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V loňském roce společnost 
sponzorovala různé akce a 
darovala prostředky ve výši 
zhruba 6,5 milionu korun. 
Jen za první pololetí tohoto 
roku dosahuje částka věno-
vaná na podporu kulturního 
a sportovního dění v Jiho-
českém kraji již 3,5 milionu 
korun.
„Jednou z posledních akcí, 
kterou naše společnost 
sponzorsky podpořila, je 
Sidecar Ride 2008. Pod tímto 
anglickým názvem se skrývá 
unikátní sajdkárová cesta 

handicapovaného vozíčkáře, 
milovníka adrenalinových 
sportů a cestování, Zdeňka 
Krupičky z Prahy do maroc-
ké Casablancy a zpět. Cesta 
trvala tři týdny a pan Kru-
pička při ní ujel trasu v délce 
téměř 6 tisíc kilometrů,“ řek-
la Jana Ostrá, PR specialista.
Projekt sajdkárové jízdy 
postiženého cestovate-
le, která se uskutečnila ve 
dnech 12. dubna až 3. květ-
na letošního roku, vznikl se 
záměrem podpořit založení 
české verze benefi ční vyjížď-

ky Love Ride. Invalidní vozík 
se Zdeňkem Krupičkou vezl 
na sajdkáře Radek Krieg-
ler, celou cestu s nimi jako 
doprovod a reportér  pod-
nikl také známý cestovatel 
Petr Hošťálek. 
„Podpora podobných pro-
jektů má z pohledu naší 
fi rmy velký význam, pro-
tože mohou pomoci zlepšit 
pohled na svět lidem, kte-
ří se dostanou do nelehké 
životní situace. Pan Krupič-
ka dokázal díky své odvaze 
a nezdolné vůli překonat 
nepřízeň osudu a my jsme 
podporou tohoto projek-
tu nejen podpořili Nadační 
stipendijní fond Jedličkova 
ústavu, ale přispěli jsme také 
ke splnění snu mladého han-
dicapovaného člověka,“ řek-
la na závěr Jana Ostrá.  

Společnost MOTOR JIKOV 
Group a.s. se za dobu své 
existence stala již tradičním 
sponzorem Dětské psychiat-
rické léčebny v Opařanech, 
kde přispívá jak na vlastní 
léčbu a rozvoj rehabilitač-
ních programů, tak také na 
sportovní a kulturní vyžití 
zdejších pacientů. Společ-
nost dále pravidelně podpo-
ruje Oblastní spolek Českého 
červeného kříže v Českých 
Budějovicích, sdružení onko-
logických pacientů – ARCUS 
– ŽIVOT, Sportovní klub 
vozíčkářů Králové v Českých 
Budějovicích, dětský sta-
cionář Světluška a Dětské 
centrum ARPIDA. Finanční 
podpora šla také například 
na radiostanici pro Zdravot-
nickou záchrannou službu 
Jihočeského kraje. 

V zájmu zdraví svých zaměstnanců se společnost 
MOTOR JIKOV Group a.s. zapojila do realizace pro-
jektu s názvem Zdravá fi rma MOTOR JIKOV GROUP. 
Tento preventivní zaměstnanecký program je rea-
lizován ve spolupráci se Všeobecnou zdravotní 
pojišťovnou ČR, která poskytuje svým pojištěncům 
jednorázový fi nanční příspěvek ve výši 600,- Kč na 
tzv. relaxačně rekondiční balíček.

Zaměstnanec MOTOR JIKOV Group a.s. pojištěný u VZP ČR 
si tak díky projektu Zdravá fi rma může vybrat návštěvu 
masážního salonu, solné jeskyně nebo sauny v jakémkoliv 
odpovídajícím zařízení v České republice.
„Projektem Zdravá fi rma chceme umožnit našim zaměst-
nancům čerpat fi nanční prostředky na ochranu jejich zdra-
ví. Tento bonus zaměřený na zdravotní prevenci se týká 

zhruba dvou třetin našich lidí, neboť z celkového počtu 
960 kmenových zaměstnanců máme 660 pojištěnců Vše-
obecné zdravotní pojišťovny. Pro letošní rok platí nabídka 
ze strany VZP pouze pro aktivity uskutečněné do konce 
měsíce října 2008. Věříme, že naši zaměstnanci tuto nabíd-
ku preventivního zaměstnaneckého programu využijí, že 
se tato forma prevence zdraví osvědčí a že budeme moci s 
pojišťovnou jednat o preventivním zaměstnaneckém pro-
gramu i pro rok příští,“ sdělila Věra Vrcholová, ředitelka 
pro personalistiku.
VZP ČR vytvořila fond prevence určený na podporu a rea-
lizaci zdravotních programů, které zlepšují zdravotní péči 
o její pojištěnce a příznivě působí proti vzniku jejich one-
mocnění nebo proti zhoršování jejich zdravotního vzta-
hu a které nejsou běžně hrazeny z fi nančních prostřed-
ků základního fondu zdravotního pojištění ani z jiných 
fi nančních zdrojů.

ZDRAVÁ FIRMA MOTOR JIKOV GROUP – další z bonusů pro zaměstnance společnosti

„Pomáhat potřebným“, tak zní jeden 
ze strategických cílů společnosti

Společnost MOTOR JIKOV Group a.s., skupina stro-
jírenských a slévárenských společností, po celou 
dobu své existence aktivně přispívá na charitu a 
sponzoring. Podporu zaměřuje na oblast sportu a 
kultury, významně fi nančně pomáhá i charitativ-
ním, občanským a neziskovým sdružením na území 
celého Jihočeského kraje.

Zdeněk Krupička při své unikátní sajdkárové cestě z Prahy do marocké Casablanky poznával nové přátele.

V projektu IQ Auto je MOTOR 
JIKOV GROUP na 1. místě v kraji 
V uplynulých dvou letech (listopad 2006 – červen 2008) pro-
bíhala na území České republiky realizace projektu IQ Auto 
s názvem „Inovace – kvalifi kace odborné přípravy pedago-
gických pracovníků“. Při závěrečném hodnocení projektu 
získala společnost MOTOR JIKOV Group a.s., která se na rea-
lizaci tohoto projektu po celou dobu podílela, hned několik 
významných umístění. 
Projekt byl, jak vyplývá z jeho názvu, zaměřen na zvyšování 
odborné připravenosti pedagogických pracovníků středních a 
vyšších technických škol. Společnost MOTOR JIKOV Group a.s. 
se při hodnocení aktivit v rámci projektu umístila na 1. místě v 
rámci Jihočeského kraje v počtu akreditovaných vzdělávacích 
programů a uskutečněných seminářů, a na 7. místě v rámci 
celé České republiky z pohledu hodnocení aktivit průmyslo-
vých fi rem.
„Účastí v projektu IQ Auto jsme měli za cíl pozitivně změnit 
přístup veřejnosti k technickému vzdělávání a podpořit zájem 
o technické střední a vyšší odborné školy. Snažili jsme se při-
způsobit výuku na těchto školách požadavkům průmyslu a 
vytvořit systém moderní přípravy mladých lidí na jejich kari-
éru v průmyslu,“ sdělila Eva Chocholová, specialista na rozvoj 
lidských zdrojů.
Projekt IQ Auto významně přispěl ke zkvalitnění odborného 
vzdělávání pedagogických pracovníků technických škol a ke 
zlepšení spolupráce mezi odbornými školami a podnikatel-
skou sférou. 
„Naše společnost v rámci tohoto projektu akreditovala čty-
ři odborná témata určená pro celoživotní vzdělávání učitelů 
partnerských škol, uzavřeli jsme tři partnerské smlouvy, pro 
učitele partnerských technických škol jsme zrealizovali osm 
odborných seminářů a účastnili jsme se na čtrnácti akcích cha-
rakteru valných hromad, konferencí a pracovních setkání,“ 
doplnila Eva Chocholová. 
V Jihočeském kraji se do realizace projektu zapojilo celkem 
dvanáct fi rem, sedmadvacet škol a sedm úřadů práce. Firmy 
akreditovaly pětadvacet vzdělávacích programů a bylo pode-
psáno dvaadvacet partnerských smluv o spolupráci. Seminářů 
se pak zúčastnilo čtyřistatřiapadesát pedagogických pracovní-
ků středních odborných škol Jihočeského kraje. 

Eva Chocholová ze společnosti MOTOR JIKOV Group a.s. pře-
bírá ocenění a poděkování za kvalitní práci v rámci projektu 
IQ Auto. 
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Skupina MOTOR JIKOV 
GROUP představuje pět jiho-
českých strojírenských a slé-
várenských akciových společ-
ností, které mají, mimo jiné, 
společnou strategii rozvoje 
lidských zdrojů. Ta je v oblasti 
dalšího vzdělávání zaměst-
nanců založena na koordi-
novaném vzdělávání zaměst-
nanců všech pěti společností 

s cílem maximalizovat efekty 
ze vzdělávání jak pro jednot-
livé společnosti samostat-
ně, tak pro celou skupinu 
MOTOR JIKOV GROUP jako 
celek.
V momentě, kdy byla v Ope-
račním programu Rozvoj lid-
ských zdrojů vyhlášena výzva 
k podání projektu v oblasti 
vzdělávání zaměstnanců pro 
velké podniky, jsme se při-
hlásili s projektem „Zvyšo-
vání konkurenceschopnosti 
a adaptability zaměstnanců 
společností MOTOR JIKOV 
Group prostřednictvím vzdě-
lávání“ a byli jsme úspěšní. 
Z celkového rozpočtu ve 
výši 4,116 mil. Kč jsme získali
na realizaci projektu fi nanční 
podporu ve výši 2,596 mil. Kč 
(1,947 mil. Kč ze strukturál-
ních fondů EU a 0,649 mil. Kč 
ze státního rozpočtu).  
Přípravě projektu jsme věno-
vali velmi mnoho času, aby-
chom pak při vlastní realizaci 
maximalizovali efekty a pří-
nosy ze vzdělávacích kurzů 
pro naše zaměstnance. Záro-
veň jsme využili spolupráce 
poradenské společnosti KP 
projekt s.r.o., protože pro nás 

jako žadatele by nebylo příliš 
efektivní zpracovávat žádost 
a následně poměrně složité 
monitorovací zprávy. Admi-
nistrativa v rámci tak rozsáh-
lého projektu by pro nás byla 
časově velice náročná a spo-
luprací s poradenskou společ-
nosti jsme také výrazně snížili 
riziko formálních chyb.
Realizace projektu trvala 

celých čtyřiadvacet měsíců, 
během nichž jsme uskuteč-
nili cyklus společných vzdě-
lávacích modulů pro sedm 
cílových skupin. Jednalo se 
o systematické vzdělávání 
v oblasti jakosti a ekologie 
(1) a systematické jazykové 
vzdělávání (2). Dále jsme při-
pravili cyklus vzdělávání pro 
zaměstnance úseku ekonomi-
ka (3), cyklus vzdělávání pro 
TOP management (4), cyklus 
vzdělávání pro střední mana-
gement (5), cyklus vzdělávání 
pro mistry (6) a cyklus vzdělá-
vání pro zaměstnance úseku 
nákupu (7). 
Byly to dva roky opravdu 
náročné práce, kdy jsme 
museli zvládnout administra-

tivu v žádosti deklarovaných 
výstupů, koordinaci těchto 
„projektových“ výstupů se 
systémem v rámci společ-
ností skupiny MOTOR JIKOV 
GROUP certifi kované oblasti 
vzdělávání dle ISO norem. 
Náročná byla také koordina-
ce termínů jednotlivých kur-
zů tak, aby účast některých 
zaměstnanců zařazených do 
více oblastí vzdělávání byla 
pro ně časově akceptovatel-
ná. Jednotlivé workshopy 
jsme důkladně s lektory kon-

zultovali, abychom pro naše 
zaměstnance připravili vzdě-
lávací kurzy skutečně „šité 
na míru“ potřeb společnosti 
MOTOR JIKOV Group a.s.  
Velice dobře si uvědomuje-
me stále rostoucí potřebu i 
význam dalšího vzdělávání 
našich zaměstnanců, pokud 
se chceme uplatnit v tuzem-
ské i zahraniční konkurenci. 
Investice do dalšího vzdělá-
vání našich zaměstnanců jsou 
jedním ze strategických cílů v 
rámci motivačního programu 
pro stabilizaci a udržitelnost 
kvalifi kované pracovní síly. 
Proto i po úspěšném ukonče-
ní vzdělávacích aktivit v rámci 
projektu „Zvyšování konku-
renceschopnosti a adaptabi-

lity zaměstnanců společnos-
tí MOTOR JIKOV Group 
prostřednictvím vzdělávání“ 
s dotací z EU a státního roz-
počtu, v systematickém vzdě-
lávání našich zaměstnanců 
dále pokračujeme. V těchto 
dnech očekáváme výzvu k 
podání žádosti do Operační-
ho programu Lidské zdroje a 
zaměstnanost s dalším pro-
jektem v oblasti vzdělávání, 
pokud nám to vyhlášené 
zadávací podmínky budou 
umožňovat.

„Uvědomujeme si význam dalšího vzdělávání,“ 
říká Věra Vrchotová, ředitelka pro personalistiku

S cílem modernizace 
prostředí a zlepšení kul-
tury stravování vyčleni-
la společnost MOTOR 
JIKOV Group a.s. fi nanč-
ní prostředky na rekon-
strukci jídelny pro 
zaměstnance v dolním 
areálu Kněžskodvorské 
ulice v Českých Budějo-
vicích. Celkové náklady 
rekonstrukce dosáhly 
téměř devět milionů 
korun. 

Jednalo se o sdruženou 
investici společností Sodex-
ho a Investix s.r.o. Firma 
Sodexho se podílela zejmé-
na na pořízení technologie 
vyvařovny. 
„K rekonstrukci jídelny došlo 
zejména z důvodu splnění 
hygienických norem, jimž 
už tehdejší stav nevyhovo-
val. Kromě toho jsme chtěli 
vytvořit kulturnější podmín-
ky pro strávníky – zaměst-
nance naší společnosti,“ 
informoval Jiří Macháček ze 
společnosti Investix.
V rámci rekonstrukce pro-
běhla výměna podlah, 
elektroinstalace, oken a in-

teriérového osvětlení. Do 
jídelny byl zakoupen ná-
bytek (jídelní stoly a židle), 
nové je i veškeré nerezové 
vybavení vyvařovny (sporá-
ky, fritézy, univerzální ro-w
boty, atd.) v prostoru kuchy-
ně a výdejny jídel. Jídelna 
tak v současné době vyho-
vuje současným požadav-
kům na bezpečnost i  přís-
ným hygienickým normám 
EU. 
„Denně se v jídelně stravuje 
zhruba 250 lidí, pro které 

uvaříme přibližně 600 jídel. 
V jídelníčku si mohou naši 
strávníci vybrat ze šesti jídel 
od domácího typu s knedlí-
kovou přílohou, přes jídla 
sladká, odlehčená i zeleni-
nové talíře až po minutky,“ 
doplnila informace Jarmila 
Dornausová, manažerka 
restaurace.
Do jídelny se přicházejí 
stravovat také bývalí za-
městnanci a důchodci, kte-
rým fi rma MOTOR JIKOV 
Group a.s. přispívá na stra-
venky.
Stravování v jídelně mohou 
využívat také zaměstnanci 
z okolních fi rem. 

Zaměstnanci se nyní
stravují v moderní jídelně  

Záběry z nově zrekonstruované kuchyně a jídelny pro zaměstnance 
společnosti MOTOR JIKOV Group a.s

Vedení společnosti 
MOTOR JIKOV Group a.s. 
ví, že jestli chce obstát 
v tvrdém konkurenčním 
boji, musí mít ve svých 
řadách kvalifi kované 
pracovní síly. Proto neu-
stále investuje do dal-
šího vzdělávání svých 
zaměstnanců a dbá na 
jejich pozitivní motivaci. 
O jednom ze vzděláva-
cích projektů, jehož reali-
zace byla před nedávnem 
ukončena, nám řekla 
ředitelka pro personalis-
tiku Věra Vrchotová.

Ing. Věra Vrchotová

Shrnutí výstupů projektu: 
Počet podpořených vzdělávacích programů – 59
Počet podpořených organizací – 5 společností hol-
dingu MOTOR JIKOV Group a.s.
Počet podpořených osob – 1 595 zaměstnanců hol-
dingu na všech pracovních pozicích
Podíl kurzů s komponentou životní prostředí – 3% 

Nové značení usnadní orientaci zaměstnanců i návštěvníků
V rámci zavádění jednot-
ného vizuální stylu spo-
lečností skupiny MOTOR 
JIKOV GROUP proběhla 
letos první etapa nové-
ho značení, které má za 
cíl poskytnout přehled 
o fi rmě a jejím vnitřním 
členění.

Nový orientační systém je 
navržen tak, aby fi rmu pre-
zentoval, dotvářel dojem a 
usnadňoval orientaci všech, 
kteří se po fi rmě pohybují.
„Původní orientační systém 
již nevyhovoval současným 
trendům a neposkytoval 
požadované informace. Pro-
to jsme se rozhodli ke změ-
ně, která posune společnosti 
holdingu zase o stupeň výše 
jak z pohledu vnímání našich 
pracovníků, tak i návštěv z 
venku. Nový systém splňuje 
námi zadané požadavky, kte-

rými jsou především jedno-
duchost, přehlednost, dobrá 
čitelnost a vysoká estetická 
úroveň,“ řekla Jana Ostrá, PR 
specialista. 
Venkovní i vnitřní fi remní 
orientační systém působí jed-
notným dojmem. Tabule jsou 
vyrobené z eloxovaného hli-

níku, gravírované a lakované, 
písmo je vylévané základní 
modrou barvou společnosti. 
Pro jednoduchost aktualizo-
vatelnosti z důvodu perso-
nálních a provozních změn 
jsou jednotlivé prvky značení 
navrženy tak, aby byly snad-
no vyměnitelné.

„Při plánování nového orien-
tačního systému jsme se drželi
myšlenky dosáhnout účel-
ného a praktického označe-
ní interiérů i exteriérů bu-
dov. Do venkovních prostor 
jsme před budovy všech pěti 
společností holdingu umístili 
zcela nové centrální orien-
tační tabule, které poskytnou 
zejména novým návštěvní-
kům dobrou orientaci a pře-
hled,“ dodala Jana Ostrá. 
Další etapa značení proběh-
la začátkem září. Jednotlivé 
budovy byly označeny pís-
meny, legenda ke značení 
areálu je pak na vrátnicích. 
Tím by měla být usnadněna 
cesta pro pěší návštěvníky. 
V přípravě jsou směrovky a 
osvětlené pylony - rozcest-
níky pro zákaznická vozidla, 
které usnadní najít cestu k 
jednotlivým provozním úse-
kům i po setmění.
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Společnost ZETOR GROUP 
zorganizovala pro své stá-
vající i potenciální nové 
zákazníky zajímavou akci. 
Ve výstavních prostorách 
jednoho z pavilonů brněn-
ského výstaviště čekal 
na zástupce výrobních 
fi rem traktor rozložený na 
jednotlivé komponenty 
– odlitky, výkovky, elektro,  
automatové  díly, plasty a 
další komodity s tím, že si 
obchodníci mohli dle svého 

zaměření některé z kom-
ponentů vybrat a přihlásit 
se tak do soutěže na jejich 
výrobu.
„Z nabízených dílů jsme si 
vybrali zhruba dvě desít-
ky komponentů, které 
vyhovují naší specializaci 
a výrobním  možnostem. 
Zajímaly nás především 
obráběné odlitky a výkov-
ky, dále například kompre-
sory,“ uvedl ředitel divize 
Průmyslové výrobky Milan 

Vančata a dodal, že vybra-
né díly jsou poptávány pro 
společnost MOTOR JIKOV 
Strojírenská a.s. v Jindři-
chově Hradci a MOTOR 
JIKOV Slévárna litiny a.s. v 
Českých Budějovicích. 
Na základě reakcí budou 
dle vybraných komponen-
tů fi rmy v brzké vyzvány k 
podání nabídek a proběhne 
výběrové řízení. 
„Pořádající společnost si od 
této akce slibuje nalezení 
nových dodavatelů a záro-
veň snížení cen a zlepšení 
kvality. Pro naši společnos-
ti vidím přínos zejména v 
možnosti navázání nových 
obchodních vztahů a zapo-
jení do nových projektů. 

Věříme, že některou ze 
zakázek na výrobu trakto-
rových součástí získáme,“ 
dodal na závěr ředitel jin-
dřichohradecké strojíren-
ské společnosti. 
Akce PART SHOW se zúčast-
nilo zhruba 200 fi rem ze 
dvou desítek zemí světa. 
Společnost MOTOR JIKOV 
Group a.s. zde zastupo-
vali za holding ředitel pro 
strategický obchod Zdeněk 
Prokopec a za společnost 
MOTOR JIKOV Strojírenská 
a.s. v Jindřichově Hradci 
ředitel divize Průmyslové 
výrobky Milan Vančata a 
ředitel divize Vzduchová 
soustava Josef Donau-
schachtl. 

Přinese PART SHOW nové zakázky?

Polovina a konec roku svádí již tradičně k bilan-
cování a hodnocení uplynulého období. Proto 
jsme v souvislosti s ukončením prvního polo-
letí letošního roku požádali Zdeňka Prokopce, 
ředitele pro strategický obchod, o zhodnocení 
stavu obchodů skupiny MOTOR JIKOV GROUP a 

jejích jednotlivých společností. 
„Za první pololetí roku 2008 vykázala celá společnost 
MOTOR JIKOV Group a.s., skupina strojírenských a slé-
várenských společností, tržby za zboží a vlastní výrobky 
a služby ve výši přesahující 840 milionů korun. Jedná se 
o splnění podnikatelského plánu na 98 %, což s ohledem 
na sílící českou měnu v tomto období je výrazný úspěch.
Ze srovnání stejného období let 2007 a 2006 vychází, že 
jsme meziročně byli schopni navýšit objem tržeb o téměř 
20% z úrovně roku 2006. Hlavním aktérem tohoto navý-
šení je společnost MOTOR JIKOV Tlaková slévárna a.s., 
kde je objem téměř dvojnásobný. To samé platí i pro spo-
lečnost MOTOR JIKOV Fostron a.s. Ostatní společnosti 

skupiny MOTOR JIKOV GROUP i přes poklesy kurzů drží 
objemy obchodů na úrovních let 2006 a 2007. Hodnoty 
plnění podnikatelského plánu jsou v prvním pololetí roku 
2008 104% u společnosti MOTOR JIKOV Tlaková slévárna 
a.s., 95% u společnosti MOTOR JIKOV Strojírenská a.s., 
91% u společnosti MOTOR JIKOV Fostron a.s. a 100 % 
u společnosti MOTOR JIKOV Slévárna litiny a.s.,“ sdělil 
Zdeněk Prokopec, ředitel pro strategický obchod.

Hodnoty podnikatelského plánu se daří plnit

Společnost MOTOR JIKOV Strojírenská a.s. v Jin-
dřichově Hradci byla jedním z účastníků akce 
PART SHOW, která se konala v červenci (10. – 11.) 
v Brně a jejímž cílem bylo nabídnout výrobcům 
a dodavatelům strojírenských a slévárenských 
komponentů nové obchodní zakázky.

Každoročně si v době 
letních prázdnin na-
jdou cestu do Českých 
Budějovic tisíce náv-
štěvníků, aby zhlédli 
největší českou agro-
výstavu Země Živi-
telka. A také letos se 
na českobudějovic-
kém Výstavišti obje-
vily zahradní sekač-
ky na vysokou i na 
nízkou trávu a další 
výrobky společnosti 
MOTOR JIKOV Strojí-
renská a.s.

„Ani v letošním roce jsme 
si nenechali ujít příležitost 
prezentovat naší fi rmu 
na výstavě Země Živitel-
ka, která patří bezesporu 
mezi největší zemědělské 
výstavy střední Evropy. 
Návštěvníkům jsme nabíd-
li kompletní sortiment 
našich výrobků a zboží 
z oboru malé zeměděl-
ské mechanizace,“ uvedl 
Josef Papež, ředitel divize 
Mechanizace.  
Travní sekačky a další za-

hradní technika, je sorti-
ment, který zajímá odbor-
nou i laickou veřejnost. 
Jedná se o stroje a nářa-
dí, které jsou dnes již tra-
dičním pomocníkem při 
úpravě zahrádky, okolí 
chaty či podnikatelského 
objektu.  
„O výstavní plochy na čes-
kobudějovickém Výstavišti 
je rok od roku větší zájem. 
Firmy si své pronájmy 
ploch drží po celá léta a je 
tedy velice těžké vybojo-
vat si atraktivní místo. Pře-
sto se nám podařilo zajis-
tit místo dobře přístupné 
a také větší výstavní plo-
chu než například v loň-
ském roce,“ řekl Vladimír 
Bernklau, vedoucí prodeje 
divize Mechanizace.
Stánek o rozloze více než 
72 metrů čtverečních, kde 
společnost MOTOR JIKOV 
Strojírenská a.s. vystavo-
vala lehké travní sekačky, 
dvoububnové sekačky, 
mulčovače a další výrobky, 
navštívil vysoký počet náv-
štěvníků. „O výrobky byl 
mimořádný zájem a naše 

fi rma velmi dobře obstá-
la v konkurenci ostat-
ních vystavovatelů jako 
je DAKR, VARI, Agrozet, 
Staufčík a další. Většinu z 
vystavovaných kusů jsme 
prodali přímo na Výstavišti 
a kromě toho jsme získali 
celou řadu objednávek. 
Velký zájem byl například 
o inovovaný mulčovač 
Bravo a o travní sekačku 
Bella, která je naší letošní 
novinkou,“ doplnil Vladi-
mír Bernklau. 
Podrobné informace o jed-
notlivých typech sekaček 
a dalším vystavovaném 
zboží podával návštěvní-
kům odborný personál z 
řad zaměstnanců divize. 
Stánek navštívila také celá 
řada dealerů, kteří s divizí 
Mechanizace spolupracují. 
Jednak proto, aby viděli 
letošní sortiment a také 
proto, aby se zástupci divi-
ze prodiskutovali zkuše-
nosti z prodeje.
„Konkurence v oboru malé 
zemědělské mechanizace 
neustále narůstá, zejména 
v sortimentu lehkých trav-

ních sekaček. Navíc přibý-
vají noví dovozci a vznikají 
stále nové fi rmy s tímto 
zaměřením. Konkurenční 
boj nás nutí být neustále 
ve střehu, a to i v dobách, 
kdy se nám obchodně daří. 
Musíme být důrazní při 
vyjednávání s našimi doda-
vateli a hledat stále nové 
inovace, které udělají naše 
zboží atraktivnější a přilá-
kají nám zákazníky,“ řekl 
Josef Papež, ředitel divize 
Mechanizace a dodal, že 
v sortimentu bubnových 
sekaček se divizi stále daří 
držet si dobrou pozici na 
trhu a prodej pokračuje v 
loňských pozitivních čís-
lech.  
Výstava Země živitelka se 
poprvé v Českých Budějo-
vicích konala v roce 1973. 
Na tu letošní, která se 
uskutečnila ve dnech 21. 
až 25. srpna 2008, zavítalo 
103 000 návštěvníků, kteří 
hledali nářadí a zařízení 
pro zahradu, potřeby pro 
stavebnictví, zařízení a 
vybavení domů a podob-
ně.  

Sekačky na trávu měly 
u návštěvníků úspěch

Také letos se na českobudějovickém Výstavišti objevila samo-
statná prezentace výrobního sortimentu společnosti MOTOR 
JIKOV Strojírenská a.s. Již tradičně měly u návštěvníků největ-
ší úspěch zejména zahradní sekačky na vysokou a na nízkou 
trávu.

Tržby za prodej zboží a vlastní výrobky a služby (částky  
v tis. Kč)

 1. pol. 2006  1. pol. 2007  1. pol. 2008 

MOTOR JIKOV Group a.s.     701 045    788 575    840 699

MOTOR JIKOV Strojírenská a.s.     351 362    342 402    366 777

MOTOR JIKOV Fostron a.s.       44 416      62 886      80 291

MOTOR JIKOV Tlaková slévárna a.s.      134 118    197 069    246 280

MOTOR JIKOV Slévárna litiny a.s.     141 182    132 865    136 554
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Divize Jednoúčelové stroje 
společnosti MOTOR JIKOV 
Fostron a.s. v Českých Budě-
jovicích se stala již tradič-
ním výrobcem strojů pro 
fi rmu EDSCHA. Další dva 
stroje putují tentokrát do 
výrobního závodu této fi r-
my v Číně.
„Jedná se o linku pro mon-
táž omezovače dveřních 

pantů osobních automobi-
lů a jeden kontrolní stroj 
na testování životnosti a 
odolnosti dveřních pan-
tů osobních automobilů. 
Oba stroje byly vyrobeny 
v průběhu letošního roku, 
v době letních měsíců byly 
dokončeny a v první polo-
vině září se uskuteční je-
jich dovoz do Číny,“ řekl 

Radomír Hrouda, ředitel di-
vize Jednoúčelové stroje. 
Ve výrobním závodě v Číně 
budou nové stroje za pří-
tomnosti odborného perso-
nálu ze společnosti MOTOR 
JIKOV Fostron a.s. instalo-
vány, oživeny a uvedeny 
do sériového provozu. Tým 
vytvoří konstruktér a dva 
mechanici divize Jednoúče-

lové stroje. Součástí zhruba 
měsíčního pobytu českých 
odborníku je také zaškolení 
tamní obsluhy.
Divize Jednoúčelové stroje 
společnosti MOTOR JIKOV 
Fostron a.s. vyráběla pro 
společnost EDSCHA v minu-
losti již několik strojů pro 
výrobní závody na Sloven-
sku, v Brazílii a Číně. 

Z Fostronu putují další stroje do Číny

S čipovou kartou v různých formách se většina 
z nás již setkala, ať již v podobě telefonní nebo 
platební karty. Čipová karta se dnes stává běž-
nou součástí našeho života. Od 1. září letošní-
ho roku je v rámci některých procesů využívána 
také ve společnosti MOTOR JIKOV Group a.s. 

Nová kanalizace ve Fostronu 
ochrání budovy i stroje

Zařízení pro tlakové lití hliníkových odlitků, které bylo v letoš-
ním roce pořízeno do provozu společnosti MOTOR JIKOV Tla-
ková slévárna a.s.  

Letní měsíce byly ve společnosti MOTOR JIKOV Fostron 
a.s. využity k opravě kanalizace. V okolí budov společ-
nosti byl zabudován nový kanalizační systém pro zachy-
cování a odvádění dešťových vod, který zabrání hroma-
dění vody a jejímu průniku do přilehlých budov. 
„Stav kanalizace byl neuspokojivý. To nám znepříjem-
ňovalo život zejména v období prudkých dešťů, kdy 
voda nemohla odtékat. Stála na dvoře a docházelo k 
podmáčení budov, v horším případě i k průsaku vody do 
vnitřních prostor, což mělo za následek korozi materiálu 
a strojního zařízení,“ řekl Radomír Hrouda, ředitel divi-
ze Jednoúčelové stroje. 
Oprava kanalizace přispěje k prodloužení životnosti budov 
a zařízení i ke zlepšení pracovních podmínek. 

Čipová identifi kační karta je 
vlastně jakýmsi zaměstna-
neckým identifi kačním prů-
kazem, který hraje v rámci 
společnosti poměrně vý-
znamnou roli. Elektronické 
karty představují v první 
řadě vyšší záruku bezpeč-
nosti fi rmy, přínos mají ale 
také v oblasti personální, 
mzdové a dalších. Jsou vy-
užívány ve vstupních a vjez-
dových systémech do objek-
tů, systémech pro zpracová-
ní docházky, pro stravování 
či ovládání parkovišť. 

„K zavedení čipových 
identifi kačních karet jsme 
přistoupili ve spojení s 
implementací nového infor-
mačního systému, která 
probíhá napříč celou spo-
lečností od počátku letoš-
ního roku. V rámci moder-
nizace fi remních procesů 
jsme provedli také výměnu 
současného docházkové-
ho systému za systém vyš-
ší generace, který spočívá 
právě ve využívání čipových 
karet,“ sdělil Jiří Macháček, 
předseda představenstva 
INVESTIX, zodpovědný za 
oblast služeb MOTOR JIKOV 
Group a.s.
V oblasti docházkového 
systému jsou čipové kar-
ty ve společnosti MOTOR 
JIKOV Group a.s. v platnosti 
již od 1. září, stejně tak při 
využívání vstupu na fi remní 
parkoviště. S tím souvisela 
komplexní výměna docház-
kových a vchodových sní-
mačů a osazení parkovišť a 
vrátnic jednotlivých objek-
tů vstupními a výstupními 
závorami. Nyní je vstup 

umožněn jen pro vlastníky 
takzvané „motorácké čipo-
vé karty“. 
„Existenci čipových karet 
uvítají pravděpodobně ze-
jména ti zaměstnanci, kteří 
dojíždějí do práce autem. 
Ačkoliv máme k dispozici 
poměrně velké parkoviš-
tě, jehož kapacitu jsme v 
nedávné době ještě navy-
šovali, nezřídka se stávalo, 
že místo pro zaparkování 
se jen obtížně hledalo. Vinu 
na tom mělo především to, 
že naše parkoviště využí-
vali i zaměstnanci z okol-
ních fi rem. To je nyní díky 
čipovým kartám nemožné 
a parkoviště je k dispozici 
skutečně jen našim lidem,“ 
doplnil Jiří Macháček. 

Kromě vstupu do objektů a 
parkovišť jsou čipové karty 
nově využívány i v eviden-
ci docházky zaměstnanců. 
Na to dále navazuje také 
modernizace systému stra-
vování, zde ale vstoupí kar-
ty v platnost až od 1. října.  
„Ve stravování vidím pří-
nos zejména v tom, že se 
nám podaří vyloučit odběr 
dvou dotovaných hlavních 
jídel na osobu. Stávalo se 

totiž, že někteří zaměst-
nanci docházeli na společ-
ností dotovanou oběd i 
večeři. Pravidlem ale je, že 
společnost proplácí zaměst-
nancům jedno jídlo denně, 
na dvě jídla je nárok až po 
odpracování 11,5hodino-
vé pracovní doby. To dnes 
novým čipovým systémem 
naprosto vyloučíme. V loka-
litách Jindřichův Hradec a 
Soběslav slouží čipová karta 
navíc také k samoobsluž-
nému objednávání jídel,“ 
uvedl Jiří Macháček.

V souvislosti s existencí 
karet byly v prostorech spo-
lečností holdingu MOTOR 
JIKOV GROUP nainstalová-
ny informační kiosky, kde si 
zaměstnanci mohou pomo-
cí karty zkontrolovat svou 
docházku, přesčasy nebo 
kolik hodin jim naopak ješ-
tě zbývá odpracovat. Výhle-
dově si zaměstnanci budou 
moci prostřednictvím svých 
čipových karet kontrolovat 
stav fi nancí na svém ban-
kovním účtu u vnitropodni-
kové banky. 
Investiční náklady na zave-
dení čipových identifi kač-
ních karet tvoří více než 
jeden milion korun.
Na zacházení s čipovou kar-
tou je vydán Metodický 
pokyn. Je k dispozici na 
webovém portále společ-
nosti. 

Moderní doba vyžaduje modernizaci a inovace

Jiří Macháček

Také v letošním roce probíhají ve společnosti MOTOR 
JIKOV Group a.s. mnohé investiční akce. V dosavadním 
období prvního pololetí bylo na nákup strojů a opra-
vy a údržbu majetku vynaloženo již více než 40 milionů 
korun. 
„Největší podíl, a to zhruba z padesáti procent, má na 
letošních investicích společnost MOTOR JIKOV Tlaková 
slévárna a.s., kde bylo pořízeno nové robotizované pra-
coviště pro tlakové lití hliníku se vstřikovacím strojem 
Bühler s uzavírací silou 660 tun. Druhou největší část-
kou jsou prostředky vynaložené na vybudování nového 
informačního systému podniku, které překračují hranici 
10 milionů korun,“ sdělil Karel Hopfi nger, ředitel pro 
investice a techniku.
Společnost dále v letošním roce pokračuje v opravách 
a údržbě majetku strojního a stavebního charakteru. 
Zde náklady dosáhly dalších 10 milionů korun, z čehož 
největší akcí je oprava kanalizace ve společnosti MOTOR 
JIKOV Fostron a.s. Pokračuje se také na opravách střech 
budov společnosti MOTOR JIKOV Strojírenská a.s. v So-
běslavi a vnitřních prostor společnosti MOTOR JIKOV 
Tlaková slévárna a.s. v Českých Budějovicích.   

Investice a opravy v prvním 
pololetí roku 2008



ČERVENEC, SRPEN 2008             - JIŽNÍ ČECHY Strana 5

„Situace je skutečně nedob-
rá. Ještě koncem 80. let sem 
za rekreací přijížděly tisí-
ce rodin, a to dokonce i ze 
zahraničí. To ovšem dnes již 
neplatí. Z přehrady se stala 
spíše rybářská oblast než 
rekreační a to bychom chtěli 
změnit,“ sdělil krajský radní 
Jiří Netík. Příčinou prudké-
ho zhoršení kvality vody v 
nádrži jsou zejména odpad-
ní vody, které v přehradě 

končí. Většina okolních obcí 
totiž nemá kanalizace a ani 
čistírny odpadních vod.
„Hodláme fi nančně podpo-
řit projekt s názvem Orlicko 
čistější, který předkládám 
radě kraje. V jeho rámci je 
alokováno zhruba 4,5 mili-
ónů korun, které by měly 
sloužit k vypracování pro-
jektových žádostí do ope-
račních programů evrop-
ských fondů, z nichž by 

měla být fi nancována výsta-
va kanalizace nebo čističek 
odpadních vod,“ řekl Netík.
Ve Sdružení obcí regionu 
Písecko je 27 obcí a pokud 
budou jejich projekty 
úspěšné, mohly by získat až 
350 miliónů korun. Na tolik 
jsou dohadovány potřebné 
náklady na stavbu čističek a 
kanalizačních sítí.
Zmíněný projekt je pouze 
začátek procesu navracení 
Orlické přehrady turistům 
k rekreaci. Dalším, dosud 
nepotvrzeným, negativním 
vlivem by mohlo být půso-
bení Jaderné elektrárny 
Temelín. Z ní se totiž dostá-

vá do Orlické přehrady 
oteplená voda, která slouží 
k chlazení reaktoru. A prá-
vě vyšší teploty vody mohou 
být příčinou nadměrného 
výskytu sinic. 
„Ke spolupráci na řešení 
této problematiky chceme 
vyzvat také Středočeský kraj, 
na jehož území se Orlická 
přehrada rovněž rozprostí-
rá, dále správce toku Povo-
dí Vltavy a Výzkumný ústav 
vodohospodářský, který by 
měl zpracovat odborné sta-
novisko. Navíc v říjnu se na 
toto téma uskuteční odbor-
ná konference,“ doplnil Jiří 
Netík.

Projekt vrátí Orlické přehradě atraktivitu

„Celá expozice je nazvaná 
Koati podle domorodého 
jména nosálů červených, 
jihoamerických šelmiček 
příbuzných mývalům, kteří 
zde získají jeden z nových 
výběhů. Nová expozice 
představuje výsek přírody 
Nového světa s indiánskou 
chýší postavenou na kůlech 
nad hladinou jihoameric-
ké řeky. Chýše bude sloužit 
jako zimní a noční úkryt pro 
zvířata,“ říká Roman Kös-
sl, zástupce ředitele ZOO 
Ohrada.
Kromě nosálů během léta 
přibudou v nové expozici 
také dva druhy drápkatých 
opiček (tamarín pinčí a kos-
man zakrslý) a jihoameric-
ký hlodavec mara stepní. 
Všechna tato zvířata se ale 
budou do nového stěhovat 

postupně, protože čers-
tvé výsadby by nevydržely 
nápor zvířat, která by chtě-
la hned vše důkladně pro-
zkoumat. Opičky letos do 
výběhu  stejně není možné 
pouštět. Budou zatím umís-
těny ve vnitřní ubikaci, kde 
si budou zvykat na nový 
prostor, aby se nebály a cíti-
ly se tam dobře. Na podzim 
bude v jejich výběhu vysaze-
na skupinka keřů a vzrostlý 
strom, na který si budou od 
příštího roku postupně zvy-
kat chodit ven. Lidé si je do 
té doby budou moci  pro-
hlédnout přes sklo. 
Návštěvníci  se ale i tak 
budou moci kochat příjem-
nou exotickou atmosférou 
nové expozice. O to se posta-
rají zajímavá aranžmá  rost-
lin, připomínající americký 

kontinent. Suché oblasti 
polopouští a pouští zastu-
pují mrazuvzdorné kaktusy 
(zejména z rodu Opuncia), 
agave a juky.  Mnohé druhy 
travin zastupují americké 
prérie, pampy i savany. Pře-
devším výběh nosálů a jeho 
okolí je na léto osázeno  
rostlinami tropického dešt-
ného lesa nebo rostlinami, 
které je celoročně mohou 
imitovat – rostou zde různé 
bromélie, tilandsie a kany 
(Canna). 

V americkém koutku je 
ale živo už nyní. Zatím zde 
kralují malí severoamerič-
tí hlodavci – psouni pré-
rioví, kteří ukazují svých 
osm letošních mláďat. Ve 
vodním příkopu, který začí-
ná malým vodopádem ve 
výběhu nosálů a vede až 
pod chýši amazonských in-
diánů, se mohou návštěv-
níci podívat také na vod-
ní želvy nádherné a velké 
ryby, které představují bo-
hatost jihoamerických řek. 
Ryby jsou ovšem nahraze-
ny odolnými druhy našich 
zeměpisných šířek – amury 
a jesetery.
Na slavnostní akt otevře-
ní byl pro děti vstup zdar-
ma a nejen pro ně, ale i 
pro dospělé návštěvníky 
byl připraven bohatý pro-
gram. Kromě soutěží pro 
děti o ceny byla připrave-
na jízda na ponících zdar-
ma, komentované krmení 
vybraných zvířat, ukázky 
dravých ptáků, projížďky na 
raftu a blízké seznámení s 
hadem.

ZOO Ohrada otevřela novou expozici

Domov důchodců Horní Planá 
zkvalitní sociální služby
Na téměř 40 milionů korun přijde rekonstrukce budo-
vy C Domova důchodců Horní Planá, jehož zřizova-
telem je Jihočeský kraj. Stavební práce byly zahájeny 
28. července, se zahájením zkušebního provozu se počítá 
k 1. lednu 2010.
„Připravili jsme půdní vestavbu a rekonstrukci nejstarší-
ho pavilonu, který už zdaleka neodpovídá nárokům na 
bydlení ve 21. století. Celý projekt vyjde zhruba na 40 
milionů, z toho čekáme okolo 36 milionů z Regionální-
ho operačního programu,“ uvedl ředitel hornoplánské-
ho domova Jaroslav Šíma.
Po rekonstrukci vznikne dvacet plně bezbariérových 
jedno a dvoulůžkových pokojů a jeden třílůžkový pokoj 
s ošetřovatelskými lůžky. Práce zahrnují výměnu oken, 
zateplení obvodového pláště budovy, výměnu střešní 
krytiny, evakuačního lůžkového výtahu, rekonstrukci 
rozvodů teplé užitkové vody a další.
V Horní  Plané dojde po realizaci této akce k dalšímu 
zkvalitnění poskytovaných sociálních služeb v souladu 
se standardy kvality sociálních služeb.

Punc rekreační oblasti se pokusí vrátit Orlic-
ké přehradě Jihočeský kraj. Kvůli znečištěné a 
nekvalitní vodě a vysokému výskytu sinic tu je 
v létě na mnohých místech koupání prakticky 
nemožné.

Konto BARIÉRY a obchodní řetězec Globus ČR předaly v 
rámci projektu Auta bez bariér další dvě speciální deví-
timístná auta, určená pro přepravu osob se zdravotním 
postižením. Jako příjemce tohoto daru vybrala Rada 
Konta BARIÉRY občanské sdružení ParaCENTRUM Fenix 
z Brna a strakonické občanské sdružení Cestou vůle, kte-
ré je zřízeno při Speciální základní a mateřské škole ve 
Strakonicích. Klíče od automobilu Fiat Ducato převzala 
ředitelka strakonické školy Eva Vácová.
Zřizovatelem Speciální ZŠ a MŠ ve Strakonicích je Jiho-
český kraj, slavnostního předávání auta se tak zúčastnila 
spolu s místostarostou Strakonic Ivanou Říhovou i Marie 
Hrdinová, radní Jihočeského kraje pro oblast školství, 
mládeže a tělovýchovy.
„Kontu Bariéry i obchodnímu řetězci Globus je třeba za 
jejich aktivity, které  pomohou v Jihočeském kraji dětem 
ze Strakonicka, poděkovat. Tento dar pomůže dětem s 
dopravou a budou se tak moci zapojit do vzdělávacích a 
rehabilitačních činností, které jsou pro ně připravovány 
ve škole pod vedením paní ředitelky Vácové,“ zdůrazni-
la při předávání automobilu Marie Hrdinová.
Projekt Auta bez bariér je fi nancován z prodeje nákup-
ních tašek v hypermarketech Globus, a to korunou z 
každého prodaného kusu. Během sedmi let se z prodeje 
tašek získalo  8 057 020 Kč a nakoupilo 12 bezbariéro-
vých aut.
Ve Strakonicích bude auto bez bariér vozit mentálně 
postižené děti, děti s poruchou autistického spektra a 
děti s tělesným postižením do školy a do Aktivačního 
centra občanského sdružení Cestou vůle. Zde se budou 
učit, absolvovat terapie a hrát si. 

Auto bez bariér bude pomáhat
postiženým dětem ze Strakonicka

Novou expozici amerických zvířat otevřela 
slavnostně v pondělí 14. července ZOO Ohrada 
Hluboká nad Vltavou. K výběhu psounů prério-
vých a voliéře jihoamerických papoušků pata-
gonských a papoušků mniších tak přibudou dva 
nové výběhy a vnitřní ubikace pro jihoameric-
ká zvířata.
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MOTOR JIKOV Strojírenská a.s., lokalita Soběslav
obráběč kovů  - soustružník, obsluha NC a CNC strojů, seřizovač NC a CNC strojů, elektrotechnik NC a CNC strojů, 

technolog se znalostí programování CNC strojů 

kontakt: pí. Janoušková, tel.: 381 504 105, e-mail: ijanouskova@mjs.cz, 
popř. pí. Strnadová, tel.: 724 964 506, e-mail: pstrnadova@mjgroup.cz

•
MOTOR JIKOV Strojírenská a.s., lokalita Jindřichův Hradec

mistr výroby, konstruktér, pracovník do řízení jakosti 
kontakt: pí. Kubů, tel.: 384 340 227, e-mail: mkubu@mjs.cz

•
MOTOR JIKOV Tlaková slévárna a.s., České Budějovice

provozní nástrojař, slévač – obsluha tlakových lisů 
kontakt: pí. Strnadová, tel.: 724 964 506, e-mail: pstrnadova@mjgroup.cz, 

popř. p. Vladimír Blecha, tel.: 389 016 430, e-mail: blecha@mjts.cz
•

MOTOR JIKOV Slévárna litiny a.s., České Budějovice
tavič, obsluha jádrových strojů, operátor velínu pískového hospodářství, brusič,

údržbář – zámečník, údržbář – elektrikář, řidič vysokozdvižného vozíku
kontakt: pí. Strnadová, tel.: 724 964 506, e-mail: pstrnadova@mjgroup.cz, 

popř. p. Ing. David Kozel , tel.: 389 016 443, e-mail: dkozel@mjsl.cz
•

MOTOR JIKOV Fostron a.s., České Budějovice
divize Jednoúčelové stroje

obráběč kovů (frézař, zámečník, soustružník), obsluha obráběcího centra
divize Formy

nástrojař, brusič na plocho, manipulant + úklid, leštič forem
kontakt: pí. Strnadová, tel.: 724 964 506, e-mail: pstrnadova@mjgroup.cz, 

popř. p. Jiří Boček, tel.: 602 151 746, e-mail: jbocek@fostron.cz

Noviny společnosti MOTOR JIKOV Group a.s. České Budějovice
Ročník XII.
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ADRESA REDAKCE: Kněžskodvorská 2277/26, 370 04 České Budějovice,
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Podávání novinových zásilek povoleno s.p. Česká pošta, ředitelstvím odštěpného 
závodu jižní Čechy v Českých Budějovicích, číslo: 5/2002 ze dne 3. ledna 2002.
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Uzávěrka tohoto čísla byla v pondělí 15. září 2008.

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH PRACOVNÍCH MÍST
SKUPINY STROJÍRENSKÝCH A SLÉVÁRENSKÝCH

AKCIOVÝCH SPOLEČNOSTÍ MOTOR JIKOV GROUP  a.s.

Ve dnech 21.–22. a 28. až 
29. srpna se uskutečnila v 
Kamenici nad Lipou dvě 
školení, jejichž cílem bylo 
posílení vzájemné komu-
nikace a rozvoj schopnosti 
vedení lidí. Cílovou skupi-
nou těchto akcí byli mistři 
provozů skupiny MOTOR 
JIKOV GROUP. 
„Dvoudenní setkání mis-
trů a vedoucích pracovních 

týmů všech pěti společnos-
tí holdingu MOTOR JIKOV 
Group a.s. měla za cíl posílit 
dovednosti pro vedení lidí, 

rozvíjet kvalitní pracovní 
vztahy a schopnost efektiv-
ní komunikace v týmu. Obě 
akce byly koncipovány for-

mou kombinace školení a 
outdoorových aktivit s tím, 
že praktická cvičení nad 
teorií převažovala,“ řekla 

Pavlína Stifterová z perso-
nálního oddělení. 
Mezi tématy byly napří-
klad techniky sdělování a 

přijímání informací, komu-
nikace s různými osobnost-
ními typy, vyjednávání a 
argumentace, vztahy na 

pracovišti, týmová práce, 
přesvědčovací schopnosti 
a mnoho dalších. Součástí 
programů obou školení byly 
outdoorové aktivity, mnoh-
dy značně fyzicky náročné, 
dle reakcí účastníků ale 
atraktivní a záživné, kte-
ré byly cíleně zaměřené 
na vzájemnou komunikaci 
a vedení s přihlédnutím 
k místním možnostem.

„Mistr je prostředníkem me-
zi vedením fi rmy a samot-
nými zaměstnanci a ví, co 
obě strany očekávají. Dobrý 

znalosti význa-
mu týmové prá-

ce. A právě to 
byla hlavní téma-
ta obou akcí,“ 

dodala Pavlína Stif-
terová.  

Outdoorové aktivity otevírají možnost pracovat v týmu

MISTŘI, JAK JE NEZNÁTE…

Na snímcích jsou mistři provozů společností MOTOR JIKOV Group a.s. tak, jak je neznáte ...

mistr ví, 
že schopnost 
získat respekt 
ostatních spo-
čívá ve znalos-
ti lidí, schop-
nosti správné 
komunikace 
a efektivního 
vedení týmu a 
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