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Vážené kolegyně, vážení kolegové, 
zaměstnanci a obchodní partneři,

v září po dvouměsíční pauze opět ožila 
výcviková střediska fi rmy učni a studenty 
na povinných odborných praxích. O tom, 
že je tam opravdu živo, svědčí přes 24 
tisíc hodin, které jen za loňský školní rok 
v rámci praxí žáci v našich provozech 
odpracovali.

Akutní nedostatek pracovní síly, který 
v našem oboru pociťujeme, je dán 
politikou státu v oblasti vzdělanosti, která 
nenahrává oborovosti. Všichni chtějí být 
právníci či ekonomové a strojírenství 
není dostatečně podporováno. A i když 
na situaci stát dnes již reaguje, jde stále 
o běh na dlouhou trať.

Výchova žáků v technicky náročných 
oborech a jejich školení přímo 
v našich provozech je při současné 
úrovni nezaměstnanosti v podstatě 
jedinou efektivní cestou, jak zajistit 
kvalitu a zručnost našich budoucích 
zaměstnanců a hlavně jejich dostatek. 
MOTOR JIKOV GROUP spolupracuje 
při formování budoucí generace 
technických pracovníků úzce s pěti 
středními školami, jejichž ředitelé 
vnímají problematiku technického 
školství stejně. Pro nás, stejně jako pro 
ně, je velmi důležitá stabilita. Obě strany 
potřebují partnera, na kterého je ve 
všech ohledech spolehnutí a dává druhé 
straně jistotu do budoucna a možnost 
začínat nové projekty. 

Na náš funkční systém výchovy mladých 
lidí v oblasti strojírenství chceme nyní 
navázat i ve slévárenství. Navýšíme proto 
stipendijní podporu učňů a studentů, 
kteří si zvolí tento obor a motivovat 
je chceme i nástupním bonusem po 
dokončení studia. 

I v tomto vydání MONITORU, které 
je cíleně zaměřené zejména na nábor 
maldých lidí pro technické profese, se 
dočtete o nových obchodech, které se 
MOTORU JIKOV nabízejí. Nebudeme-li 
mít ale dostatek kvalitních zaměstnanců, 
budeme tyto výzvy přijímat jen velmi 
obtížně. 

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

Zážitkové vzdìlávání
zamìstnancù fi rmy

Klíèové kompetence rozvíjejí 
zamìstnanci spoleènosti pøi 
výjezdních zasedáních.

6Zamìstnavatel ocení 
dárce krve

Bezpøíspìvkoví dárci krve 
získají novì od fi rmy benefi tní 
poukázky. 
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2 Dobrodružství          
s MOTOREM JIKOV 

MOTOR JIKOV Group a.s. byl 
opìt hlavním partnerem akce 
Dobrodružství s technikou.

20. ROÈNÍK

obtížně.

Ministr prùmyslu a obchodu diskutoval 
se zástupci automobilového prùmyslu
Setkání fi rem ze segmentu automotive z Jihoèeského kraje s pøedstaviteli krajské samosprávy i státní správy a pøedstaviteli 
Sdružení automobilového prùmyslu (AutoSAP) se uskuteènilo v záøí v Hluboké nad Vltavou. 

„Cílem setkání bylo prodiskutovat poža-
davky a námìty fi rem smìrem k pøedsta-
vitelùm kraje. Dotkli jsme se problematik 
prùmyslu 4.0, trhu práce, vzdìlávání, 
dopravní infrastruktury, ale i neopodstat-
nìných požadavkù odborù. Není možné, 
aby odboráøi diktovali fi rmám, kolik mají 
lidem pøidat na platech, to musí vždy sta-
novit trh,“ øekl generální øeditel MOTORU 
JIKOV Group a.s., viceprezident Sdružení 
automobilového prùmyslu a pøedseda 
pøedstavenstva Jihoèeské hospodáøské ko-
mory (JHK) Miroslav Dvoøák.
 
Pozvání pøijal i ministr prùmyslu a obcho-
du Jan Mládek. Mezi opatøení na pod-
poru automobilového prùmyslu vyzdvihl 
ministr Jan Mládek pøedevším Operaèní 
program Podnikání a inovace pro kon-
kurenceschopnost (OP PIK) pro období 
2014—2020, program výzkumu a vývoje 
TRIO, investièní pobídky a podporu rozvo-
je prùmyslových zón. „OP PIK má oproti 
pøedešlému programu širší zábìr. Opìt se 
zamìøuje pøedevším na rozvoj inovativních 
technologií, které napomùžou konkuren-
ceschopnosti malých a støedních fi rem,“ 
uvedl ministr Jan Mládek.

„Z hlediska fi rem je dùležitá podpora stá-
tu v oblasti prùmyslu 4.0, která pomùže 
k tomu, aby fi rmy byly konkurenceschop-
né. Aktuální nedostatek pracovních sil 

mùže zmírnit napøíklad projekt Režim 
Ukrajina, ale je tøeba si uvìdomit, že už 
dnes pracuje v sousedním Bavorsku a Ra-

kousku šedesát tisíc Èechù, a na pøíchod 
ukrajinských dìlníkù budou fi rmy èekat od 
podání žádosti šest mìsícù,“ øekl øeditel 

úøadu JHK Ludìk Keist. Do diskuze se za-
pojili i zástupci úøadu práce, Vysoké školy 
technické a ekonomické, èi policie. 

Akvizice Volkswagenu pøinese 
fi rmì nové obchody
Nìmecká automobilka Volkswagen, pod níž spadají znaèky 
Scania a MAN, se dohodla na partnerství s americkým vý-
robcem nákladních vozù Navistar International. Volkswagen 
bude Navistaru dodávat motory a koupí v americké fi rmì 
16,6 procenta akcií.

Akvizice nìmeckého koncernu se pozitiv-

nì projeví i na obchodech MOTORU JIKOV 

GROUP. 

„Pro nás jako dodavatele souèástí pro mo-

tory vozù znaèek Scania a MAN to pøed-

stavuje v budoucnu další nárùst objemù 

obchodù. Už nyní je plánován v souvislosti 

s novou platformou pøevodovek a moto-

rù v rámci divize Truck & Bus koncernu 

VW, která zahrnuje zmínìné znaèky Sca-

nia, MAN a užitkové vozy VW, postupný 

nárùst dodávek minimálnì o tøicet pro-

cent od roku 2018, kromì plánovaného 

postupného nárùstu objemu dodávek 

dílcù na nový nákladní vùz Scania, který 

byl uveden na trh na konci srpna. Vstup 

Volkswagenu do Navistar pak znamená 

další potenciální navýšení o dalších pøibliž-

nì tøicet procent,“ uvedl øeditel pro øízení 

projektù MOTOR JIKOV Group a.s. Tomáš 

Prášil. 

MOTOR JIKOV GROUP je v souèasnosti 
dodavatelem necelých 80 dílù na motory 
a pøevodovky staré a nové generace vozù 
Scania a od letošního roku i vozù MAN, 
kdy došlo k využití a naplnìní plánovaných 
synergií v rámci vývoje a nákupù kompo-
nent obou výrobcù. Navýšení objemu vý-
roby dílcù pro motory a dodávky pro spo-
leènost Navistar by se mohlo týkat zhruba 
tøí desítek dílcù.

Volkswagen je nejvìtším výrobcem osob-
ních aut v Evropì a druhým nejvìtším na 
svìtì. Hodlá se ale stát i pøedním globál-
ním hráèem na trhu s nákladními vozy a již 
døíve získal vìtšinové podíly ve fi rmách 
MAN a Scania. Navistar se snaží získat 
partnera, který by mu pomohl s fi nanè-
nì nároèným vývojem motorù splòujících 
èím dál pøísnìjší emisní normy. Pro Volks-
wagen je Navistar atraktivní, protože má 
v Severní Americe rozsáhlou síť prodejcù. 

Na snímku ze setkání fi rem s pøedstaviteli samosprávy, státní správy a sdružení AutoSAP jsou (zleva) ministr prùmyslu a obchodu Jan Mládek, 
generální øeditel MOTOR JIKOV Group a.s., viceprezident AutoSAP Miroslav Dvoøák, viceprezident AutoSAP Bohdan Wojnar a øeditel sekretariátu 
AutoSAP Zdenìk Petzl.

Firma podpoøí uènì a studenty
na praxi ve slévárnì
Spolupráce MOTORU JIKOV 
a støedních škol a uèilišť dostá-
vá od letošního školního roku 
další rozmìr. 

„V oboru strojírenství se nám podaøilo sys-
tém stipendií a výchovy mladých lidí do-
táhnout do bodu, kdy zcela plní pøedstavy 
naše, školy, studentù a uèòù. Nyní bychom 
podobného stavu chtìli dosáhnout i v ob-
lasti slévárenství. Tìší nás, že stejné pozice 
zastává napøíklad i Jihoèeský kraj, který 
také vypsal stipendijní program pro obor 
slévárenství,“ konstatoval generální øedi-
tel MOTORU JIKOV Group a.s. Miroslav 
Dvoøák.  

Cílem je do odborné praxe v oboru slé-
várenství pøilákat i studenty ostatních 
technických oborù. „Pøipravili jsme proto 
doplòkový systém fi nanèních odmìn prá-
vì pro tyto mladé lidi, kteøí se již bìhem 
uèení èi studia rozhodnou pro praxi ve slé-
várenském provozu. Kromì vyšší odmìny 
za povinnou praxi pak ještì pøi nástupu 
právì do tohoto provozu získají cílovou 
motivaèní prémii deset tisíc korun,“ po-
psala øeditelka pro rozvoj lidských zdrojù 
MOTOR JIKOV Group a.s. Vìra Vrchoto-
vá. Všichni uèni a studenti vykonávající 
povinou praxi ve fi rmì již dnes dostávají 

za svoji práci zaplaceno, což se ve vìtšinì 
ostatních v fi rem nedìje.

Problém nedostatku pracovníkù ve slévá-
renském provozu je èásteènì zpùsoben 
pøedsudky ze strany rodièù i samotných 
dìtí. „Dnes jde o provoz, který je automa-
tizovaný a hledáme lidi, kteøí stroje obslu-
hují zjednodušenì øeèeno pøes poèítaèe. 
Nejde o žádnou tìžkou manuální práci. 
Naopak právì zde jsme již pøed pìti lety 
instalovali plnì automatizované a roboti-
zované vysokotlaké licí pracovištì odpo-
vídající nárokùm prùmyslu 4.0. Jde tedy 
o práci vhodnou pro mladou generaci 
spojenu s moderními informaèními tech-
nologiemi,“ zdùraznila Vìra Vrchotová. 

MOTOR JIKOV trvale poptává lidi na pozi-
ce obsluh licích strojù, operátorù, seøizo-
vaèù a také programátorù slévárenských 
zaøízení. 

Praxe ve slévárenském provozu dostane vìtší 
prostor a podporu.
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Pìtaètyøicet let práce pro jednu 
spoleènost je obdivuhodný vý-
kon. Neuvìøitelný…
Je to strašná doba, zvlášť když to vezmete 
podle dnešních mìøítek, kdy lidé práci støí-
dají pomìrnì èasto.

Nemìl jste pocit, že potøebujete 
zmìnu?
Mìl jsem tu výhodu, že sice pracuji celou 
dobu pro jednu fi rmu, ale prošel jsem 
hned nìkolika profesemi, takže to pro mì 
nebyla jednolitá doba na jednom místì. 
Pøed tøinácti lety jsem navíc vymìnil Sobì-
slav za Èeské Budìjovice. 

V srpnu 1971 jste nastupoval do 
tehdejší Ladovky v Sobìslavi. 
Osudová volba…
Odmaturoval jsem zrovna na strojní prù-
myslovce. Pøi studiu jsem si chvíli hrál 
s myšlenkou, že se radìji pùjdu uèit na 
automechanika, ale nakonec jsem vytrval 
a jsem za to pochopitelnì rád. Po maturitì 
jsem si udìlal mìsíc prázdnin a vyrazil do 
Ladovky. Tehdy to byla v Sobìslavi v pod-
statì jediná velká strojírenská fi rma, takže 
žádné velké rozhodování. Èlovìk si vybíral 
podle toho, kde bydlel. 

Jakou profesí jste tedy zaèínal?
Firma tehdy ještì vyrábìla šicí stroje a já 
jsem nastoupil jako brusiè na magnetické 
brusce právì na výrobì šicích strojù. Po 
roce a pùl jsem pøešel na pozici dílenského 
kontrolora. Rozhodnutím shora pak výro-
ba šicích strojù v Sobìslavi skonèila a za-
èaly se vyrábìt pletací stroje a pøevodové 
skøínì pro tryskové stavy do Ruska.  Tehdy 
jsem jako kontrolor pøešel na støedisko fré-
my.  Od roku 1975 jsem pak pùsobil na 
pozici požárního technika. 

Požárního technika? To jste skoèil 
od kontroly výroby úplnì nìkam 
jinam…
K hasièské profesi jsem od malièka tíhnul, 
což bylo dáno tím, že mùj otec byl velite-
lem hasièù v Roudné, kde jsem se narodil 
a pak i v Sobìslavi, kam jsme se pøestìho-
vali.  Na starosti jsem pak mìl jako požární 
technik i civilní obranu – kryty, vybavení, 
cvièení… Po revoluci jsem pøešel na pozici 
vedoucího personálního oddìlení v Sobì-
slavi, a když MOTOR JIKOV koupil v roce 
1995 Ladovku, stal jsem se personálním 
øeditelem v Sobìslavi. 

Takže další zmìna profese. 
Mám silné sociální cítìní a osudy lidí mi 

nejsou lhostejné, takže musím øíct, že mì 
ta práce bavila. Ale i tam jsem zažil ne-
pøíjemné situace. Napøíklad když jsme 
museli v devadesátých letech bìhem 24 
hodin napsat tøi stovky výpovìdí. Ladovka 
se dostala do velkých problémù kvùli kon-
traktu v Rusku, za který se tehdy dokon-
ce písemnì zaruèil ministr fi nancí Václav 
Klaus. Firma odvedla z obchodu danì, ale 
peníze nevidìla. Když byl na Ladovku vy-
hlášen konkurz, zùstal jsem k ruce správci 
konkurzní podstaty a spolupracoval jsem 

na vypoøádání majetku. Musím øíct, že mì 

i dnes tìší, že se podaøilo tehdejší objekty 

prodat fi rmám, které je nadále využívají 

a nestala se tak z toho nìjaká nevzhledná 

èást Sobìslavi.  Tehdy jsem se nauèil všem 

správcovským a dalším vìcem potøebným 

pro souèasnou pozici øeditele servisní 

fi rmy MOTORU JIKOV GROUP. Od roku 

2003 jsem pak v INVESTIX a.s., z toho 

posledních dvanáct let v pozici øeditele 

a pøedsedy pøedstavenstva. 

Lidé èasto vzpomínají na to, že 
døíve byly mezilidské vztahy vøe-
lejší, zamìstnanci k sobì mìli 
blíž. Vidíte to taky tak nebo jde 
spíš o to, že na minulost je èlovìk 
zvyklý se dívat takøíkajíc rùžový-
mi brýlemi?

Zažil jsem mnohé a i já dokáži být vùèi li-
dem tvrdý, ale mým cílem vždy bylo a je se 
domluvit a s ostatními vyjít. Dnes je celko-
vì život rychlejší a projevuje se to i v práci, 
což mùže pøinášet i trochu napìtí. Èlovìk 
se ale musí umìt pøizpùsobit. Rozhodnì 
ale nevzpomínám na nìjakou idylickou 
minulost, to urèitì ne. 

Ve vašem vìku už bývají nejèas-
tìjším „koníèkem“ vnouèata. Platí 
to i pro vás?

Urèitì, mám dva vnuky – osmiletého a de-
setiletého, kteøí mi dìlají radost. Oba spor-
tují, takže když jsme je mìli v létì tøi týdny 
na hlídání, mìl jsem spoustu pohybu. Star-
ší hraje basketbal a mladší fotbal a vybral 
si stejný post, jako jsem hrával já, takže 
mu mùžu pøedat své zkušenosti.

Na jakém postu jste hrál?

Chytal jsem v brance. Stopku mi bohužel 
vystavila nehoda na motorce v sedmnácti 
letech, pøi které jsem si zlomil tøi obratle 
a zùstal dva mìsíce v nemocnici.  Pak už 
jsem se vrátil k fotbalu jen rekreaènì na 
„okresní“ úrovni a jako funkcionáø. Pod 
Ladovku tehdy spadal i fotbalový klub, 
takže jsem tøi roky dìlal jeho pøedsedu. 
Jednu výhodu ale ta moje nehoda mìla, 
dostal jsem díky ní modrou knížku. Když 
jsem se to dozvìdìl, vyskoèil jsem do 
vzduchu a rukou udìlal dùlek do stropu. 
(smích)

V pìtašedesáti už si vìtšina lidí 
užívá dùchodu, jak to vidíte vy?

Já už vlastnì v dùchodu jsem pøes dva 
roky. Generální øeditel MOTORU JIKOV 
Group a.s .Miroslav Dvoøák mì požádal, 
jestli bych na postu ještì chvíli nevydržel 
a já mu rád vyhovìl, ale myslím, že pøíš-
tí rok, už bych se mìl zaèít starat o novì 
zdìdìnou chalupu po manželèiných rodi-
èích a další vìci na plný úvazek. V Sobì-
slavi máme øadový domek, kolem kterého 
je také spousta údržbových prací, a když 
èlovìk pracuje, zbývají mu na to pouze ví-
kendy, což se pak tìžko stíhá. 

Kvùli úrazu na motorce pøišel Jiøí Macháèek 
o fotbal, ale zachránil ho pøed vojnou
Hned dvì jubilea oslavil v polovinì roku Jiøí Macháèek, øeditel INVESTIX a.s. Vedle kulatých pìtašedesátých narozenin i tìžko uvìøi-
telných pìtaètyøicet let v jedné fi rmì. „Je to strašná doba, hlavnì na dnešní pomìry,“ øíká se smíchem v rozhovoru Jiøí Macháèek. 
Tìžko by se ve fi rmì hledala osoba povolanìjší ke správì a službám pro provozy MOTORU JIKOV v Èeských Budìjovicích a Sobì-
slavi. Když fi rma v roce 1972 v Sobìslavi dostavìla a otevøela nové výrobní prostory, ve kterých sídlí i dnes, Jiøí Macháèek byl již rok 
jejím zamìstnancem. 

Miroslav Levý si „postavil“ doma raketoplán Buran
Pìtaètyøicet let procházel každý pracovní 
den Miroslav Levý do areálu slévárny litiny 
MOTOR JIKOV Slévárna a.s. Zaèínal jako 
øadový údržbáø v roce1971 a do dùcho-
du odcházel  jako skladník. Když v srpnu 
konèil, ocenil jeho vìrnost fi rmì generální 
øeditel MOTORU JIKOV Group a.s. darem 
v podobì sekaèky z nabídky MOTORU JI-
KOV GREEN.

„Celou pracovní kariéru jsem prožil na 
slévárnì. Vyuèil jsem se v uèòovském støe-
disku Motoru Jikov na Lidické jako strojní 
zámeèník a nastoupil jsem do údržby. Pak 
jsem byl mechanikem na údržbì a posléze 
i mistrem,“ popisuje Miroslav Levý. Z údrž-
by pøešel na kalírnu, kde se nakonec stal 
také mistrem. „Další štací byl post vedou-

cího expedice a pak už jsem pøešel do ná-
kupu,“ doplòuje pracovní resumé èerstvý 
dùchodce.

Na otázku, co se bìhem více než ètyøiceti 
let zmìnilo, ani chvíli neváhá s odpovìdí. 
„Vybavení je dnes naprosto nesrovnatelné 
s tím, s èím jsme pracovali v mých zaèát-
cích. Práce tehdy byla fyzicky vìtší døina 
jak pro dìlníky, tak pro údržbáøe. To, co 
nemìlo sto kilo, k nám nepatøilo. Zažil 
jsem taky hodnì zmìn ve vedení slévárny, 
odhadem tak dvacet øeditelù,“ popisuje 
Miroslav Levý. 

Zmìnu pozoroval i v mezilidských vzta-
zích. „Dnes je doba mnohem rychlejší, což 
se projevuje jak v práci, tak v tom, jak se 

k sobì lidé chovají. Ještì za bývalého re-
žimu jsme mìli partu, která držela spolu 
i mimo práci. Na to se nám podaøilo na-
vázat i v devadesátých letech, kdy jsme si 
založili klub, mìli jsme pravidla, kroniku, 
dávali jsme pøíspìvky, ze kterých jsme si 
pak platili spoleèné akce – šipky, bowling, 
spoleèné výlety. Dnes už mi pøijde, že ko-
legové na nìco podobného èas nemají,“ 
podotýká Miroslav Levý. 

Ani on ale pøebytkem volného èasu roz-
hodnì neoplývá. „Jsem klasický dùchod-
ce, nestíhám,“ smìje se. Není ani divu, ve 
Vèelné dokonèuje rekonstrukci rodinného 
domu, nebál se pustit do zateplení domu 
ani opravy støechy. Poøídil si štìnì bernské-
ho salašnického psa, uèí se hrát na basu 

a na housle, zkouší navrhovat zahrady 
a k tomu si rád najde èas ještì na své dvì 
vnuèky. 

Velkým koníèkem pro nìj je i modelaøe-
ní. „Jsou to hlavnì modely letadel, bytù 
a domù. Na jeden jsem obzvlášť hrdý, 
protože je propracovaný do posledního 
detailu vèetnì nábytku, nesmí chybìt na-
pøíklad kytara, nebo tøeba brambory a uhlí 
ve sklepì. Když to vidìla tchýnì, ptala se, 
jestli ta voda v bazénu je pravá a neodo-
lala a vyzkoušela do ní ponoøit prst, takže 
propíchla slídu,“ vypráví Miroslav Levý. 
Spíše mezi kuriozity pak øadí zhruba me-
trový model raketoplánu Buran. „Tehdy 
nebyly žádné plány, takže jsem raketoplán 
postavil podle fotek,“ dodává.

Miroslav Levý pracoval v MOTORU JIKOV 
Slévárna a.s. pìtaètyøicet let.

Zamìstnavatel 
ocení dárce krve
Stejnì jako Èeský èervený køíž i MOTOR JI-
KOV GROUP si váží tìch, kteøí jsou ochotni 
nezištnì pomáhat druhým prostøednictvím 
bezpøíspìvkového dárcovství krve. Zatím-
co Èeský èervený køíž se snaží dárce ocenit 
morálnì, vedení spoleènosti MOTOR JI-
KOV Group a.s. se rozhodlo pøispìt dár-
cùm fi nanènì, a to prostøednictvím bene-
fi tních poukázek na nákup zboží a služeb. 
„Pokraèujeme v tradici odmìòování dár-
cù krve,“ zdùraznila personální øeditelka 
MOTORU JIKOV Group a.s. Iva Fantyšová. 
Zamìstnavatel vìnuje odmìnu ve formì 
benefi tní poukázky za významný poèet 
bezplatných odbìrù krve zamìstnancùm, 
kteøí jsou v pracovním pomìru u spoleè-
nosti skupiny MOTOR JIKOV GROUP mini-
málnì jeden rok. 

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 bezpøíspìv-
kových odbìrù. „Právì s tìmito význam-
nými poèty spojíme odmìòování i my. Za 
deset odbìrù získá zamìstnanec poukáz-
ku v hodnotì dva tisíce korun, za dvacet 
jsou to tøi tisíce a za ètyøicet sedm tisíc 
korun,“ informovala Iva Fantyšová. Další 
odmìny jsou odstupòovány 15 tisíc korun 
(80 odbìrù), 20 tisíc korun (120 odb.), 25 
tisíc korun (160 odb.) a 30 tisíc korun (250 
odb.).

„Kdo dosáhne stanoveného poètu od-
bìrù, pøinese na personální oddìlení 
potvrzení èi diplom od Èerveného køí-
že. Personální úsek pak na základì toho 
zajistí poukázku v pøíslušné výši. Nárok 
na odmìnu mají i všichni ti, kteøí dosáhli 
stanoveného poètu v roce 2016. Pokud 
nìkdo napøíklad daroval krev po ètyøicáté 
letos v únoru, benefi t získá,“ doplnila per-
sonální øeditelka. Výjimkou z toho pravidla 
jsou zamìstnanci, èlenové odborové or-
ganizace, kteøí již byli za významný poèet 
odbìrù dosažených v roce 2016 odmìnì-
ni dle pravidel odborové organizace. „Naší 
snahou je poskytnou benefi ty vždy všem 
zamìstnancùm bez rozdílu èlenství v od-
borech,“ zdùraznila Iva Fantyšová. 

Dárci dostanou odmìnu formou benefi t-
ních poukázek. „Chtìli jsme, aby odmì-
na byla provázána s péèí o zdraví a právì 
v této oblasti mohou lidé poukázky využít. 
Lze je uplatit pøi vstupech do sportovních 
zaøízení, v lékárnách ale tøeba i k nákupu 
dovolené,“ dodala personální øeditelka.  

Jiøí Macháèek nastoupil do fi rmy v roce 1971. Dnes je øeditelem INVESTIX a.s.

Zlatá Jánského medaile za ètyøicet 
bezpøíspìvkových odbìrù krve. Zamìstnanci, 
kteøí medaili obdrželi letos nebo v budoucnu 
dostanou, získají od zamìstnavatele pøíspìvek 
sedm tisíc korun.
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Pøes tøi tisícovky nadšených návštìvníkù 
a velká spokojenost i na stranì padesát-
ky vystavovatelù, kteøí nabídli dvì stovky 
exponátù. Tak vypadal druhý roèník Dob-
rodružství s technikou. Akce, za kterou 
stojí Jihoèeská hospodáøská komora (JHK) 
a Jihoèeská spoleènost pro rozvoj lidských 
zdrojù. MOTOR JIKOV Group a.s. stál 
u zrodu akce a patøí mezi hlavní podpo-
rovatele. 

„A co se dìlá tady?“ ptá se devítiletá Eliš-
ka Sedláèková u stolku MOTORU JIKOV 
GROUP pøi Dobrodružství s technikou. Se 
stejnou otázkou pøicházejí v prùbìhu dne 
další a další dìti. „To je pøesnì to, o co 
nám touto akcí šlo. Aby si dìti vše osahaly, 
vyzkoušely na vlastní kùži, takøíkajíc pøišly 
technice na chuť. Z více než dvou stovek 
exponátù si své vybraly ti nejmenší i dìti 
školou povinné,“ pochvalovala si druhý 
roèník Dobrodružství s technikou Lenka 
Vohradníková z JHK.

„Dobrodružství s technikou je opravdu 
unikátní akce, která naplòuje všechny 
pøedstavy, jak vzbudit zájem o techniku 
tím, že je urèena nejširší veøejnosti, dìtem 
a jejich rodièùm, žákùm, studentùm a je-
jich pedagogùm,“ tak hodnotí pøínos této 
akce øeditelka pro rozvoj lidských zdrojù 
MOTOR JIKOV Group a.s. Vìra Vrchotová 
a dodává: „Pøesnì takovéto akce chceme 
za MOTOR JIKOV nejen podporovat, ale 
zejména se jich aktivnì úèastnit. Vždyť 
jsme prùmyslová zemì se zhruba 45% 
podílem prùmyslu na HDP a bez lidí se zá-
jmem o techniku se prostì neobejdeme. 
Zájem o techniku je možné probudit již 
u dìtí v mateøské škole, proto je potøeba 
k technice a pøírodním vìdám vést dìti už 
od útlého dìtství. Už Jan Amos Komenský 
pokládal hru za pøirozený zpùsob, jak na 

dítì nenásilnì pùsobit, a pøitom pøiroze-
nì rozvíjet jeho schopnosti. Je dobøe, že 
v dobì, kdy se stále více pohybujeme ve 
virtuálním prostøedí, se uskuteèòuje tako-
váto akce, plná bezprostøedních prožitkù 
a zkušeností.“

„Myslím, že právì dìti, kterým je tato 
akce pøedevším urèena, zde získaly ty nej-
lepší zážitky a zkušenosti s technikou a vì-
øím, že si je uchovají do doby, kdy si zvolí 
technický obor pro svùj profesní život,“ 
dodala Vìra Vrchotová.

„Vystavovatelùm, mezi kterými nechybìli 
jihoèeští zamìstnavatelé, støední a vysoké 
školy, složky integrovaného záchranného 
systému, nebo napøíklad domy dìtí a mlá-
deže, patøí velký dík, protože pøipravili 
výborné expozice a návštìvníci, od tìch 
nejmenších až po dospìlé, se skvìle bavi-

li,“ zhodnotil výstavu Ludìk Keist, øeditel 
Jihoèeské hospodáøské komory. 

Naprostá spokojenost s akcí byla vidìt na 
všech úèastnících akce, od dìtí pøes rodièe 
až po zástupce vystavujících fi rem a škol, 
mezi kterými byl napøíklad Marcel Gause, 
øeditel Støední prùmyslové školy strojní 
a stavební Tábor, partnerské školy MO-
TORU JIKOV GROUP. „Úèastnili jsme se 
loòského pilotního roèníku, a když byl vy-
hlášen další roèník, ani chvíli jsme s úèastí 
neváhali. Výborný nápad je provedení akce 
hravou formou, že dìti jen nekoukají na 
nìco za sklem, ale vše si mohou vyzkou-
šet. Jako technická škola si vážíme toho, 
že nám fi rmy a Jihoèeská hospodáøská ko-
mora pomáhají dalším zpùsobem pøilákat 
dìti k technice,“ uvedl Marcel Gause. 

Expozice MOTORU JIKOV na Dobrodružství s technikou
pøilákala tøi tisíce malých i velkých návštìvníkù 
Hlavním partnerem zážitkové akce Dobrodružství s technikou, která se uskuteènila na èeskobudìjovickém Výstavišti, byla opìt spoleènost MOTOR JIKOV Group a.s. 

Holding MOTOR JIKOV GROUP se na druhém roèníku akce Dobrodružství s technikou prezentoval inovovanou nabídkou zážitkù pro dìti. Suverénnì 
nejvìtším tahákem byla nová autodráha doplnìná o maketu plnicí stanice z produkce spoleènosti a model sídla fi rmy spolu s vozovým parkem. 

Expozice spoleènosti zaujímala významnou èást vstupního prostoru do pavilonu T, kdy v prùbìhu 
dne prošlo na tøi tisíce návštìvníkù. 

Zástupce padesátky vystavovatelù pøivítal na akci øeditel úøadu JHK Ludìk Keist, MOTOR JIKOV 
GROUP zastupovala øeditelka pro rozvoj lidských zdrojù Vìra Vrchotová.

Již tradiènì pomáhají pøi podobných akcích uèni z výcvikového støediska fi rmy. 

Manuální zruènost si pøi montáži rámeèku ze systému ITEM chtìli vyzkoušet nejen dìti ale i mnozí 
dospìlí. Smyslem akce je, aby si návštìvníci mohli vše osahat a vyzkoušet. 

Po velmi dobré zkušenosti z loòska zaøadila fi rma v rámci své expozice i koutek pro úplnì 
nejmenší návštìvníky. Probouzet v dìtech zvídavost a touhu vìnovat se technice je jedním s cílù 
spoleènosti. 

Dìti si mohly u stánku MOTORU JIKOV GROUP zkusit naprogramovat legorobota, složit rám èi 
puzzle rùzné obtížnosti s motivy fi rmy. 

Pro úplnì nejmenší návštìvníky byly 
nachystány fi remní omalovánky a nechybìla 
pochopitelnì ani odmìna v podobì sladkostí 
a nafukovacích balonkù pro šikovné kreslíøe. 
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MOTOR JIKOV upevòuje pozici 
na slovinském trhu

„Ve spolupráci s partnerskou fi rmou OME-
GA AIR, d.o.o., jsme zprovoznili  CNG pl-
nicí technologii v jejím areálu v Ljubljani,“ 
informoval Karol Suchár za MOTOR JIKOV 
Strojírenská a.s., která se výrobou plnicích 
stanic v rámci holdingu MOTOR JIKOV 
GROUP zabývá.

„Jedná se o stejnou technologii MJ Vari-
ant 1K – 560 l pro vnitropodnikové vyu-
žití, jakou jsme instalovali v loòském roce 
v Kranji pro fi rmu DOMPLAN, d.d. Partner-
ská spoleènost OMEGA AIR, d.o.o., novou 
plnièkou nahradila pùvodní pomalé plnìní 
zaøízením MJ Compact 05, které umís-
tila ve svém druhém areálu v Logatecu,“ 
upøesnil Karol Suchár.  

Stanice MJ Variant 1K – 560 l je složena 
z plnící stanice MJ Compact 05 o výkonu 
pìt metrù krychlových za hodinu a vyso-
kotlakého zásobníku o objemu 560 l. 

MOTOR JIKOV Strojírenská a.s. se na poli 
plnicích stanic ve Slovinsku uvedla již v mi-
nulosti instalacemi plnièek MJ Compact 
05 pro pomalé plnìní v Mariboru, Jese-
nici a dalších mìstech. „Nezùstáváme na 
místì a plánujeme získat ještì vìtší èást 
slovinského trhu vnitropodnikových plni-
èek.  Pro pøíští rok už je v jednání výroba 
a instalace další CNG plnicí technologie 
s vìtším objemem pro výrobce izolaèních 
materiálù ve Škofja Loka,“ uvedl Jiøí Slíva, 
øeditel divize Speciální obrábìní a výroba 
MOTOR JIKOV Strojírenská a.s.

Slovinsko je aktuálnì jednou z dvacítky 
zemí, ve které již dnes zákazníci využívají 
plnicí stanice z portfolia MOTORU JIKOV 
Strojírenská a.s.

Plnicí stanice stlaèeného zemního plynu jako 
pøíklad chytrého øešení pro chytrá mìsta

Koncept Chytrých mìst již není pouze do-
ménou svìtových metropolí, ale dostává 
se také do popøedí zájmu øady mìst a obcí 
v Èeské republice. Dùvodù proè tomu tak 
je, je více. „Nejde jen o snižování nákladù 
a úspory na energie, stále více jsou Chytrá 
mìsta aktuální v souvislosti s tématy jako 
ochrana životního prostøedí, rozvoj cestov-
ního ruchu a pøedevším zvyšování kvality 
života obyvatel mìst,“ sdìlil Radovan Po-
lanský, výkonný øeditel Czech Smart City 
Cluster a vysvìtlil, že koncept Chytrých 
mìst je pøedevším o strategickém pøístupu 
k rozvoji mìsta a komunikaci s jeho oby-
vateli. 

Ve svém pøíspìvku mluvil o využití moder-
ních technologií v jednotlivých oblastech, 
jako je doprava, energetika, bezpeènost 
èi vodní a odpadové hospodáøství a zdù-
raznil potøebu jejich propojení v inteligent-
ních systémech øízení. 

„Zavádìní chytrých øešení je nejvíce vidìt 
u fi rem, které se dennì potøebují pøizpù-
sobovat regionálním i svìtovým trhùm. 
Pøíkladem mùže být ryze èeská spoleènost 
MOTOR JIKOV Strojírenská a.s., která na 
workshopu pøedstavila výrobu, vývoj a in-
stalaci CNG plnících stanic,“ øekla Alice 
Gregová z Jihoèeské hospodáøské komory 
a doplnila, že efektivita takovýchto øešení 
neznamená pouze ekonomický pøínos, ale 
je i sociální odpovìdností fi rem z hlediska 

ekologie. 

Jak ukazují zahranièní projekty, rozvoj 
chytrých øešení je možný na základì zdrojù 
každého mìsta. „Jde pøedevším o zmìnu 
myšlení, o využití pøíležitostí v rámci všech, 
tedy i relativnì malých projektù, které 
mìsto pøipravuje. Je tøeba také zdùraznit, 
že se jedná o bìh na dlouhou trať. Máme 
v plánu zaèít používat Index chytrých 
mìst, prostøednictvím kterého už EY velmi 

úspìšnì mapuje situaci v Itálii a bude ho 
rozšiøovat i do dalších evropských zemí, 
vèetnì Èeské republiky a pøispìt tak ke 
sjednocení pohledu na chytrost mìst 
u nás. Jednoduchá metoda porovnávání 
umožní všem mìstùm soustøedit se na svùj 
udržitelný rozvoj pøi zohlednìní specifi c-
kých priorit a výchozích podmínek,“ infor-
movala Andrea Æirliæová, z konzultantské 
spoleènosti Ernst & Young, s.r.o., která se 
tématem Smart City zabývá. 

Další vnitropodnikovou plnicí 
stanici na CNG instalovala 
v polovinì roku MOTOR JIKOV 
Strojírenská a.s. ve Slovinsku. 

Václav Král pøedstavil na workshopu Chytré mìsto – Smart City nabídku CNG plnicích stanic, které 
vyrábí MOTOR JIKOV Strojírenská a.s. 

Plnicí technologii dodala spoleènost MOTOR JIKOV Strojírenská a.s. do slovinské fi rmy OMEGA 
AIR. Jednalo se už o druhou plnièku. 

Dodané zaøízení MJ Variant 1K – 560 l tvoøí plnící stanice MJ Compact 05 o výkonu pìt metrù 
krychlových za hodinu a vysokotlaký zásobník o objemu 560 l. 

O rozvoji CNG plnicích stanic v jižních Èechách informoval úèastníky workshopu Chytré mìsto – 
Smart City manažer prodeje CNG MOTOR JIKOV Strojírenská a.s. Václav Král.

Znaèku CNG zná jen necelá 
polovina Èechù
Stlaèený zemní plyn (CNG) jako alternativ-
ní pohon automobilù zná jen 44 procent 
lidí, zatímco o zkapalnìném ropném plynu 
(LPG) už slyšelo 85 procent obyvatel Èes-
ké republiky. Lidé ale alternativy benzínu 
a nafty èasto zamìòují. S ekologickými 
pohony si vìtšinou spojují vyšší cenu vozù, 
nízký poèet èerpacích stanic nebo omeze-
né možnosti parkování. Za hlavní pøínos 
oznaèují levnìjší provoz a nižší emise. 
Ukázal to nedávný spotøebitelský výzkum.

V souèasné dobì jezdí v Èeské republice 
asi 14 tisíc vozidel na alternativní pohon 
CNG. Oproti stavu pøed deseti lety jejich 
poèet podle Èeského plynárenského svazu 
narostl tøicetinásobnì. „Mìsíènì je regist-
rováno asi 400 až 500 nových automobi-
lù, z toho osobní a dodávková vozidla na 
CNG tvoøí 2,35 procent,“ øíká Jiøí Šimek, 
místopøedseda Rady Èeského plynáren-
ského svazu.

Povìdomí o alternativní dopravì se podle 
odborníkù zvyšuje spoleènì s tím, jak ros-
te cena ropy. Za poslední tøi mìsíce zdra-
žil benzín v prùmìru na 30 korun za litr, 
cena nafty narostla na 28,50 korun. CNG 
lze naopak u velké èásti plnicích stanic na-
tankovat už za cenu 17 až 18 korun za 

kubík, což odpovídá zhruba jednomu litru 
benzínu.

Zatímco loni znalo CNG jako jeden z alter-
nativních pohonù 32 % lidí, letos povìdo-
mí o ekologické alternativì vzrostlo o dva-
náct procentních bodù. Vozy na CNG se 
využívají pøedevším ve fi rmách s vìtšími 
vozovými parky, pøípadnì s nimi jezdí živ-
nostníci. I MOTOR JIKOV jako dodavatel 
plnicích stanic od „domácích“ pøes pod-
nikové až po veøejné vsadil ve svém vo-
zovém parku na stlaèený zemní plyn. Na 
CNG jezdí v MOTORU JIKOV tøi ètvrtiny 
služebních automobilù. Poslední ètyøi roky 
obnovuje fi rma vozový park pouze auto-
mobily s pohonem na stlaèený zemní plyn. 
Roèní úspora vozového parku na pohon-
ných hmotách oproti klasickým palivùm 
èiní roènì 1,5 milionù korun. 

Zájem o CNG mezi veøejností zvyšuje ne-
jen zajímavá cena, ale též rozvoj sítì ve-
øejných plnicích stanic, kterých je v Èeské 
republice k dispozici už 124. Jejich poèet 
meziroènì vzrostl témìø o 50 procent 
a další se plánují. Mezi posledními zahá-
jily provoz napøíklad stanice v Brnì, Jièínì 
nebo Trutnovì. V zemích Evropské unie je 
asi 3 300 CNG stanic.

Témìø celý vozový park MOTORU JIKOV již dnes jezdí na CNG. Auta plní ze dvou 
vnitropodnikových plnicích stanic vlastní výroby.  
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Øeditelé partnerských škol hodnotí spolupráci 
s MOTOREM JIKOV na výbornou
O efektivnosti a úspìšnosti výcvikového støediska MOTORU JIKOV a spolupráci fi rmy se støedními školami a uèilišti nejlépe vypovídají následující èísla. Bìhem loòské-
ho školního roku odpracovali žáci pìti partnerských škol v provozech fi rmy v rámci povinných praxí 24 068 hodin. V prùmìru bylo každý mìsíc na praxi ve spoleè-
nostech holdingu MOTOR JIKOV GROUP pìtašedesát studentù. 

Zeptali jsme se øeditelù partnerských 
støedních škol na to, jak vnímají spolupráci 
s fi rmou. 

Všichni øeditelé odpovídali na dvì stejné 
otázky:

1) Jak hodnotíte dosavadní spo-
lupráci s MOTOREM JIKOV Group 
a.s. v oblasti technického vzdìlá-
vání? Co vám pøináší?

2)  V èem vidíte nejvìtší pøednost 
a kvalitu vaší školy pro studenty 
technických oborù?  

Jan Šindeláø, Vyšší odborná 
škola, støední prùmyslová 
škola automobilní a technická 
Èeské Budìjovice

1)  Spolupráce s fi rmou MOTOR JIKOV 
Group a.s. je na vysoké úrovni. Firma dis-
ponuje velkým poètem pracovních pozic 
a zaøízením, na kterém mají možnost žáci 
naší školy pracovat a seznamovat se s ce-
lými výrobními procesy.

Zástupci fi rmy se úèastní náborových akcí 
spoleènì se školou a tím pomáhají oslo-
vovat mladé lidi a probouzet v nich zájem 
o technické vzdìlávání.

Pravidelnì navštìvují informaèní schùzky 
rodièù. Rodièe informují o možnosti žáka 
získat motivaèní pøíspìvek a po ukonèení 
vzdìlávání má žák možnost ve fi rmì pra-
covat. Žáci, kteøí ve fi rmì vykonávají praxi, 
jsou motivováni k lepším studijním výsled-
kùm a minimální absenci.

2)   Nejvìtší pøedností naší školy je moderní 
vybavení a profesionální pøístup pedago-
gických pracovníkù. Vedení školy se snaží 
držet krok s technologickým a technickým 
vývojem a pøizpùsobovat školní vzdìlávací 
programy poptávce pracovního trhu.

František Kamlach, Vyšší 
odborná škola, støední škola, 
centrum odborné pøípravy 
Sezimovo Ústí 

1)  Praxe žákù probíhá u více fi rem, takže 
máme možnost porovnat kvalitu. Spoleè-
nost MOTOR JIKOV je vždy dobøe pøipra-
vená a splòuje to, co naše výuka potøebuje 
Oceòujeme pøedevším to, že sobìslavský 
závod má vytvoøené žákovské pracovištì, 
kde prostøednictvím vlastních zamìstnan-

cù usiluje o to, aby se naši žáci seznámili 
nejen s prostøedím fi rmy, ale poznali pro-
ces výroby, plánování, zásobování, atd.

2)  Jak samo vyplývá z názvu školy (Cen-
trum odborné pøípravy) snažíme se naše 
žáky pøipravovat na další zamìstnání pøe-
devším po odborné stránce a je pro nás 
dùležité, aby se žáci v prùbìhu studia se-
tkávali s reálnými technologiemi a reálný-
mi prostøedími, které je v budoucnu èekají 
u spoleèností jako napøíklad v MOTORU 
JIKOV.

Na naše stávající i budoucí žáky tak èeká 
škola, které se snaží držet krok s prùmys-
lovým prostøedím a která neustále moder-
nizuje své výukové vybavení. I pøesto, že 
jsme velká škola, se již od prvního roèníku 
talentovaní žáci úspìšnì zapojují pod ve-
dením svých uèitelù do odborných soutìží 
a rùzných vzdìlávacích projektù.

Karel Chalupa, Støední 
odborná škola, støední 
odborné uèilištì Jindøichùv 
Hradec

1)  Dosavadní spolupráce v oblasti technic-
kého vzdìlávání je na vysoké úrovni. Ne-
jedná se jen o globální podporu technic-
kých oborù ze strany takto významného 
prùmyslového èinitele na trhu, ale pøede-
vším je nutno tuto podporu vztáhnout na 
koncepèní uvažování pøi zajištìní odbor-
ného výcviku žákù technicky zamìøených 
oborù jako je napøíklad obor „Nástrojaø“. 

MOTOR JIKOV Group a.s. byla pøed nì-
kolika lety fi rma, která  se vydala cestou 
vzdìlávání  s jasnou koncepcí a technickou 
pøipraveností. Je evidentní, že ani na po-
èátku neponechala nic náhodì a odborný 
výcvik byl jak personálnì tak technicky 

velmi dobøe zajištìn, což je možno doložit 
i kladnou odezvou našich žákù na vedení 
a celkové pojetí odborného výcviku. V ka-
ždém pøípadì fi rma navázala na úspìšný 
model vzdìlávání  v Èeské republice, který 
byl na nìkolik dlouhých let opuštìn. 

Výchova žákù v technicky nároèných obo-
rech je jedinou rozumnou cestou, jak za-
jistit kvalitu a zruènost svých pracovníkù 
a pøedevším jejich dostatek, který je pod-
mínkou k úspìšné konkurenci každé fi rmy. 
Pro školu znamená taková spolupráce vy-
sokou pøidanou hodnotu  pro její vnímání 
na trhu práce a zároveò i atraktivnost spo-
leènì s tak dùležitou uplatnitelností žákù 
v následném profesním životì. Naši spolu-
práci považuji osobnì za hodnou pøíkladu 
a vzorovou.

2)  Ve své podstatì jsem již  èásteènì od-
povìdìl na  pøedchozí otázku. Doplnit 
mohu  to, že vzájemná spolupráce nás 
pøiblížila mnohem více od teorie k realitì 
a vnímáme i celkovou koncepci strojové 
vybavenosti  i materiálního zázemí mno-
hem støízlivìji a efektivnìji. Jsme svìdky 
toho, že se na školy kupují nesmyslnì 
drahé obrábìcí a jiné mašiny, které nikdo 
nemùže využít a tím zároveò se na nich ani 
nikdo nemùže nic nauèit. 

Naše vzájemná spolupráce  tak stojí na re-
álných základech, kdy se snažíme nauèit 
v našich dílnách žáky potøebným zákla-
dùm a následnì tyto znalosti a zkušenosti 
rozvíjejí na  technologiích, které bychom 
z našeho rozpoètu èi projektù nikdy po-
øídit nemohli.  Proto považuji spolupráci 
s fi rmami obecnì za základní pilíø úspì-
chu celého odborného vzdìlávání. Pokud 
by taková spolupráce nebyla, není možno 
o vzdìlávání tohoto typu vùbec hovoøit. 
Škoda jen, že jsme, jak jsem již shora uve-
dl, tento model na dlouhé roky opustili 
a výsledek se dostavil. Na šikovné, zruèné 
a technicky vzdìlané lidi pomalu nenara-
zíte. Pøitom jejich perspektiva zamìstnání 
a i velmi slušného výdìlku je zaruèena. 

Osobnì jsem velmi rád, že se podaøilo ce-
lou školu nasmìrovat technickým smìrem 
za pomoci jak Mìsta J. Hradec, pana sta-
rosty i zøizovatele školy, že se nabídka obo-
rù stabilizovala a nyní mùžeme jen pilovat 
a dolaïovat dle potøeb praxe. Podmínky, 
prostory i potøebné vybavení, které neu-
stále vylepšujeme škola má.

Tedy moc se tìším na další spolupráci a vì-

øím, že rodièe i žáci dokáží zvážit, co je pro 
jejich potomky a je samotné perspektivní 
obor.

Èestmír Tschauder, Støední 
prùmyslová škola strojní 
a elektrotechnická Èeské 
Budìjovice

1)  Dosavadní spolupráci s MOTOREM JI-
KOV Group a.s. hodnotíme velmi kladnì. 
Spolupracujeme pøi zajišťování souvislých 
praxí našich studentù II. a III. roèníkù. 

Praxe jsou ze strany MOTOR JIKOV Group 
a.s. perfektnì organizovány a jsou velkým 
pøínosem pro naše studenty (nové výrob-
ní technologie, obrábìní na CNC strojích, 
plynové èerpací stanice pro osobní auto-
mobily). Dále nám MOTOR JIKOV Group 
a.s. umožnil realizovat odborné stáže pro 
naše uèitele odborných pøedmìtù.

Další bod spolupráce spoèívá v oblasti pro-
pagace odborného vzdìlávání za pomoci 
mediálních prostøedkù. MOTOR JIKOV 
Group a.s. nám pomáhá pøi organizaci 
odborných exkurzí zahranièních i tuzem-
ských, vèetnì zajištìní a úhrady dopravy.

2)  Nejvìtší pøednost a kvalitu školy pro 
studenty technických oborù vidíme pøe-
devším v nadstandardním technickém vy-
bavení školy. Máme nové odborné uèebny 
a laboratoøe:

a) Laboratoø PLA (programovatelné auto-
maty). 

Pracujeme na nejnovìjším zaøízení fi rmy 
Siemens (S7-1200). Pomocí S7-1200 øídí-
me rùzné technologické procesy – napø. 
motorové pohony pro øízení polohy, dále 
úlohy z oblasti tepelné techniky apod. 

b) Uèebna elektrických pohonù – studenti 
se zde seznamují s moderní technologií, 
která se používá pro øízení elektrických 
pohonù. Vlastní diagnostika a øízení po-
honù je realizována pomocí frekvenèních 
mìnièù øízených PLC S7-1200.

c) Laboratoø inteligentních elektroinstala-
cí – zde studenti využívají dvou systémù, 
rakouského LOXONE a èeského TECO.

Veškerou výuku zajišťujeme interním, mi-
moøádnì technicky erudovaným pedago-
gickým sborem. Velké plus vidíme v uplat-
nitelnosti našich studentù na trhu práce. 
Zájem o SPŠ SE je velký, roènì otevíráme 
dvì tøídy strojaøù a dvì tøídy elektro.

Marcel Gause, Støední 
prùmyslová škola strojní 
a stavební Tábor

1)  Slovy školního klasifi kaèního øádu na 
výbornou. A to po všech stránkách spolu-
práce. V kontaktních osobách spoleènosti 
jsme našli spolehlivé partnery, s nimiž se 
dají dlouhodobì realizovat spoleèné pro-
jekty. Spolupracujeme tak pøi organizaci 
žákovských praxí, díky vstøícnosti fi rmy 
mají témata závìreèných maturitních prací 
praktické využití a nezapomínáme ani na 
odborné uèitele pøi jejich dalším vzdìlává-
ní. Závazkem z naší strany je pak pøipravit 
absolventy jak maturitních, tak uèebních 
oborù natolik kvalitnì, aby se v pøíštích le-
tech stali posilou jihoèeského strojírenství, 
MOTOR JIKOV Group a.s. nevyjímaje. 

A ptáte-li se na pøínos, podtrhl bych jednu 
podstatnou charakteristiku vaší spoleè-
nosti. Tou je stabilita. Mít konzistentního 
partnera, na nìhož je po všech stránkách 
spolehnutí, dává práci školy potøebnou jis-
totu a odvahu pouštìt se do dalších pro-
jektù. Jestli nìkde nacházím smysl a napl-
nìní volání po propojení školy s praxí, pak 
urèitì tady.

2)  Snad to nevyzní pøíliš neskromnì, ale 
to, že tak úspìšná a nejen pro jihoèeský re-
gion významná spoleènost, jakou MOTOR 
JIKOV Group a.s. bezesporu je, má zájem 
s táborskou prùmyslovkou spolupracovat 
a všestrannì ji podporovat, vypovídá samo 
o sobì o dobré úrovni námi realizovaného 
výchovnì vzdìlávacího procesu. Samo-
zøejmì by se dalo na otázku odpovìdìt 
také slovy jako tradice, moderní vybavení, 
pøívìtivé prostøedí, kvalita pedagogického 
sboru s øadou osobností. To všechno je 
pravda. Vìcí, které si já osobnì hodnì vá-
žím, je èitelnost pro veøejnost. 

SPŠ Tábor si v prùbìhu uplynulých deseti-
letí uchovala tváø jako jasnì vyprofi lovaná 
technická škola se zamìøením na strojíren-
ství a stavebnictví a z toho nikdy neuhnu-
la. Souèasnì udržela vysokou úroveò výu-
ky díky pøetrvávajícím odborným i lidským 
kvalitám svých pedagogù. V tom spatøuji 
její nadstandardnì vysokou hodnotu a být 
v roli budoucích støedoškolákù a jejich ro-
dièù, volil bych studium technických oborù 
právì na takto orientované škole, a to i za 
cenu vyšších nárokù vùèi sobì.

Znaèkové hodinky s logem MOTORU JIKOV pøevzali absolventi VOŠ a SPŠ automobilní a technické v Èeských Budìjovicích od generálního øeditele 
MOTORU JIKOV Group a.s. Miroslava Dvoøáka. Na snímku ze slavnostního pøedávání výuèních listù v Metropolu jsou zleva Jiøí Haniš, Viliam Adamko, 
Miroslav Solnaø, generální øeditel MOTOR JIKOV Group a.s. Miroslav Dvoøák, Alberto Jordanov,Tomáš Buèek a mistr odborného výcviku Zdenìk 
Struska. 
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Všem zamìstnancùm naší spoleènosti, kteøí oslavili ve druhém ètvrtletí letošního roku životní èi 
pracovní výroèí, blahopøejeme a pøejeme mnoho spokojenosti a úspìchù do dalších let. 

24. 8., 8. 9. NAŠE KRONIKA: 
Blahopøejeme k jubileu
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Na snímku jsou (zleva) Jaroslav Krejèí, Renata Kùzlová, Tomáš Kuèera, Zdenìk Beneš, Martina Pavlíková, Zlata Lošková, Martin Dvoøák, Monika 
Bártová, Romana Beránková, Jiøí Macháèek, Alena Raèáková, Anna Jandová, Božena Bártová, Ivo Jackowski, Lucie Vrobelová, Milan Maurenc, 
personální øeditelka MOTOR JIKOV Group a.s. Iva Fantyšová, Bohumila Budínová, Jan Novák, Nadìžda Leová, Thi Binh Nguen, Antonín Polívka, 
Pavlína Koøánová, Jiøina Dvoøáková, Martin Holeèek, Mirka Ambrožová, Jan Tupý, Veronika Vojtová, Jan Hynek, Jan Štefánek, Miroslav Levý, Petr Krutý, 
Tomáš Vítù, František Kubec, Josef Reitinger. 

MOTOR JIKOV GROUP Èeské Budìjovice

Zážitkové vzdìlávání

Na snímku jsou zleva øeditel divize Speciální obrábìní a výroba MOTOR JIKOV Strojírenská a.s. Jiøí Slíva, Jiøí Šašek, Ladislav Mészáros, Petr Jaromír, 
František Beníèek, personální øeditelka MOTOR JIKOV Group a.s. Iva Fantyšová, Pavel Reichel, Alena Øehoøová, Milan Šustr, Eva Novotná, Pavel 
Zelenka, Josef Moc a Radovan Gawlik.

MOTOR JIKOV Strojírenská a.s. Sobìslav

Klíèové kompetence, mezi které patøí napøíklad schopnost komunikovat, kooperovat, øešit 
problémy nebo pøijmout zodpovìdnost, rozvíjejí a procvièují zamìstnanci spoleènosti pøi 
výjezdních zasedáních jednotlivých odborných úsekù. Setkání doplòují outdoorové aktivity, 
které neformálním zpùsobem zdokonalují øadu dovedností. „I ve fi remním vzdìlávání pro naše 
zamìstnance využíváme  ‚zážitkového‘ pøístupu, principu založeném na vyšší schopnosti lidské 
pamìti vstøebávat informace, jejichž vnímání je provázeno intenzivní emocí,“ vysvìtlila øeditelka 
pro rozvoj lidských zdrojù MOTOR JIKOV Group a.s. Vìra Vrchotová. Snímky jsou z výjezdního 
zasedání manažerù a øeditelù spoleèností holdingu.

Dìti z dìtského domova mohou zdarma 
na 2SZUŠ rozvíjet svùj talent
Talentované dìti z Dìtského domova (DD) 
v Boršovì nad Vltavou dostanou šanci uèit 
se zdarma na Druhé soukromé základní 
umìlecké škole (2SZUŠ) Èeské Budìjovi-
ce. Patronkou projektu se stala zpìvaèka 
Hana Køížková. „Pro mì je velká èest, že 
mohu být patronkou tak chvályhodného 

projektu,“ øekla zpìvaèka pøi slavnostním 
oznámení spolupráce v boršovském dìt-
ském domovì.

2SZUŠ již stejnou spolupráci, kdy posky-
tuje výuku dìtem zdarma, rozjela letos 
s Dìtskou psychiatrickou nemocnicí Opa-
øany. Pøi zahájení v Boršovì nad Vltavou, 
stejnì jako v Opaøanech, nemohl chybìt 
majitel 2SZUŠ a generální øeditel MOTO-
RU JIKOV Group a.s. Miroslav Dvoøák. 

„V Opaøanech jsme zaèali krásnou spolu-
práci a jsem rád, že se to díky šikovnosti 
øeditelù vašeho domova i mojí školy, po-
daøí i tady. Vždy zdùrazòuji, že k podnikání 
nepatøí jen produkování výrobkù, ale také 
èinnosti bohulibé. Pøeji vám co nejsnazší 
cestu životem a aby se vám podaøilo uspìt 

navzdory tomu, že startov-
ní pozici nemáte stejnou 
jako ostatní,“ øekl dìtem 
v DD Boršov nad Vltavou 
Miroslav Dvoøák. 

Dìti z boršovského dìtské-
ho domova si už vyzkouše-
ly hru na bicí, klavír, kláve-
sy èi zazpívat na mikrofon 
pøi návštìvì 2SZUŠ. „Naši 
žáci jim ukázali, co už umí 
zahrát. S panem øeditelem 
Miroslavem Kouøilem jsme 
pak dali dohromady pro-

jekt, ze kterého máme ohromnou radost. 
Vìøím, že naše spolupráce bude díky štìd-
rosti našeho majitele dlouhodobá a škola 
dìtem otevøená. Jsem velmi rád, že Hana 
Køížková bez váhání souhlasila s podporu 
našeho projektu a pøijela dìtem zazpívat,“ 
zdùraznil øeditel 2SZUŠ Milan Bašta. 

Své umìní pøedvedla dìtem pìtice žákù 
a na závìr také Hana Køížková. „Nemys-
lete si, že budete uèení fl ákat. Já vás to-
tiž budu navštìvovat a zkontroluji si, jak 
vám to jde,“ s úsmìvem podotkla smìrem 
k dìtem z DD zpìvaèka. 

Kromì samotného studia pøispìl MOTOR 
JIKOV Group a.s. dìtem na pronájem na-
fukovací skákací atrakce – hradu. 
Na 2SZUŠ Èeské Budìjovice mohou dìti 
vybírat z celkem patnácti hudebních obo-
rù. S výukou zaèaly po prázdninách. 

Žáci Druhé soukromé základní umìlecké školy Èeské Budìjovice pøedvedli dìtem z dìtského 
domova své umìní. V rámci slavnostního zahájení spolupráce zaplatil MOTOR JIKOV za pronájem 
nafukovacího hradu. 

Na snímku ze zahájení spolupráce mezi 
hudební školou a dìtským domovem jsou 
zleva øeditel Dìtského domova v Boršovì nad 
Vltavou Miroslav Kouøil, zpìvaèka a patronka 
projektu Hana Køížková, majitel Druhé 
soukromé základní umìlecké školy (2SZUŠ) 
Èeské Budìjovice a generální øeditel MOTORU 
JIKOV Group a.s. Miroslav Dvoøák a øeditel  
2SZUŠ Milan Bašta.


