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Navazuje projev Ing. Petra 
Nožičky: Vážené dámy a páno-
vé, můj bratr v almanachu píše, 
že měl vždy štěstí na lidi. Na lidi, 
kteří byli čestní a kteří chtěli něco 
vybudovat. Já k tomu dodávám, 
že jsem měl štěstí na bratra, který 
má velké srdce a který má velké 
cíle. Vedle toho má dar, jak vést 
lidi čestné a odhodlané, aby něco 
vzniklo. Ale chybí tam ještě něco. 
Ještě tam chybí kamarádi, přá-
telé, zákazníci. Bez toho bychom 
těžko slavili toto výročí, těžko 
bychom seděli v těchto prosto-
rách. Dovolte mi, abych vám za 
to poděkoval. 

Společnost KOBIT, spol. s r.o. 
(KOmunální BItumenová Techni-
ka) vznikla v roce 1991. Od samé-
ho začátku se snažila zařadit mezi 
výrobce strojů pro opravy a zimní 
údržbu silnic. 
Svoji výrobní činnost začala v 
lednu 1992 v bývalých dílnách 
Akademie věd v Suchdole. Výrob-
ní sortiment byl v začátcích velmi 
omezený, a proto druhou hlavní 
činností byl prodej strojů nakou-
pených v zahraničí. Během první-
ho roku zaměstnávala společnost 
12 pracovníků. V roce 1994 bylo 
rozhodnuto o přemístění firmy 
do Jičína, kde začala vyrůstat na 
zelené louce první výrobní hala. 
V červenci 1996 zde začala výro-
ba a tím se odstartovala nová eta-
pa ve vývoji společnosti. V roce 
1998 přibyla další hala s lako-
vací kabinou a malou svařovnou. 
Dalším investičním krokem bylo 
dovybudování sociálního zázemí  
kanceláří. 
Velmi významnou se pro produkci 
společnosti stala i úzce spolupra-
cující specializovaná svařovna.
V této době společnost vyrábí 
stroje v několika sortimentech. 
Jde především o výrobky z obo-
ru techniky zimní údržby silnic, 
bitumenové (asfaltové) techniky 
a zametací techniky. Dochází k 
posílení obchodního úseku. 
Prodej výrobků se rozšiřuje i na 
další zahraniční trhy. Zároveň 
se rozšiřuje sortiment o cisterny, 
fekální a kombinované nástavby a 
v neposlední řadě i o nástavby na 
svoz domovního odpadu. K tomu 
je nutné dostatečné vlastní kon-
strukční a vývojové zázemí. Vět-
šina produkce je vyráběna podle 
zájmu a požadavků zákazníků v 
malých sériích nebo kusově. Tato 
skutečnost vyžaduje úzkou spo-
lupráci techniků společnosti se 
zákazníkem již od prvopočátku 
projektu. Vznikají první dceřinné 
společnosti v zahraničí. Procen-
to exportu vlastních výrobků se 
postupně zvyšuje až na hranici 
50%. V lednu 2011 dochází k hol-
dingovému uspořádání všech spo-
lečností ve skupině KOBIT.
Společnost zaměstnává ve všech
  svých firmách více jak
  300 pracovníků.

Slovo úvodem . . . Vážené dámy a pánové, vážení čtenáři,
dovolte nám, abychom se slovem i obrazem s vámi podělili o průběh slavnostního odpoledne, kte-
ré bylo uspořádáno firmou KOBIT u příležitosti dvacátého výročí založení firmy. Abychom vám 
pomohli nasát atmosféru, která v sále panovala, dovolujeme si v našem bulletinu uveřejnit spoustu 
fotografií, které vystihují daný okamžik.

Po úvodních hymnách, české i slovenské, a úvodním filmu z historie firmy, vystoupil se svým projevem 
generální ředitel firmy Ing. Jaroslav Nožička.
„Hezké odpoledne, dobrý den, 
dvacet let není dlouhá doba, ale 
přitom je to kus života. 
Když jsem byl na začátku, sám 
jsem nevěděl, co chci. Chtěl jsem 
jenom malou firmu, pět, sedm, 
deset lidí. V dnešní době dává 
Kobit práci 320 lidem. Já si mys-
lím, že dnešní doba se nese v 
duchu, kdy se zapomíná na to, že 
se také někde něco musí vyrobit. 
Každý by chtěl jenom prodávat, 

každý by chtěl jenom obchodovat. 
Ale nikdo nechce nést riziko vyrá-
bět, to se nikomu moc nechce. Já 
jsem se svými společníky a part-
nery odvahu vyrábět našel. 
V tom filmu jste viděli, že na 
začátku je kus surového železa, 
kus tabule plechu, pak jste viděli 
výrobky. Ty výrobky na konci mají 
duši, fungují, aby nám sloužily a 
pomáhaly, a tu další duši tomu 
dáváte vy. Chtěl bych vám dále 

říci, že to, co umím jsem se naučil 
i od vás, že jsem vám naslouchal a 
jeden druhého obohacoval. Musím 
říci, že mým největším kapitálem 
jsou lidé, se kterými mne pojí přá-
telství a se kterými spolupracuji, 
jsou to lidé ve výrobě.
Jste to vy, se kterými dále rozvíjí-
me a budeme rozvíjet naši firmu. 
Děkuji za pozornost.
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Celé odpoledne moderovala 
herečka Miluška Bittnerová 
a její slovenský partner David 
Janiga, oba naprosto profesionál-
ně a s patřičným přehledem. Oba 
se měli možnost sehrát při tradič-
ní výstavě Stan 2011. V srpnovém 
týdnu, kdy výstava probíhala, ten-
tokrát s názvem Jičínský veletrh, 
měli oba moderátoři možnost 
poznat prostředí firmy a nakouk-
nout takzvaně do „kuchyně“. 

„Já jsem přemýšlel o tom, co tady 
dnes budu říkat. Již zde v Kobi-
tu stojím na podiu poněkoliká-
té a vždy mám strašnou trému. 
Chci říci něco hrozně důležitého 
a odvážného. Já když si vybavím 
Kobit, když vidím auto z této fir-
my, tak já si vybavím tak trošku 
historii. Proč? Protože za první 
republiky byla spousta úspěšných 
firem. A i když je Kobit moderní 
podnik, tak si myslím, že musí mít 
základy v umu tehdejších lidí, že si 
z té doby vzal to nejlepší, co bylo,  
a to pořád zlepšuje. Díky zaměst-
nancům, díky novým technologi-
ím, tak proto je v dnešní době tak 
úspěšnou firmou, na kterou jsme 
právem velice hrdi“. 

Starosta Ing. Martin Puš pokra-
čuje: „Když moje asistentka ráno 
viděla, že mám jednu návštěvu za 
druhou a začínám být poněkud 

nervózní z toho, že zde mám v toto 
odpoledne vystoupit, a nebudu 
mít nic připraveno na dnešní den, 

tak mi dala do ruky tento dopis. 
A nic mi neřekla. A představte si, 
to je dopis, který jsem psal Járovi 
k narozeninám. Ale proto to neří-

kám, já bych chtěl přečíst pouze 
úryvek z dopisu. 
Jsem rád, že mám ve své blízkosti 

stále toho stejného kamaráda z 
dětství, který se sice vypracoval 
na ředitele významné firmy, ale 
zůstal stále tím optimistickým 
přítelem, na kterého je vždycky 
spolehnutí. 
Já jsem tady pod to připsal takový 
citát: 
„BUDETE-LI SE TVRDĚ VĚNOVAT SVÉ 
PRÁCI, VYDĚLÁTE SI NA ŽIVOBYTÍ. 
PAKLIŽE BUDETE TVRDĚ PRACOVAT 
NA SOBĚ, VYDĚLÁTE SI CELÉ JMĚNÍ. 
VAŠE VELIKOST SE VŠAK PROJEVÍ TÍM, 
ŽE ZŮSTANETE NORMÁLNÍM ČLOVĚ-
KEM. JSEM RÁD, ŽE PO TĚCH LETECH 
MOHU TEN DOPIS SIGNOVAT. A PLATÍ 
TO NA OBA BRATRY NOŽIČKOVI“.

Ing. Martin Puš, starosta města Jičína

Po oficiálních projevech pozval na podium generální ředitel svoje nej-
bližší, aby jim předal pamětní medaile. 

Dále mohli pozvaní hosté zhléd-
nout vystoupení zpěvačky Petry 
Kepeňové, vítězky slovenské 
soutěže Superstar. Zpěvačku a její 
kariéru podporuje firma Kobit, 
která se podílí na vydání jejího 
dalšího alba.
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Následovala módní přehlídka, kdy na přehlídkové molo nakráčely 
modelky, aby předvedly modely firmy Kara Trutnov.

Své umění nám předvedl Mistr Popelino, který hraje na neobvyklé bicí 
nástroje. 

Jedním z velice zdařilých bodů odpoledního programu byl vnitřní 
ohňostroj

Mezi pozvanými hosty nechyběli ani představitelé firmy Nadoz s.r.o. z 
Nové Paky, která s firmou Kobit úzce spolupracuje. 
Na otázku, jaký recept mají oni v dnešní době na získávání kontraktů, 
mladší Patrik Militký odpověděl: „Celá ta problematika je o slušnosti, 
o poctivém podnikání“. 
Jeho otec Lubor ho doplnil: „Ing. Nožička dobře ví, o čem mluví. Je 
potřeba se ve firmě spoléhat na lidi, věřit jim a stát za nimi. Trh je 
nemilosrdný, každé zaváhání, napříkad v hůře odvedené práci, se nám 
zpětně vymstí. Je potřeba odvádět dokonalou práci a to si myslím, že 
firma Kobit už mnoho let dokazuje. Je to právem přední výrobce bitu-
menové techniky, který pronikl i na zahraniční trhy. V opačném případě 
bychom tady neseděli a nemohli oslavit toto výročí“, doplnil jeden z 
majitelů firmy Nadoz Lubor Militký. 
Firma Nadoz je autorem mnoha drobných i větších staveb na Novopac-
ku, abychom firmu v krátkosti představili. 
                                              Specializuje se na zemní práce.

Jaroslav Nožička ml., který se radí s kuchaři z Ježkova statku
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fotosloupek

Generální ředitel v kruhu hostí ze Saudské Arábie

Posluchači zaujatě sledují vystoupení

Ing. Petr Nožička vítá hosty

Ing. Jaroslav Nožička se svými rodiči

Zpěváci z muzikálu Děti ráje, vystoupení patřilo k nejúspěšnějším 

I takovéto lahůdky byly k ochutnání

Mistr Popelino a jeho vystoupení

Redaktorka Novin Jičínska Iva Kovářová gratuluje


