
Listování ve francouzském stylu
Ve čtvrtek 7. listopadu

Veselí nad Luž-
nicí – Lukáš Hejlík
přiveze na jeviště

kulturního domu v 18.30
hodin další skvělou knihu
jednoho z nejzajímavěj-
ších současných fran-
couzských spisovatelů,
přítele Milana Kundery.
Jedná se o Benoîta Du-
teurtre a jeho dílo Hol-
čička a cigareta, které je
s dalším a dalším rokem

aktuálnější. Hlavní pro-
tagonista příběhu, čtyři-
cátník zaměstnaný na
magistrátě, se dětinsky
bouří: v práci chodí na
záchod potají kouřit. Je
přistižen pětiletou hol-
čičkou a tím začíná spi-
rála vyšetřování, věznění
a snaha obhájit se v tele-
vizní reality showMar-
týrSuperStar. Vstupné
na přestavení činí 100 Kč.

TÁBORSKO | Jižní Čechy
Šéfredaktor
Táborského
deníku
Jiří Dintar
doporučuje
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Dasha zazpívá své oblíbenémelodie
6. listopadu

Písek –Muziká-
lová zpěvačka,
herečka, držitelka

Ceny Thálie 2010 a só-
listka vMoondance Or-
chestra Martina Kumžáka
Dasha bude dnes koncer-
tovat v divadle Fráni
Šrámka v Písku. Spolu s ní
na koncertě vystoupí také
skupina Pajky Pajk v čele
s dirigentem a skladate-
lemMartinemKumžá-

kem a smyčcový Epoque
Quartet. Uslyšíte Dashy
oblíbené skladby od popu
přes funky, soul až kmu-
zikálovýmmelodiím.
Koncert začíná v 19 h.
Vstupné od 390 Kč.
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IVANA HRDLIČKOVÁ:

Dámy pletly prvně v novém

První zasedání dam, které propadly
„návykovému“ koníčku pletení, v novém
prostoru v Budějovické ulici se vydařilo.
Pokud vás také baví ruční práce a chcete
tuto radost s někým sdílet, neváhejte
navštívit Pletací příze naproti poliklinice
v Táboře. Čeká vásmilé povídání, široká
škálamateriálů, cenné rady k nezaplacení
a třeba i výborná káva či čaj. Vítáni jsou i
úplní nováčci. Nebojte se, pletení není věda,
ale zábava amá i uklidňující účinky.

Děje se kolem vás něco zajímavého?
Chcete se podělit se čtenáři Deníku?

Své fotografie námmůžete zasílat
prostřednictvímwebového formuláře
taborsky.denik.cz/ctenar-reporter/
nebo emailu redakce.taborsky@denik.cz.

Práce už není smyslem života

České Budějovice – Kdo
chce pracovat, práci má. To
přináší nemalé problémy
zaměstnavatelům. Na dru-
hou stranu se ukazuje, že
v některých oborech končí
období až nezdravého růstu
zakázek, což si vyžádá pokles
objemu výroby a do bu-
doucna zřejmě i redukci po-
čtu zaměstnanců.
I o tom bylo včerejší Se-

tkání s hejtmankou Jihočes-
kého kraje Ivanou Stráskou.
Deník ji pozval spolu s desít-

kami představitelů význam-
ných firem a institucí, ředi-
telů škol nebo nemocnic do
sídla národního podniku
Budějovický Budvar. Diskuse
s podtitulemDeník s vámi
o aktuálních problémech
kraje se tady konala už čtvrtý
rok po sobě.
Řeč byla i o vzdělávání,

které s trhem práce úzce
souvisí. „Trochu selhala od-
vaha politiků. Paradoxem je,
že jsme před lety řekli, že
všichni musí mít maturitu,
ale teď ji mnozí studenti ne-
mohou složit. Kvůli tomu,
bohužel, kdekdo skončí jen

se základním vzděláním,“
zmínila hejtmanka Ivana
Stráská. Důležitá je i otázka
maturity zmatematiky. Bo-
hužel se setkávám s vysoko-
školáky, kteří neumějí spo-
čítat ani trojčlenku,“ dodala.
Nízkámíra nezaměstna-

nosti působí problémy nejen
firmám, ale takéměstům a
obcím. Českobudějovický
primátor Jiří Svoboda při de-
batě zdůraznil, že město
České Budějovice se potýká
s potížemi sehnat jakéhokoli,
natož kvalifikovaného za-
městnance. „Umladých lidí
není práce vysoko na žebříč-

ku hodnot, je pouze pro-
středkem k plnění jiných
priorit. Máme vysoký prů-
měrný věk zaměstnanců, což
by bylo třeba změnit. To, co
ale produkuje školství, má
tristní úroveň. A pokud již
existují kvalitní absolventi,
odcházejí na jinámísta. Je to
začarovaný kruh, ze kterého
se neumíme vymanit,“ řekl.
„Specifickou skupinou, kam
se těžko hledají vhodní
adepti, jsou řidiči v městské
hromadné dopravě či
vměstské policii, kde se
osvědčilo zavést určitá moti-
vační opatření,“ dodal. (der)

OZAMĚSTNANOSTI v kraji diskutovali účastníci včerejšího Setkání s hejtmankou, které uspořádal Deník. Zleva Alena Bártíková z Minis-
terstva práce a sociálních věcí, personální ředitel společností ZVVZ a KOH-I-NOORMladá Vožice Martin Toman, hejtmanka Ivana Strás-
ká, regionální šéfredaktor Deníku Martin Tröster, děkanka Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity Dagmar Škodová Parmová, prezident
Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Tomáš Prouza a ředitel Nemocnice Písek Jiří Holan. Foto: Deník/Radka Doležalová

DISKUZE. Po skončení oficiální
části programu pokračovala dis-
kuze v neformálním duchu.

„Musíme nabízet obory,
které jsou pro uchazeče
zajímavé, aby studenti
už neměli zájem jen
o titul. Snažíme se ne-
být jen akademickým
pracovištěm, ale stu-
denty připravit na pra-
covní proces.“

Dagmar Škodová
Parmová, děkanka
Ekonomické fakulty
Jihočeské univerzity

PUBLIKUM přihlíželo oficiální části debaty. V jejím závěruměli zá-
jemci možnost panelistům pokládat dotazy.

„Nesnadné postavení
na trhu prácemá věko-
vá kategorie lidí 55+.
Tito lidé budou ale brzy
patřit mezi hlavní hrá-
če. Je třeba tedy jejich
zaměstnanost řešit již
nyní. Ze sondmezi
staršími lidi vyplývá, že
mají zájem o práci, ale
potřebují ji nějak upra-
vit. Proto apelujeme,
aby se zodpovědní lidé
zabývali nejenma-
nagementem, ale i vy-
tvářením podmínek pro
práci starších lidí.“

Alena Bártíková,
Ministerstvo práce
a sociálních věcíSHEJTMANKOU diskutovali představitelé jihočeských firem, škol

a dalších institucí. 3x Foto: Deník/Radka Doležalová

„Máme velmi schopnou
dlouholetou zaměst-
nankyni po těžké auto-
havárii, z pohledu úřa-
dů je alemálo postižená
a doporučují jí rekvali-
fikaci, nikoli přiznání
změněné pracovní
schopnosti. Já tak fak-
ticky zaměstnávám
člověka s handicapem,
ale papírově neplním
povinný podíl zaměst-
návání osob se zdra-
votním postižením.“

Jiří Lukeš,
firma Pikatron CZ Písek

„Jednou věcí je dostatek
zaměstnanců, druhou
pak trend, že si ti mlad-
ší chtějí vydělané pení-
ze užít, nesloužit
přesčasy, ale naopak
mít dostatek volného
času.“

Jiří Holan,
ředitel Nemocnice Písek

Závěrům
diskuse v rámci

včerejšího Setkání
s hejtmankou Ivanou
Stráskou věnujeme

zvláštní přílohu, kterou
najdete v Deníku

ve středu
13. 11.
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