starosta města Jindřich
Bláha, kterého při prohlídce výrobou provázel manažer technického vzdělávání
firmy Radomír Hrouda (vpravo).

Celkem čtrnáct proškolených průvodců z řad zaměstnanců firmy se staralo
v průběhu dne o to, aby se při prohlídkách výrobních prostor dostalo všem
zasvěceného komentáře.

3/2018
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K nové továrně přibyla i nová plnička CNG od MOTORU JIKOV
Po dostavbì nového závodu spoleènosti GESTAMP ve slovenské Nitøe pøibyla
v areálu i plnièka CNG z dílny MOTORU
JIKOV Strojírenská a.s. Vnitropodniková
stanice MJ COMPACT PLUS 39 - 1680
L bude sloužit pro plnění vysokozdvižných vozíkù.
Mezinárodní spoleènost GESTAMP, která navrhuje, vyvíjí a vyrábí kovové komponenty pro automobilový prùmysl, má
po celém světě více než 100 závodů.
Nejnovìjší dostavìli v kvìtnu ve slovenské Nitøe. Jedná se o továrnu na výrobu
kovových komponentù do automobilového průmyslu, která zaměstnává 300
lidí.
„Pro sesterskou spoleènost GESTAMP
v Lounech jsme vybudovali plnicí stanici obdobných parametrù pøed rokem.
Stanice je tvoøena dvìma kompresory
Trident 400 CNG 06 ATEX 0 225X, řízenými spoleèným rozvadìèem, sušením plynu při tlaku 250 bar a tlakovým

zásobníkem 1.680 l vodního objemu.
Kompresory jsou spoleènì s tlakovým
zásobníkem a další nezbytnou regulaèní
a provozní technologií umístìny v odhluènìném betonovém kontejneru,“ informoval o technických podrobnostech
manažer prodeje CNG MOTORU JIKOV
Strojírenská a.s. Jan Kocourek.
Výdej CNG zajišťuje manuální dvojsekční zařízení s koncovkou NGV-1. Umožòuje tak plnìní plynu zároveò pro dva
vysokozdvižné vozíky. Stanice dokáže
obsloužit více než dvě desítky vysokozdvižných vozíků.

Stanice pro 40 aut
Další dokonèenou instalovanou stanicí
na plnìní CNG je zaøízení MJ SAT 1572240 v Lomnici nad Popelkou. „Stanice byla dokonèena a otevøena v srpnu.
Jedná se o zažízení v areálu firmy ZEOS
Lomnice a.s., přičemž hlavním zákazníkem je spoleènost SAMOHÝL group,
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Nejúspornìjším
vozem je
Citigo na CNG
Soutěž ECONOMY RUN prověřila nízkou
spotøebu vozù na CNG v praxi Nejúspornějším vozem soutěže se stala Škoda Citigo G-TEC s naměřenou spotřebou 2,10 kg
CNG na 100 km, odpovídající emise èinily
53,54 g CO2/km.

Plnicí stanice MJ COMPACT PLUS 39 – 1860 bude v novém závodě firmy GESTAMP ve slovenské
Nitře sloužit pro plnění vysokozdvižných vozíků.

a.s., tedy firma, která zajišťuje logistiku
zboží pro veterinární lékaře a prodejny
chovatelských potøeb,“ informoval Jan
Kocourek.
Zaøízení je opatøeno oboustranným
výdejním stojanem Tatsuno s plnícími
koncovkami pro osobní i nákladní automobily NGV1 a NGV2. Zásobník plynu

má kapacitu 2240 litrů, což odpovídá
zhruba 450 kilogramùm CNG. „Pro
představu uvedu, že kapacita nádrže
Škody Octavia G-Tec na plyn je 15 litrů, přičemž spotřeba činí kolem 4 litrů
CNG na sto kilometrů, což představuje
prùmìrné náklady na jeden ujetý kilometr ve výši jedné koruny,“ upøesnil Jan
Kocourek.

Èesko poseté stanicemi na CNG z MOTORU JIKOV

Hlavním kritériem závodu jsou nejnižší
emise dosažené v praxi, při nichž spalování CNG pøedstavuje znaènou výhodu.
Na startu 37. ročníku tradiční soutěže
v úsporné jízdì ECONOMY RUN se sešlo
60 posádek z České republiky a zahraničí,
které se ve tøech kategoriích Benzin, Nafta
a CNG snažily zajet vytyčenou trasu s co
nejnižší skutečnou spotřebou. Pro výsledky jsou ovšem rozhodující i reálné emise
CO2. Kromě toho pořadatelé zohledňují
dosaženou průměrnou rychlost a zdvihový
objem motoru. Pøi shodné hodnotì spotøeby rozhoduje vyšší prùmìrná rychlost,
pøípadnì vyšší objem motoru. Trasa dlouhá více než 320 km vedla z Mladé Boleslavi do Vrchlabí a zpìt. Vítìzná posádka
urazila 325,7 kilometrů dlouhou trať za 6
hodin a 2 minuty. Trať vedla podobně jako
v minulosti na komunikacích v běžném
provozu. Povolen je pøedèasný pøíjezd do
cíle, naopak nedodržení časového limitu
znamená vyloučení ze soutěže.

Firma dodá
plničku včetně
pøípravných
prací
Novou vnitropodnikovou stanici CNG MJ
Compact+ 56-1680 připravují technici
MOTORU JIKOV pro firmu Bekaert Petrovice s.r.o. v Petrovicích u Karviné. Vnitropodniková stanice bude sloužit pro
vysokozdvižné vozíky a služební automobily. Spoleènost Bekaert dodává betonové
podlahy s drátobetonu.

Pětapadesát veřejných a vnitropodnikových plnicích stanic CNG z portfolia MOTORU JIKOV Strojírenská a.s. slouží motoristům v České republice. Mapka ukazuje přehled stanic značky
MOTOR JIKOV ke konci září. Modrá kolečka v mapě představují 13 nejvýkonnějších zařízení MJ SAT (veřejné stanice a dopravní podniky, logistická centra). Modré body ukazují na umístění 30
vnitropodnikových stanic MJ Variant a MJ Variant plus. V říjnu do mapky přibude 31. bod reprezentující stanici ve firmě Řetězárna Česká Ves, jde o zařízení MJ Variant 2K-1120 Fialové body
ukazují umístění 22 vnitropodnikových stanic MJ Compact plus. Do konce roku přibudou další dva. Malých stanic MJ Compact 05 je po České republice zhruba 130 kusů.

„Pro tuto stanici budeme kromì pøípravy
projektové dokumentace, dodávky technologie a instalace zajišťovat i stavební přípravu a inženýrskou činnost, tedy zajištění
vydání stavebního povolení, zajištìní veškerých stavebních prací a následné schválení a kolaudaci,“ uvedl manažer prodeje
CNG MOTORU JIKOV Strojírenská a.s. Jan
Kocourek.

Expert: Nabízí se možnost spalovat vodík v kombinaci s CNG
Výkonný ředitel Centra výzkumu udržitelné mobility ČVUT Bohumil Mareš v rozhovoru pro Hospodářské noviny zdůraznil, že „klasický spalovací motor je perspektivní a ještě dlouhá léta bude, byť to řada lidí neuslyší ráda, a obzvlášť politiků. Ti by si představovali, že elektromobilita přijde mávnutím kouzelného proutku. To ale
z mnoha důvodů není možné.“ Vybíráme několik otázek a odpovědí z rozhovoru.
Takže rychlý nástup
elektromobility neočekáváte?

pøi nehodách nebo obrovské nároky na
rozvodnou síť i domovní rozvody elektřiny.

Po nějaké přechodné období, které může
trvat i dost dlouho, urèitì ne. Jednoduše
není možné najednou se zbavit spalovacích motorù a vrhnout se na elektromobilitu. Nemáme na to infrastrukturu ani
výrobní kapacity, navíc pøirozená obnova vozového parku je pomìrnì pomalá.
V Česku jezdí zhruba 5,7 milionu osobních
aut a roční prodej, byť v posledních letech
roste, je nìco pøes ètvrt milionu vozù.
Takže jen obnova vozového parku by i při
uvažování prodeje pouze elektrických či
hybridních aut trvala desítky let. Navíc zatím nikdo moc nezmiòuje dopady elektrifikace dopravy – třeba výrobu a následnou
recyklaci baterií, případné požáry baterií

Jaké možnosti ještě nabízí
spalovací motory?
Pístový spalovací motor má pøed sebou
v mnoha ohledech ještì dlouhou budoucnost, byť co se týče účinnosti, už se zřejmě
blížíme k hranici jeho možností. Kromě
zvyšování efektivity pøedstavuje další oblast jeho vývoje využití různých alternativních èi smìsných paliv. Jde pøedevším
o stlaèený zemní plyn, který pøi spalování
v motoru – díky tomu, že jej tvoří převážně metan, tedy nejjednodušší uhlovodík –
produkuje výrazně méně emisí než benzin
nebo nafta. Navíc infrastruktura pro distribuci CNG je už poměrně rozvinutá a její

další budování vláda podporuje. Zatím
jsou běžně v prodeji převážně pohonné
jednotky kombinující možnost spalování
CNG a benzinu. Pokud ale optimalizujeme
spalovací motor pouze na CNG, dostáváme se k ještě vyšší účinnosti a nižší spotøebì.

Jsou i další?
Zajímavou možnost představuje vodík, pro
jehož výrobu by bylo možné využívat přebytky z výroby elektrické energie z vìtru
a sluneèního záøení. Vodík lze buï spalovat pøímo v pístových motorech, nebo využít jako palivo pro palivové články vyrábějící elektrickou energii, kde je však nutná
dostateèná „èistota“ vodíku. Vzhledem ke
zhruba o øád vyšší cenì palivového èlán-

ku na jednotku výkonu oproti
spalovacímu motoru je zatím
zajímavější ta první možnost. Infrastruktura pro distribuci vodíku
však prakticky neexistuje. Nabízí
se také možnost spalovat vodík
v kombinaci s CNG, takových
smìsí s rùznými pomìry obou
složek se zkouší hned několik.
Použití vodíku jako paliva pro
spalovací motory by pak podpoøilo budování infrastruktury a do
budoucna rozšíøení tøeba právì
palivových èlánkù.
Rozhovor vyšel v Hospodáøských
novinách 5. září 2018.
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MOTOR JIKOV Fostron a.s. připravuje
pro Valeo automatizovanou linku
Montážní stroje pro firmu Valeo
dokončili technici MOTORU JIKOV
Fostron a.s. divize Jednoúčelové stroje (JUS). „Stroje slouží ke spojení bloku výparníku s trubkami a montáži
TXV ventilu. Instalovány budou v českém závodě Valea v Žebráku. Jedná
se během posledních pěti let již o osmou sérii strojů pro Valeo,“ informoval manažer pro prodej divize JUS Jiří
Hrabánek. V blízké budoucnosti se

otevírá ve spolupráci s Valeem v rámci automatizace výroby příležitost pro
divizi JUS postavit plně automatizovanou linku.
Společnost Valeo, která vyrábí produkty zabezpečující teplotní komfort
v kabině aut, jako jsou klimatizační
jednotky, kompresory a výparníky, je
největším zákazníkem MOTORU JIKOV Fostron a.s., divize JUS.

Návrh automatizované linky, ve které je použito několik průmyslových robotů, pro
firmu Valeo.

„V minulých letech jsme stroje vyráběli i do zahraničních sesterských
společností Valeo například do Turecka, Indie nebo Mexika. Stroje jsou
univerzální, kdy při výměně nástrojů
je možné vyrábět různé varianty výparníků. Součástí nástrojů a řízení
strojů jsou kontrolní prvky včetně kamerového systému pro zajištění kvality výroby. Stroje jsou s manuálním
zakládáním komponentů,“ popsal
Jiří Hrabánek.

Pro společnost Valeo, která je největším zákazníkem MOTORU JIKOV Fostron a.s.,
divize JUS, dokončovali technici v průběhu září a října nové montážní stroje.

V rámci neustálého vývoje v automobilovém průmyslu a požadavkům na
kvalitu a ceny musí dodavatelé každoročně optimalizovat výrobní proces. Jednou z častých řešení je auto-

matizace procesu, což je samozřejmě
věc, kterou technici MOTORU JIKOV
Fostron a.s. umějí. „Proto ve spolupráci s techniky Valeo dokončujeme
v naší konstrukci projekt výše uvedené technologie s automatizací těchto
procesů. Nový design linky připravuje
jako hlavní konstruktérka Marie Kováříková,“ upřesnil Jiří Hrabánek.
Vývoj designu linky, kde je použito
několik průmyslových robotů, trval
několik měsíců, je nyní ze strany Valeo schválen. „Ve Valeo nyní probíhá
přípravný proces investice s předpokladem výroby linky během dvou až
tří let,“ dodal Jiří Hrabánek.

Roboti ze Soběslavi půjdou na web
Makino a veletrhy do celého světa
Automatizovaná výrobní buňka, jejímž srdcem jsou dvě obráběcí centra
MAKINO a61, přitahuje pozornost
laiků i odborníků. Obráběcí linku si
do MOTORU JIKOV Strojírenská a.s.
přijeli natočit i zástupci výrobce cen-

ter ze společnosti MAKINO.
„V našem videu chceme ukázat moderní zapojení našich obráběcích
center v rámci automatizované výro-

by. Objíždíme závody po celé Evropě
a musím říct, že z MOTORU JIKOV
jsme již předem dostali velmi kvalitní video, díky kterému jsme si udělali
představu o automatizaci, která je
na vysoké úrovni,“ řekl při natáčení

Bhaskar Mitra, content manager Makino Europe, který zodpovídá za obsah webových stránek a sociálních sítí
značky Makino.

„Výsledkem našeho natáčení bude
zhruba dvouminutové video, ve
kterém ukážeme zapojení našich
obráběcích center a představíme automatizaci v MOTORU JIKOV,“ konstatoval Bhaskar Mitra. Robotickou
linku představil pro filmaře technolog
MOTORU JIKOV Strojírenská a.s. Jakub Filistein.
„Vážím si této příležitosti, kterou
jsme dostali a mohl jsem prezentovat skupinu MOTOR JIKOV GROUP
a její možnosti, s jasným popisem
hesla ,,vše pod jednou střechou“.
Video o nás a špičkové technologii,
kterou používáme, uvidí doslova celý
technický svět. Krom www stránek
Makino, bude prezentováno na veletrzích v Japonsku v listopadu 2018,
USA a Evropě. Tato linka ukazuje, kde
jsme dnes my a co můžeme nabídnout našim zákazníkům, klíčovému
zákazníkovi Scanii. Tento projekt skokově posunul nás všechny, nás jako
uživatele technologie, dodavatele
technologie, a výslednou kvalitou

v čase i renomé dodavatele MOTOR
JIKOV ve Scanii,“ uvedl ředitel pro
projektové řízení Tomáš Prášil.
Automatizovanou výrobní buňku
v MOTORU JIKOV Strojírenská tvoří kromě obráběcích center Makino
stanice pro odjehlení a stanice pro
montáž závitových vložek a nýtů.
S odlitky manipulují dva roboti Kawasaki. Autonomní výrobní linku
pořídila společnost v loňském roce za
šedesát milionů korun. Bez lidského
zásahu zvládá linka základní logistiku materiálu po pracovišti, obrábění,
apretaci, montáž a základní kontrolu
dílů pro motorovou brzdu nákladních
automobilů Scania a MAN. Těch
dodá MOTOR JIKOV Strojírenská a.s.
ročně šedesát tisíc kusů.

MOTOR JIKOV pomáhá řešit problémy
dodavatele Scanie
Problémy německého dodavatele
švédského výrobce nákladních vozů
Scania pomáhá vyřešit divize Tlaková
slévárna MOTORU JIKOV Slévárna
a.s. „Nejprve jsme byli osloveni s žádostí o pomoc s kooperací obrábění. Skončilo to u převodu formy po
životnosti od stávajícího dodavatele
a zlaté české ručičky, snažte se, udělejte maximum a dodávejte z opravené formy 800 kusů týdně,“ uvedl ředitel pro projektové řízení MOTORU
JIKOV Group a.s. Tomáš Prášil. MOTOR JIKOV tak dělá maximum pro
svého nového zákazníka IMI Group
a koncového zákazníka Scania.
Cílem je pomoc našemu novému
zákazníkovi, který vyrábí pro Scanii škrtící klapku zpětného sání do
motorů. MOTOR JIKOV byl nominován na novou generaci, kde se blíží

první vzorkování sériového nářadí.
Náběh projektu do plného bude ale

až v letech 2021-2022. Do té doby je
zde první generace a velké problémy
stávajícího dodavatele
z Německa.

Ředitel pro jakost MOTORU JIKOV Group a.s. Robert Fišer
(vlevo) a zástupce společnosti IMI Group si prohlížejí odlitek při
vzorkování na Tlakové slévárně MOTORU JIKOV Slévárna a.s.

„Vzorkování se úspěšně podařilo, dle plánu
a včas. Celkový stav
nářadí i přes velkou
opravu, ale není optimální a zmetkovitost
čekáme velkou, až
30 procent. Zákazník
bude muset objednat
novou formu, pokud
od nás chce plnohodnotnou pomoc v potřebném čase,“ doplnil Tomáš Prášil.
Dílec – odlitek – obrobek patří mezi ty
složitější a nároč-

né z pohledu požadavků na kvalitu
a přesnost. „Je to ta správná výzva.
Rád bych poděkoval kolegům z MOTORU JIKOV Fostron, divize Jednoúčelové stroje za zhotovení nového
tlakovacího zařízení a tlakovacích přípravků v rekordním čase,“ zdůraznil
ředitel pro projektové řízení.
Scania má rekordní objem objednávek, kdy čekací lhůta na nový kamion
je šest až sedm měsíců. Dodavatelský
řetězec dělá maximum, ale ani to nestačí. „Nárůst objemů je skokový, ale
plánovaný, dle komponent se jedná
o navýšení až dvacet procent, možná
mu někdo nevěřil, nejsou někteří dodavatelé z nějakého důvodu připravení. Ale MOTOR JIKOV ukázal, že je
připraven pomoci,“ podotkl Tomáš
Prášil.
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Ladislav Novák zůstal
firmě věrný od roku
1972
Ladislav Novák pamatuje
doby, kdy továrna, v níž pracoval, zaměstnávala přes tisíc
lidí. Do zaslouženého důchodu zamířil ze soběslavského
závodu MOTORU JIKOV Strojírenská a.s. po neuvěřitelných
46 letech. Jeho věrnost firmě
se rozhodl ocenit generální
ředitel MOTORU JIKOV Group
a.s. Miroslav Dvořák a Ladislav
Novák tak k odchodu do důchodu dostal ještě dar v podobě sekačky z portfolia MOTORU JIKOV GREEN.
„Pamatuji, kdy ještě byla v rámci závodu v Soběslavi vlastní
slévárna,“ podotýká Ladislav Novák, který se vyučil jako strojní
zámečník pro firmu a celý život pracoval, jak říká „na nástrojárně“. „Vystřídal jsem postupně brusku, soustruh a nakonec
obráběcí cetrum MORISEIKI,“ doplňuje důchodce.
Na volno se dle svých slov už velmi těšil. „Mám v plánu, že
nebudu nic dělat,“ podotkl se smíchem a doplnil: „starám se
o svojí maminku, takže nějaké povinnosti mě přeci jen čekají.
Mám zahrádku a chci si užívat důchodu.“
V otázce, jestli se mu nebude po práci stýskat, neměl Ladislav
Novák ještě jasno. „Zatím nevím, uvidím. Co mi určitě chybět
nebude, je každodenní vstávání a dojíždění do práce z Veselí
nad Lužnicí. Vystřídal jsem za ty roky vlak i autobus, ale stýskat
se mi nebude ani po jednom,“ podotkl Ladislav Novák.

Agronom a cestmistr
Michal Vosecký
zakotvil v MOTORU
JIKOV na dvacet let
Michal Vosecký začínal v zemědělství jako argonom, pak
měl roky na starosti polovinu
silnic v Karlovarském kraji i jako úředník městského
úřadu v Karlových Varech, aby
nakonec posledních dvacet let
pracovní kariéry zasvětil práci
pro MOTOR JIKOV. Práci Michala Voseckého naposledy
v expedici MOTORU JIKOV
Strojírenská a.s. ocenil při jeho
odchodu do důchodu i generální ředitel MOTORU JIKOV Group a.s. Miroslav Dvořák, když
rozhodl o daru – sekačce z nabídky MOTORU JIKOV GREEN.
Na jih Čech zavedly rodinu Michala Voseckého touha po lepších životních podmínkách i následování rodinných kořenů.
„Manželčin otec odtud pochází, takže jsme se vrátili tam, odkud po válce odešel. Jedním z motivů bylo i to, že v místě, kde
jsme bydleli, byly střední školy časově dost nedostupné. Stěhovali jsme se ve chvíli, kdy šel nejstarší syn do deváté třídy,“
vysvětlil Michal Vosecký. Část profesního života strávil jako
cestmistr karlovarské správy a údržby silnic. „Měl jsem na starosti údržbu zeleně v okrese. V zimě jsem pak chodil do služby
na pohotovost na dispečink takříkajíc čekat na sníh. Měli jsme
na okrese silnice na Klínovec a Boží Dar, takže jsme se určitě
nenudili,“ podotkl Michal Vosecký.
Do důchodu sice odešel již před prázdninami, v MOTORU JIKOV Strojírenská a.s. ho ale lze potkat i nyní. „Zůstal jsem
pracovat na dohodu o provedení práce. Výhodu to má v tom,
že si mohou po dlouhé době říct, že když se mi nechce do
práce, tak nemusím, to je zkušenost, kterou jsem pochopitelně
do té doby neměl,“ podotkl Michal Vosecký, jehož manželka
i nejstarší syn v MOTORU JIKOV Strojírenská a.s. v Soběslavi
také pracují.
„Odchod do důchodu se mi hezky potkal s tím, že nejmladší
ze čtyř synů dokončil vysokou školu chemicko technologickou
v Praze, kde také zůstává,“ poznamenal Michal Vosecký, který
do MOTORU JIKOV přišel do tehdy ještě jindřichohradeckého
závodu, po přesunu do Soběslavi pracoval na montáži nýtovacích pistolí a v poslední době na expedici divize Obrábění.
Žádné velké plány do důchodu nemá. „Něco ještě v MOTORU odpracuji, vnoučata zatím žádná nemám, takže čekám,
že budu mít více času na životního koníčka, kterým je letecké
modelářství. Tomu se věnuji od 12 let a přivedl jsem k němu
i syna Lukáše. Vedu v Kardašově Řečici modelářský kroužek,
kterým prošla například i budoucí mistryně Evropy. Sám se
považuju stále za rekreačního modeláře. Jestli mi už nějaký
model spadl? Člověk si tak dlouho myslí, že s tím umí, až s tím
praští o zem,“ dodal se smíchem Michal Vosecký.
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Sedmička úspěšných stipendistů firmy

Členové dozorčí rady MOTORU JIKOV Strojírenská a.s. absolvovali po zasedání, na kterém se
mimo jiné seznámili s výroční zprávou společnosti za rok 2017, prohlídku výrobních prostor
závodu v Soběslavi. Na snímku zleva člen dozorčí rady a poslanec Parlamentu České republiky
Jan Zahradník, člen dozorčí rady a bývalý starosta města Jindřichův Hradec Karel Matoušek,
předsedkyně dozorčí rady a ředitelka pro ekonomiku MOTORU JIKOV Group a.s. Eva Káplová,
člen dozorčí rady a starosta města Soběslav Jindřich Bláha, člen dozorčí rady Luboš Přibyl a ředitel
divize Obrábění MOTORU JIKOV Strojírenská a.s. Radek Mach.

Značkové hodinky s vyrytým logem společnosti převzalo jako dar k úspěšnému ukončení stipendijního programu firmy sedm
nových zaměstnanců MOTORU JIKOV Strojírenská a.s. Na snímku zleva jsou Filip Večeřa, vyučený nástrojař na Střední odborné škole a středním odborném učilišti (SOŠ) Jindřichův Hradec, Jiří Popov, absolvent oboru obráběč kovů Vyšší odborné
školy, střední školy, Centra odborné přípravy (COP) Sezimovo Ústí, Tomáš Hájek, Jakub Běhoun, oba vyučení nástrojaři SOŠ
Jindřichův Hradec, předseda představenstva a generální ředitel MOTORU JIKOV Group a.s. Miroslav Dvořák, Vít Sehnal,
Daniel Staš, oba vyučení nástrojaři SOŠ Jindřichův Hradec a Martin Rozporka, absolvent oboru mechanik programátor COP
Sezimovo Ústí.
Jak vést rozhovor, jak funguje komunikace nebo proč si lidé nerozumí? Odpovědi na tyto otázky
již znají absolventi dvoudenního diagnosticko-vzdělávacího programu zaměřeného na komunikaci.
„Nechceme a nemůžeme se spoléhat jen na nabírání lidí na řídící pozice z trhu práce. Talenty
hledáme mezi svými zaměstnaci,“ zdůrazňuje ředitelka pro rozvoj lidských zdrojů MOTOR JIKOV
Group a.s. Věra Vrchotová.

24. 9., 25. 9. NAŠE KRONIKA:
Blahopøejeme k jubileu
Všem zaměstnancům naší společnosti, kteří oslavili v uplynulém období životní či pracovní výročí,
blahopøejeme a pøejeme mnoho spokojenosti a úspìchù do dalších let.

MOTOR JIKOV Strojírenská a.s. Sobìslav

Při převzetí výučních listů dostali učni Vyšší odborné školy, Střední průmyslová školy automobilní
a technické v Českých Budějovicích hodinky jako dar za úspěšné absolvování stipendijního
programu. Na snímku přebírá hodinky z rukou personální ředitelky MOTORU JIKOV Group a.s. Ivy
Fantyšové obráběč kovů Jaroslav Petr.

Na snímku zleva Jiří Petrů, Radek Jiráček, Pavla Spejchalová, Josef Moc, předseda představenstva a generální ředitel MOTORU JIKOV Group a.s.
Miroslav Dvořák, František Papač, Iveta Nováková, Michal Husák, Alena Lemberková, František Pleml, ředitel divize Montáže MOTORU JIKOV
Strojírenská a.s. Petr Šíma.

MOTOR JIKOV GROUP České Budějovice

Noviny společnosti MOTOR JIKOV Group a.s. České Budějovice, ročník XXII.

MK ÈR E 10891

Absolventi stipendijního programu firmy z Vyšší odborné školy, Střední průmyslová školy
automobilní a technické v Českých Budějovicích. Na snímku zleva zámečník Petr Šipan, nástrojaři
Lukáš Lahodný, Tomáš Klbík, Jan Hašpl, personální ředitelka MOTORU JIKOV Group a.s. Iva
Fantyšová, obráběči kovů Dominik Wejskrab a Jaroslav Petr, mistr odborného výcviku MOTORU
JIKOV Zdeněk Struska.
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Na fotografii zleva Milan Demut, Václava Rusová, Martin Strnad, Darina Janečková, Jan Liška, Taras Ostash, Vladimír Majdan, předseda
představenstva a generální ředitel MOTORU JIKOV Group a.s. Miroslav Dvořák, Milan Korub, Ivan Petroušek, Marie Kováříková, Pavel Lískovec,
personální ředitelka MOTORU JIKOV Group a.s. Iva Fantyšová, ředitel divize Obrábění MOTORU JIKOV Strojírenská a.s. Radek Mach, Václav Krasl, Jan
Lavička, Pavel Joska.

