
Příloha Deníku / samostatně neprodejné

Setkání s hejtmankou
Jihočeského kraje

Řemeslo je
devalvováno. Mladí
lidé nejsou
motivovaní vybrat si
jako povolání
řemeslo.

strana 18

Dostavba dálnice,
opravy silnic,
zprovoznění letiště.
To jsou investiční
priority kraje na příští
rok.

strana 4

Hejtmanka
Jihočeského kraje
Ivana Stráská:
Náš pracovní trh
je připraven přijímat
lidi

strany 8 a 9

Hejtmanka: Máme
vysokoškolsky
vzdělané zdravotní
sestry, které pak ale
nechtějí příliš
pracovat s pacienty.

strana 19



Úvodník Obsah

14

12

19

Naposled?
Tak trochu se
vymyká za-
žité před-
stavě politi-
ka, za něhož
se část veřej-
nosti bije, zatímco
jiní ho z duše nenávidí. Jiho-
česká hejtmanka podobné
kontroverze nebudí. Bylo to
vidět i při debatě, pro kterou
náš Deník svedl na jedno
místo dohromady právě
první ženu kraje s desítkami
významných jihočeských
podnikatelů, zástupců škol,
nemocnic a dalších institucí.
Každý z pozvaných
k hejtmance přistupoval
s respektem, ovšem bez obav
vznést dotaz, prosbu nebo
štiplavou připomínku. Při-
tom v případě Ivany Stráské
neplatí, že kdo nic nedělá,
nic nezkazí a nemá nepřátele
– jak to mají někteří politici
v oblibě. O zaměstnanosti, jíž
jsme debatu především vě-
novali, i dalších tématech,
na která přišla řeč, měla
přehled, odpovídala fundo-
vaně a nebála se rozčeřit
poklidné vody diskuse.
Ze setkání si odnesla papír
plný úkolů a podnětů, které
pro hejtmanku vyplynuly
z diskusních příspěvků pod-
nikatelů, zástupců profes-
ních svazů nebo ředitelů
škol. Snad úkoly stihne Ivana
Stráská splnit dříve, než
hejtmanskou židli opustí. Jak
avizovala, svůj post v kraj-
ských volbách, které se
uskuteční příští rok, obhajo-
vat nebude. Najde její ná-
stupce u diskutujících na-
přesrok stejné pochopení?
Martin Tröster, šéfredaktor
jihočeských redakcí Deníku

Trh práce je připraven přijímat další lidi 8, 9
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Za pár let mají šanci řídit jaderný blok
Ještě nemají dokončenou 
školu, ale mají velkou šanci 
stát se operátory na jedné 
ze dvou jaderných elektrá-
ren. Vhodný psychologický 
profil, ale i znalosti a moti-
vace devíti vysokoškolských 
studentů oslovily náboráře 
Skupiny ČEZ. Ti studenty 
zařadili do stipendijního 
programu. Při dobrých vý-
sledcích tak každý z vybra-
ných studentů může ročně 
od ČEZ získat až stotisíc 
korun.

Perfektní pozornost, skvělá pa-
měť, odolnost proti stresu, respekt 
k předpisům i autoritám a samo-
zřejmě rozsáhlé technické znalos-
ti. To jsou jen příklady požadavků, 
které klade ČEZ na své operátory. 
I proto náročným výběrem ročně 
projde pouze pět až sedm procent 
uchazečů o prestižní pozice ve ve-
línech obou českých jaderných 
elektráren. Budoucí zaměstnance 
hledá ČEZ už na středních a vy-
sokých školách. Vedle odborných 
stáží, brigád, témat pro bakalářský 
a diplomové práce pak nejlepším 
nabízí navíc i stipendium. „Výše 
stipendia se odvíjí od studo-
vaného ročníku a studijních 

výsledků. V maximální výši 
může dosahovat téměř sto 
tisíc za školní rok,“ uvedl Pavel 
Šimák, náborový expert Skupiny 
ČEZ.
Nedávno náboráři ČEZ podepsali 
smlouvu s devíti vysokoškoláky. 
Jsou mezi nimi studenti z  ČVUT  
Praha, VUT Brno, ZČU  Plzeň 
a jeden stipendista je z STU Brati-
slava. Do stipendijního programu 

se v letošním roce dostala i dívka, 
studentka třetího ročníku ČVUT 
FJFI. Ta by v budoucnu mohla 
usednout do křesla blokové do-
zorny v temelínské elektrárně.
Nové stipendisty čekají ještě 
jeden až tři roky studia a následně 
více než dvouletá příprava ve spo-
lečnosti ČEZ. K reálnému řízení 
jaderného bloku by se tak mohli 
dostat v letech 2022 - 2025. Jen 

letos ČEZ do jaderných elektráren 
na pozici operátora přijal 13 lidí.
Dohromady na obou jaderných 
elektrárnách je celkem dvě stě 
operátorů. Ti musí mít vysoko-
školské vzdělání technického 
směru, čistý trestní rejstřík, pro-
věrku NBU, odpovídají psycholo-
gický profil, a zvládnout více než 
dvouletou přípravu zakončenou 
státní zkouškou. 

Devítka stuDentů, kteří se dostali do stipendijního programu ČEZ Foto: archiv ČEZ

Kde jinde to dokážete

ÚSPĚŠNÁ 
KARIÉRA

ZAČÍNÁ SPRÁVNÝM ROZHODNUTÍM

www.KDEJINDE.cz
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Do čeho dá kraj příští 
rok peníze
Hejtmanka Jihočeského kraje Ivana 

Stráská při debatě Deníku představila 

rozpočtové priority kraje na rok 2020.

Sociální věci
Sociální oblast potřebuje nová 
zařízení, kde je rozhodující nejen 
kvantita, ale i kvalita. Připravené jsou 
projekty v Chýnově, na Hradecku či  
v Horní Stropnici, dojde i na kapacity  
ve Strakonicích. Budovat se mají primárně 
jednolůžkové, maximálně dvoulůžkové pokoje  
s vlastním sociálním zařízením.

Zdravotnictví
Obrovské investice půjdou příští rok 
do jihočeských nemocnic. Stěžejní 
investicí je projekt soustředění 
budějovické nemocnice do horního areálu za 
3,2 miliardy korun, který by měl být dokončen 
v roce 2023. Zkrátka nepřijdou ani ostatní 
nemocnice. Investovat se bude do nového 
přístrojového vybavení.

Doprava
Prioritou kraje je dálnice.  
Do konce letošního roku má být 
dokončený poslední úsek dálnice 
Ševětín – Borek. S tím souvisí i přivaděče, 
které má kraj v investičních plánech na příští 
rok.  Stejně tak chystá kraj v příštím roce další 
rekonstrukce silnic.

Kultura
Pro kraj je stěžejní přestavba 
Jihočeské knihovny v Českých 
Budějovicích, která má být 
dokončena v roce 2021.

Školství
Jihočeský kraj bude v příštím 
roce investovat do vybavení škol, 
nadále má v plánu podporovat 
učňovské školství.

Životní prostředí
Jihočeský kraj chystá ve 
spolupráci s městem na příští rok 
celkovou revitalizaci Vrbenských 
rybníků, a to zhruba za sto 
milionů korun.  Reagovat kraj chce i na rostoucí 
problémy se suchem.

Letiště
Letiště je dostavěno, momentálně 
probíhají schvalovací procesy přes 
úřad pro civilní letectví. Kraj chce z letiště 
udělat zajímavý segment pro rozvoj cestovního 
ruchu a podnikání.
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VIZE A PLÁNY NAŠÍ SPOLEČNOSTI

Rodinnou společnost ENGEL založil roku 1945 v Rakousku Ludwig Engel. Má devět výrobních závodů v Evropě,  
Severní Americe a Asii, obchodní zastoupení ve více než 85 zemích. Roční obrat firmy činil naposledy 1,6 miliardy eur. 
Celosvětově zaměstnává téměř sedm tisíc lidí.

V Kaplici ENGEL už dvacet let vyrábí komponenty do vstřikovacích lisů na plasty. Má tady i vlastní učňovské středisko. 
Letos před úbytkem zakázek ENGEL v Kaplici zaměstnával zhruba tisíc lidí, z toho 67 agenturních pracovníků. Podíl  
zaměstnávaných cizinců dlouhodobě nepřesahuje 10 procent.

Letos ENGEL získal třetí místo v anketě Cena hejtmanky Jihočeského kraje za společenskou odpovědnost v kategorii 
firem s více než 250 zaměstnanci.

Hala oddělení elektro (EMO) Administrativní budova společnosti ENGEL Kaplice

Po období strmého nárůstu výroby se v kaplickém závodu  
společnosti ENGEL chystají na lepší nastavení výrobních postupů.

Celosvětová recese v oblasti automobilového průmyslu ovlivnila výrobní postupy také v kaplickém závodě společnosti 
ENGEL. Obchodní ředitel závodu Peter Jungwirth potvrdil, že stejně jako v některých dalších jihočeských firmách, které 
se podílejí na výrobě automobilů, i v ENGELu Kaplice nyní ubylo zakázek.

„Současnou ekonomickou situaci na světovém trhu, kdy dochází k recesi v oblasti automobilového průmyslu, pociťují 
také strojírenské firmy. Tedy i náš výrobní závod,“ řekl Peter Jungwirth. Doplnil, že zastavení strmého růstu zakázek  
z posledního období využijí v kaplickém ENGELu ke kvalitnějšímu nastavení výrobních postupů a zlepšení pracovního 
prostředí. „Na tyto úkoly kvůli až nezdravě vysokému pracovnímu tempu v uplynulém období nezbýval prostor,“ doplnil 
Peter Jungwirth. „Jedině tak bude moci být kaplický závod ENGEL připraven na opětovný nárůst výroby, který nepo-
chybně přijde. Kovy budou v automobilové výrobě stále ve větší míře nahrazovat plasty. S tím porostou požadavky  
i na lehký průmysl, tedy i na naše výrobní kapacity,“ předeslal Peter Jungwirth.

Vzhledem k současnému poklesu zakázek ENGEL v Kaplici zredukuje stav zaměstnanců. Závazky ukončí zhruba deseti-
ně z necelé tisícovky pracovníků, a to včetně agenturních zaměstnanců, kterých je v ENGELu aktuálně 67.

„Snažíme se omezit zbytečné výdaje, abychom firmu připravili na budoucnost. K tomu patří i efektivnější nastavení pra-
covních sil. Cílem je vytvořit zdravé pracovní týmy, které budou pracovat kvalitně. Dobří zaměstnanci se o práci obávat 
nemusejí,“ ujistil Peter Jungwirth. Doplnil, že firma dál průběžně hledá odborníky v některých profesích, například sváře-
če nebo softwarové vývojáře.

Se svým výrobním závodem v Kaplici ENGEL rozhodně počítá i do budoucna. Podle Petera Jungwirtha o tom svědčí i ne-
dávné mnohasetmilionové investice do rozšíření výrobních prostor. „Celosvětově naše firma překonala už mnoho period 
poklesu. ENGEL má  silný vlastní kapitál s významnou pozicí na světovém trhu. Je to dlouhodobě stabilní firma,“ vysvětlil 
obchodní ředitel kaplického výrobního závodu.
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Náš pracovní trh je připraven
přijímat lidi, říká hejtmanka
Nastala doba, kdy si své
zaměstnance nevybírají
firmy, ale jsou to lidé,
kteří rozhodují o tom, kde
budou trávit osm i více
hodin denně. I o tom
mluvili hosté 5. listopadu
na 4. ročníku Setkání
s hejtmankou, které se
uskutečnilo v n. p. Budě-
jovický Budvar.

V
kraji bylo na konci
září evidováno
20 600 volných míst,
na úřadech práce
bylo registrováno

8701 osob bez práce. Práci tak
podle hejtmanky Jihočeského
kraje Ivany Stráské může mít
každý, kdo chce pracovat. „Náš

pracovní trh je připraven přijí-
mat další lidi,“ řekla hejtmanka.

NECHTĚJÍ DO PRÁCE
Dodala, že je mezi nimi ale po-
měrně vysoké procento těch,
kteří jsou nezaměstnaní dlou-
hodobě. „Pak se musíme ptát
proč?“ uvažovala hejtmanka.
Možným řešením je podle ní ná-
pad ministerstva práce a sociál-
ních věcí, které v této souvislosti
přišlo s tím, že lidé, kteří odmít-

nou pracovní nabídku,
nebudou pobírat
podporu. „Nemyslím
lidi, kteří odmítnou
jednu pracovní
nabídku. Půjde
o osoby, které se
trvale odmítají za-
pojit do práce,“ při-
blížila Ivana Stráská.

VOLNÁ MÍSTA ZAPLNIT
Tomáš Prouza, prezident Svazu
obchodu a cestovního ruchu
České republiky, poukázal na
stinnou stránku tak velkého po-
čtu volných míst. „Myslím, že si
musíme přiznat, že řadu z těch
volných míst Češi už nikdy ne-
zaplní. Jsme v situaci, kdy Češi
některé práce už nikdy dělat ne-
budou. Pokud chceme, aby eko-
nomika fungovala, musíme ta
místa zaplnit jiným způsobem,“
řekl.

Současně s tím doplnil,
že trvalá poptávka zna-
mená i vysokou fluk-
tuaci. „Obzvláště
v průmyslu se stává,
že lidi, které jen horko
těžko najdete, všechno
je naučíte, tak ani ne-
přijdou. A vy pak zjistíte,

že pracují ve fabrice přes
ulici. To je velký problém,“

zaznělo z úst Tomáše Prouzy.
Moc má podle něj ve svých ru-
kách kraj, který by měl vést de-
batu o středním školství. „Víme,
že je řada skvěle vybavených
škol, ale nikdo tam nechce. Za
poslední roky jsme zničili image
fyzické práce... Přitom – kdo si
domů někdy objednával řemesl-
níka, ví, že si dnes vydělává dva-
krát víc než účetní. Když ale
řeknete matce, ať dá dítě na uč-
ňák, požene vás bičem,“ pouká-
zal na současný problém.

„Musíme si přiznat,
že řadu z těch
volnýchmíst
Češi už nikdy
nezaplní.“

Pikatron CZ s.r.o. - pěkná práce v elektrotechnickém průmyslu

Od podzimu 2017 působí 
Pikatron CZ v nově rekon-
struované hale o rozloze 
3 200 m2 na Dukelské ulici 
v Písku.  Díky tomu jsme 
zkvalitnili výrobní a lo-
gistické procesy pracovní 
podmínky, ale i zlepšili pro 
zaměstnance. 

Výrobní program tvoří 
hlavně malé cívky a transfor-
mátory s různým typem kon-
strukce. Dále menší montážní 
skupiny a prvky, pro různá 
odvětví elektrotechnického 
průmyslu. V menší míře se 
zabýváme kompletací kabelo-
vých prvků pro automobilový 
průmysl. 

„Pracuji v Pikatronu tři roky 
a nejvíc mi vyhovuje, že je to 
práce na jednu směnu. A také 
mě baví, že nedělám pořád 
dokola to samé. Práce je tu do-
cela různorodá a často se něco 
nového učím“. Říká operátorka 
Lucie Peterková.  

V roce 2019 tvořilo náš tým 

v průměru 90 pracovníků. 
Přestože i my jsme pocítili 

úbytek zakázek kvůli všeo-

becnému oslabení průmyslu, 
předpokládáme v roce 2020 
průběžné doplňování pracov-
ního kolektivu. 

Pro zájemce je po dohodě 
možná nezávazná prohlídka 
provozu, kde se toho dozví 
více... 

Dukelská 423, Písek,
 tel. 382 215 415
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ŘEMESLO NETÁHNE
Martin Toman, personální ředitel
společností ZVVZ a KOH-I-NOOR
Mladá Vožice, k tomu doplnil, že
je obecně problém sehnat do za-
městnání mladé lidi. „Nemáme
problém udržet lidi, kteří v oboru
pracují více let, situace nás do-
nutila dát jim, co chtějí, tedy
vyšší platy, benefity a oni jsou u
nás poměrně spokojení. To ale
neplatí u mladých lidí,“ podělil se
s účastníky Setkání s hejtman-
kou o své zkušenosti. Problém
přitom podle něj nejsou peníze.
„Generace dětí, která dorůstá,
chodí na školy, nemá představu
o tom, že chce pracovat, ještě hůř
– pracovat fyzicky. To je deval-
vace toho řemesla, která tu kdysi
proběhla. Pokud mají navíc žáci
možnost i s poměrně špatným
průměrem studovat na střední
škole a třeba ji i úspěšně ukončit,
nemůžeme se divit, že nám ne-
chtějí chodit na řemeslo,“ dodal
Martin Toman.
Jak nedostatek studentů řeší
sami ředitelé středních škol, kde
se vyučují technické obory? Jed-
ním z pozvaných byl Milan Tim-
ko, ředitel ředitel Střední odbor-
né školy strojní a elektrotech-
nické ve Velešíně. „Naše škola se

zaměřuje na programování, jak
ve strojní oblasti, tak i v IT. Vy-
hráli jsme několik celorepubli-
kových soutěží, takže se snažíme
a myslím, že nám to docela i
jde,“ uvedl s tím, že se jim tak
daří naplnit kapacitu školy.
„I když byl velký demografický
propad, posledních šest, sedm let

neustále rosteme. Je ale fakt, že
také každý rok objíždím osobně
všechny základní školy. Člověk se
musí snažit,“ dodal s úsměvem.

VOLNÝ ČAS NADEVŠE
Ačkoliv je v současné době na ji-
hu Čech více volných míst než
samotných uchazečů, s nedo-

statkem zaměstnanců se potý-
kají i na českobudějovickém
magistrátu. Potvrdil to primátor
města České Budějovice Jiří Svo-
boda.
„Máme velký problém sehnat
na trhu práce jakéhokoliv za-
městnance, natožpak zaměst-
nance znalé, kvalifikované, kteří
něco umí. A co se týče mladých
lidí, tam je důležité, aby v jejich
žebříčku hodnot, které uznávají,
někde figurovala práce a kariéra.
Mladí lidé preferují volný čas,
sledují výši odměny, práce je pro
ně jen prostředek,“ podělil se
o své zkušenosti a poukázal na
to, že mezi zaměstnanci mají ce-
lou řadu lidí, jimž je nad sedm-
desát let.
„Stáli bychom o to, aby se prů-
měrný věk našich zaměstnanců
snižoval. Ale to, co produkuje
naše školství, je tristní. Bohužel
dnes nám chodí – a buďme rádi,
že už aspoň chodí – vysokoško-
láci, jejichž úroveň nedosahuje
ani úrovně maturantů před tři-
ceti lety. Neumí česky, nedoká-
žou se vyjadřovat. A pokud se
mezi nimi najdou schopní, pra-
covití lidé, my si je vybereme a
něco málo se naučí, dají přednost
lepší nabídce,“ dodal českobudě-
jovický primátor na závěr. (ks)

DISKUTUJÍCÍ.Mezi hosty usedli představiteléměsta, významných fi-
rem i ředitelé středních škol. Foto: Deník/Radka Doležalová

Firma HEYCO WERK ČR s.r.o. Písek
Společnost HEYCO 

Písek je výrobní spo-

lečností. Zabývá se 

vstřikováním plastů, 

a to pro oblast auto-

motive. Plastové vý-

robky jsou určeny pro 

osobní automobily, 

ale i pro nákladní auta 

(pro firmu Daimler) a 

pro autobusy (pro fir-

mu EvoBus). Stále větší podíl na obratu získává 

výroba nádrží, při které se využívá technologie 

svařování plastů.

Firma plánuje další strategický růst. Připra-

vuje se výstavba nové haly. Realizujeme nové 

významné projekty jak pro stávající zákazníky z 

oblasti automotive, tak pro zákazníky nové. Jsou 

to středně velké a velké díly do interiéru a exte-

riéru automobilů.

Bude tu příležitost k uplatnění techniků se 

znalostí němčiny, ale i pro pracovníky do výroby. 

Jedná se o lehkou práci v příjemném prostředí, 

při které je však potřebná pečlivost a samostat-

nost.

Vytváříme podmínky jak pro další perspektiv-

ní rozvoj, tak pro spokojenost našich zákazníků, 

zaměstnanců i majitelů.

www.heyco.cz

Ing. Josef Hrouda, 

ředitel společnosti
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SpolečnoSt ZVVZ GRoUp nabíZí

› příjemné pracovní prostředí,
› práce na moderních technologiích
› možnost profesního růstu

a zvyšování kvalifikace
› široké portfolio zaměstnaneckých

bonusů.

pro studenty: stáže, praxe, konzultace
diplomových či bakalářských prací

ZVVZ Group
Sažinova 888
Milevsko 399 01
www.zvvz.cz

Společnost ZVVZ GROUP s trendy
moderní doby a je stále jednou z největších
strojírenských společností v Jihočeském
kraji s téměř 70 letou tradicí. ZVVZ GROUP
vlastní know-how, projektuje, vyrábí
a dodává zařízení pro ekologii, ventilátory
pro průmyslové provozy, tunely, metro,
přepravníky, tlakové nádoby. ZVVZ Group
zaměstnává přibližně 800 zaměstnanců
70 různých profesí.

aktUální Volné poZice

› Konstruktér
› projektant
› procesní inženýr
› Nákupce
› Elektrikář

V případě zájmu kontaktujte
personální oddělení:
mgr. šárka Nováková
382 552 858

personální ředitel
Ing. martin Toman
382 553 008
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ZVVZ realizuje workshopy pro studenty
Ve spolupráci s Jihočeskou hospodář-
skou komorou v rámci projektu „Im-
plementace Krajského akčního plánu 
Jihočeského kraje I“, který je spolufi-
nancován Evropskou unií, pořádá ZVVZ 
workshopy pro žáky základních i střed-
ních škol za účelem propagace technic-
kého vzdělávání. Žáci se tak mohou blíže 
seznámit s tím, o čem práce ve strojíren-
ské firmě je. Součástí exkurze je jak pro-
hlídka výrobních provozů, tak Střediska 
praktického vyučování, kde si mohou 
některé technické činnosti i prakticky 
vyzkoušet.

V letošním roce se workshopů zúčastnili 
žáci a studenti ze základní školy z Chotovin, 
Chýnova a Jindřichova Hradce a Středního 
odborného učiliště zemědělského a služeb 
z Dačic.

I mimo tento projekt se exkurzí pravidel-
ně účastní školy z blízkého i vzdáleného 
okolí – např. průmyslovka z Příbrami nebo 
Technická univerzita Liberec.

Kromě workshopů a exkurzí firma ZVVZ 
nabízí studentům možnost vykonání praxí, 
dlouhodobě jsou jejími partnery táborská 
průmyslovka, COP Sezimovo Ústí a SOŠ 

a SOU Milevsko. Studenti posledně jme-
novaného učiliště jsou rovněž zapojeni 
do stipendijního programu společnosti. 
Přes letní měsíce spolupracuje ZVVZ se 
studenty formou brigád, kdy např. studenti 
ČVUT jsou zapojeni do práce v konstrukci 
a již od nižších ročníků mohou srovnávat 
svoje teoretické poznatky s požadavky 
praxe.  Samozřejmostí je také spolupráce 
se studenty na jejich ročníkových, bakalář-
ských a diplomových pracích.

V případě, že spolupráce se studenty 
vyústí až v pracovní poměr, mohou se noví 
zaměstnanci těšit na celou řadu zaměstna-
neckých benefitů. V současné době je to 
týden dovolené navíc, příspěvek na dopra-
vu, závodní stravování, penzijní připojištění, 
relaxační a sportovní aktivity. Pro zaměst-
nance, kteří využívají při své pracovní čin-
nosti cizí jazyk, nabízí společnost bezplatné 
jazykové kurzy. Novinkou je spolupráce 
s firmou Datart, v jejichž e-shopu mají 
zaměstnanci možnost nakupovat za nižší 
ceny. 

Společnost ZVVZ GROUP 
s trendy moderní doby je 
stále jednou z největších 
strojírenských společností 
v Jihočeském kraji s téměř 
70letou tradicí. ZVVZ 
GROUP vlastní know-how, 
projektuje, vyrábí a dodává 
zařízení pro ekologii, 
ventilátory pro průmyslové 
provozy, tunely, metro, 
přepravníky, tlakové nádoby. 
ZVVZ GROUP zaměstnává 
přibližně 600 zaměstnanců.

SpolEčnoSt ZVVZ GRoUp nabíZí:
› Příjemné pracovní prostředí
› Práce na moderních technologiích
› Možnost profesního růstu 
   a zvyšování kvalifikace
› Široké portfolio zaměstnaneckých bonusů

pRo StUdEnty: stáže, praxe, konzultace 
diplomových či bakalářských prací

V případě zájmu kontaktujte personální odd.
Ing. Hana Klukáčková, tel. 382 552 705.
Personální ředitel 
Ing. Martin toman, tel. 382 553 008.

aKtUální Volné poZIcE:

 Obchodník realizátor

 Obchodník nabídkář

 Mistr výroby

 Obraběč

 Zámečník

 Svářeč

 Klempíř

ZVVZ GRoUp
Sažinova 888 

Milevsko 399 01
www.zvvz.cz
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Práce už není smyslem života. S hejtmankou o zaměstnanosti

MĚL SLOVO. Podle primátoraměsta České Budějovice Jiřího Svobody je
problém sehnat jakéhokoliv, natož kvalifikovaného člověka.

HOSTÉ.Diskutovat přišli (zleva) Michaela Fouňová z Jihočeské hospodář-
ské komory, Markéta Nováková z Teplárny Písek, za nimi Václav Král, šéf
budějovické teplárny.

DEBATA.Mezi hosty byli (zleva) emeritní ředitel národního podniku Budě-
jovický Budvar Jiří Boček aMiloslav Kamiš ze společnosti Viscofan.

DISKUSE. Listopadová akce Setkání s hejtmankou s podtitulemDeník s vámi o aktuálních problémech kraje se na jihu Čech konala už počtvrté. Na sním-
ku jsou zleva personální ředitel společností ZVVZ a KOH-I-NOORMladá Vožice Martin Toman, hejtmanka Jihočeského kraje Ivana Stráská, regionální šéf-
redaktor Deníku Martin Tröster, děkanka Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity Dagmar Škodová Parmová, prezident Svazu obchodu a cestovního ru-
chu ČR Tomáš Prouza a ředitel Nemocnice Písek Jiří Holan.

U JEDNOHOSTOLU. Zleva Pavel Šimák, náborový expert ČEZ, Miloslav
Kamiš ze společnosti Viscofan a Tomáš Prouza, prezident Svazu obchodu a
cestovního ruchu ČR.

POZVANÍ. Letošního 4. ročníku Setkání s hejtmankou se účastnili (zleva) Alena Bártíková z Ministerstva práce a sociálních věcí, personální ředitel společností ZVVZ a KOH-I-NOORMladá Vožice Martin Toman, hejtmanka Ivana Stráská, regionální šéfredaktor Deníku Martin Tröster, děkanka Ekonomické fakulty Ji-
hočeské univerzity Dagmar Škodová Parmová, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Tomáš Prouza a ředitel Nemocnice Písek Jiří Holan. Foto: Deník/Radka Doležalová a Jaroslav Sýbek

KDE VZÍT ZAMĚSTNANCE.Do dis-
kuse přispěl Jiří Lukeš z písecké fir-
my Pikatron CZ.

SPOLUPRÁCE.O vzájemné spolupráci mluvili (vpředu) Milan Timko, ředitel
SOŠ strojní a elektrotechnické Velešín, Peter Jungwirth (uprostřed) a Eva
Valentová ze společnosti ENGEL strojírenská Kaplice.

STUDENTI.Odnešních studentech
mluvil Jaroslav Koreš, ředitel Střed-
ní průmyslové školy strojní v Čes-
kých Budějovicích.



Co také zaznělo v diskusi
Hejtmanka

Jihočeského kraje

Ivana
Stráská

„My tady naříkáme nad tím,
že nemáme děti do učňov-

ských oborů, ale v devadesátých
letech jsme řekli, že prakticky

všichnimusí mítmaturitu. Dnes
pláčeme nad tím, že nám přes
třicet procent dětí není
schopnomaturitu

udělat.“

Děkanka
Ekonomické fakulty JU

Dagmar
Škodová
Parmová

„Musíme nabízet obory,
které jsou pro uchazeče
zajímavé, aby studenti
už neměli zájem
jen o titul.“

Prezident Svazu
obchodu a cestovního

ruchu ČR

Tomáš
Prouza

„Práci má každý, kdo chce praco-
vat. Takový člověk nemá pro-
blém si práci najít. Vzhledem
k tomu, jaká je po lidech
poptávka, tak rychle
rostou i platy.“

Zástupkyně Minis-
terstva práce a sociálních věcí

Alena
Bártíková

„Nesnadné postavení na trhu práce
má věková kategorie lidí padesát pět
plus. Tito lidé budou ale už brzy
patřit mezi hlavní hráče. Je tedy
třeba řešit jejich zaměstnanost
již nyní. Ze sondmezi staršími
lidmi vyplývá, že tito lidé
mají zájem pracovat,
ale potřebují práci
nějak upravit.“

Primátor města
České Budějovice

Jiří
Svoboda

„Umladých lidí není prá-
ce vysoko na žebříčku
hodnot, je pouze pro-
středkem k plnění
jiných priorit.“

Ředitel
Nemocnice Písek

Jiří
Holan

„Jednou věcí je dostatek za-
městnanců, druhou pak
trend, že si ti mladší chtějí
vydělané peníze užít, ne-

sloužit přesčasy,
naopakmít dostatek
volného času.“
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Proč si vybrat SPŠ SE
Jsme škola s více než stoletou tradicí, tedy 

tradicí kvalitní a prestižní vzdělávací institu-

ce, jejíž absolventi se nemusejí obávat o svou 

budoucnost. Naši absolventi zastávají místa 

na různých úrovních v celorepublikovém mě-

řítku, ve státních i soukromých firmách. Rádi 

se vracejí zpět a vzpomínají na to, co jim naše 

škola dala – kvalitní odborné vzdělání a pří-

pravu na budoucnost. Tuto tradici vnímáme 

jako závazek – chceme na ni tedy navazovat 

a zároveň stále zlepšovat nejen vybavení ško-

ly a obsah vzdělávání, ale také zvyšovat mož-

nost uplatnění absolventů v praxi.

Naším hlavním cílem je připravit absolventy 
tak, aby měli po ukončení studia hned něko-
lik možností – mohli nastoupit na VŠ a úspěšně 
studovat, kdykoli nastoupit do praxe či si založit 
vlastní firmu. 

O tom, že se nám to daří, svědčí velký zájem 
a kladné hodnocení našich absolventů jak mezi 
vysokými školami, tak mezi firmami. Máme 
mnoho partnerských firem různé velikosti, kte-
ré s námi spolupracují a nabízejí uplatnění na-
šim žákům jak při studiu, tak po odmaturová-
ní. O tom, že svou práci děláme dobře, svědčí 
i nadprůměrná úspěšnost žáků u státní maturity 
ve všech předmětech.

PRAKTICKÉ INFORMACE O ŠKOLE

Škola je umístěna přímo v centru Českých Bu-
dějovic, 10 minut pěšky od nádraží. Žáci mohou 
využít ubytování v domově mládeže a také stra-
vování v blízké školní jídelně.

Součástí výuky je i praxe v dílnách, které se 
nacházejí přímo v areálu školy. Jejich předností 
je kvalitní a nové vybavení, aktuálně rozšířené 
o nové pracoviště elektropneumatiky a CNC 
frézku.

Vyučovaným cizím jazykem je angličtina, ale 
zájemci mohou v rámci nepovinných kroužků 
studovat i jiné jazyky (v současnosti probíhají 
kroužky němčiny, španělštiny a francouzštiny). 

Další kroužky jsou zaměřené na odbornost, spo-
lupracujeme i s partnerskými firmami – obsah 
je navázán přímo na jejich potřeby, a tudíž ještě 
více propojuje školu s praxí. 

Dále jezdíme na hory do Rakouska, na kola 
na Lipno a také na vodu. V rámci programu Eras-
mus se každý rok vybraní žáci na 14 dní podívají 
do anglicky mluvících zemí. 

Výuku doplňujeme odbornými exkurzemi. 
Letos byli naši žáci např. v Ústavu jaderného vý-
zkumu v Řeži u Prahy, v rozvodnách v Dasném a  
Kočíně, v továrně AUDI v Ingolstadtu či ve Ško-
dě Mladá Boleslav.

To, co ve škole děláme, si můžete vyzkoušet 
na workshopech, které proběhnou od prosince 
2019 – sledujte naše stránky www.spssecb.cz.

Holky a technika? Proč ne! 
Strojařina a elektrotechnika je prý jen pro 

kluky. Holky si kladou otázku: „Co bych tam 

dělala?“ Odpověď je jednoduchá: připravova-

la se na prestižní povolání. Vždyť dívky a ženy 

v technických oborech mají v očích veřejnosti 

velký respekt a obdiv.

Studium na SPŠ SE nabízí nejen technickou vý-
uku, ale také spoustu dalších odborných aktivit 
– např. exkurze, besedy s odborníky a nejrůznější 
zájezdy.  Dívky jsou vybírané i pro složení tzv. Ja-
derné maturity na JeT a na Týden vědy v Praze. 

Absolventka Barbora Hájková, studující VŠ: 
„Nejvíce nadšená jsem byla z exkurzí, např. na Ja-
derné elektrárně Temelín, což pro mě byl nád-
herný zážitek. Až když člověk vidí chod elektrár-
ny naživo, tak si uvědomí souvislosti mezi teorií 
a skutečností.

Součástí výuky je povinná praxe ve firmách. Dva 
týdny druhého a třetího ročníku chodí studentky 
a studenti do práce. Vstávat a být na pracovišti 
už v 6 hodin ráno, odcházet ve tři, ve čtyři hodiny 
odpoledne může vypadat problematicky. I přesto 
právě praxe ukáže řadě z nich, kam dále směřovat. 

Studentka Veronika Kejvalová: „Při povinných 
praxích ve firmě jsem si zkusila výrobu rozvadě-
čů, ale i práci v kanceláři při příjmu objednávek. 
Zjistila jsem, že samotná praxe mě baví, ale roz-
hodla jsem se rozšířit si obzory na VŠ. Pro další 
studium mi SPŠ SE dala dostatečné dovednosti 
a znalosti.“

Dívky na SPŠ SE reprezentují školu na nej-
různějších soutěžích právě ve znalostech a do-
vednostech. Například jsou úspěšné v progra-
mování, ale také v mezinárodní soutěži škol 
ve Formuli 1. 

Absolventka Vendula Malá: „Největší zážitek 
za studium na SPŠ SE pro mne byl, když jsme si 
vytvořili tým a zúčastnili se soutěže F1 ve ško-
lách. Postoupili jsme až do celosvětového finále, 
které se konalo v Londýně.“

Studentka Věra Dominová: „Reprezentovala 
jsem školu na soutěži programování v programu 

Heidenhain. Obsadila jsem 3. místo mezi samými 
kluky.“

Studentky se také účastní zahraničních stáží 
v programu Erasmus. 

Studentka Veronika Kejvalová: „Měla jsem 
možnost jet díky programu Erasmus na stáž 
do Slovinska, kde jsem 10 dní pracovala u svítidel 
a manipulovala jsem s kondenzátory. Znalosti mi 
to samozřejmě obohatilo, ale také mě to utvrdilo 
v přesvědčení jít studovat dál.“

Studium na SPŠ SE dívkám přináší zajímavá 
specifika i v oblasti sociální a společenské. Orga-
nizují nejrůznější akce – školní focení, exkurze, 
maturitní ples. Chodí do třídy plné chlapců, a tím 
si vytváří jiné sociální vazby než např. na zdravot-
nické či ekonomické škole. Absolventka Barbora 
Hájková, studující VŠ: „Kluci jsou mnohem přátel-
štější a dívek na technické škole si váží. Jak také 
říkali naši učitelé: Ve třídě, ve které je alespoň 
jedna dívka, se chlapci chovají mnohem více jako 
gentlemani.“

Teoretická výuka dostatečně připravuje pro 
zaměstnání hned po maturitě. Najít pracovní 
místo, ve kterém dívky uplatní své znalosti, není 
problém. Mohou vykonávat různé profese. Ab-
solventky školy se shodují, že technické vzdělání 
zvyšuje jejich prestiž v očích kolegů. 

Absolventka Vendula Malá: „Po maturitě jsem 
se vždy pohybovala ve strojírenství, pracovních 
příležitostí pro strojaře je strašně moc a jsou dob-
ře placené.“

Přijďte se podívat do naší školy – dny otevřených dveří máme 30. 11. 2019 od 9 hod., a 11. 1. 2020 od 9 hod.
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Co také zaznělo v diskusi
Prezident Svazu

obchodu a cestovního
ruchu ČR

Tomáš
Prouza

„Musíme si přiznat, že řadu
volnýchmíst Češi už nikdy

nezaplní. Jsme v situaci, kdy Češi
některé práce už dělat nikdy dělat
nebudou. Pokud chceme, aby
ekonomika fungovala, musíme

tamísta zaplnit jiným
způsobem.“

Obchodní ředitel
společnosti ENGEL
strojírenská Kaplice

Peter
Jungwirth
„Jsme rádi, že si můžeme
vychovávat budoucí zaměst-
nance. Budeme také nadále
posilovat spolupráci
s velešínskou střední

školou.“

Ředitel Střední
průmyslové školy strojní
České Budějovice

Jaroslav
Koreš

„Když vezmu čísla zminulého
roku, takmáme v prvních
ročnících celkem deset tisíc
volnýchmíst. Dětí, které
studují, je ale necelých

šest tisíc.“

Zástupkyně Minis-
terstva práce a sociálních věcí

Alena
Bártíková

„Prognózy jsou takové, ženyní tvoří oso-
by nad 65 let kolem 17 procent popu-
lace, v roce 2030 to bude 22 procent,
v roce 2050 už 33 procent. Proto je
třeba zaměstnanost starších lidí
řešit co nejdříve. Ze sond o po-
třebách této věkové skupiny
vyplývá, že tito lidémají zá-
jem pracovat i v důcho-

dovém věku.“

Personální ředi-
tel společností ZVVZ a

KOH-I-NOORMladá Vožice

Martin
Toman

„Co funguje u zaměst-
nanců, kterým je třicet
pět let a více, nefunguje

umladých lidí.“

Hejtmanka
Jihočeského kraje

Ivana
Stráská

„Zjišťujeme, žemezi
nezaměstnanými je poměrně

vysoké procento lidí,
kteří jsou nezaměstnaní
dlouhodobě. Pak se
alemusíme ptát

proč?“
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Sponzoring žáků
Po celou dobu studia sponzorují firmy vybrané žáky učebních 
a studijních oborů. Žáci získají výhodu zaměstnání v těchto 
firmách.

Výhody pro sponzorované: firmy poskytují žákovi každý měsíc 
stipendium, hradí náklady na ubytování a stravování, přispívají 
na lyžařský výcvik, v 1. ročníku hradí pracovní oblečení a obuv.

Stravování, ubytování
Součástí areálu školy je Domov mládeže, kde jsou žáci ubytování 
v třílůžkových a dvoulůžkových pokojích s koupelnou a WC. K dispozici mají 
žáci kuchyňky, klubovny pro volný čas. Dále mohou využívat posilovnu, 
stolní tenis, počítačové učebny, tělocvičnu školy a sportovní hřiště v areálu 
školy. Mají přístup na internet (WIFI) zdarma. Škola zajišťuje stravování 
ve vlastní jídelně s čerstvě připravenou stravou. Žáci mají možnost volit si 
mezi dvěma jídly

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Sobota  16. 11. 2019  9:00 – 14:00 hod.
Úterý    3. 12. 2019  8:00 – 16:00 hod.
Pondělí  13.   1. 2020  8:00 – 16:00 hod.

KONTAKTY

www.sosvel.cz   sekretariat@sosvel.cz 
tel.: 380 33 10 71, 725 158 931

Partneři školy

STROJÍRENSTVÍ, ELEKTROTECHNIKA, INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE 
a jejich vzájemné propojení, to je SOŠ SE Velešín.
SOŠ SE Velešín je MODERNÍ státní škola s dlouholetou TRADICÍ 
(již od roku 1956) zaměřená na strojírenské, elektrotechnické 
a ICT obory. Absolventi SOŠ SE Velešín vždy najdou uplatnění 
na trhu práce, škola spolupracuje s mnoha firmami a v oblasti 
spolupráce s firmami patří mezi průkopníky mezi ostatními ško-

lami, zde škola zúročuje svoje ZKUŠENOSTI
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Co také zaznělo v diskusi
Personální ředitel
společností ZVVZ

a KOH-I-NOORMladá Vožice

Martin
Toman

„Generace dětí, která dorůstá,
chodí na školy, nemá představu

o tom, že chce pracovat, ještě hůř
– pracovat fyzicky. To je devalvace
řemesla, která tu kdysi proběhla.
Mladí lidé nejsoumotivovaní
vybrat si jako povolání

řemeslo.“

Obchodní ředitel
společnosti ENGEL
strojírenská Kaplice

Peter
Jungwirth

„Vminulém roce jsme do závodu
Engel v Kaplici investovali více
nežmiliardu do technologií,
ale také do vyhledávání lidí,
kteří zdemohou dobře

pracovat.“

Hejtmanka
Jihočeského kraje

Ivana
Stráská

„Kraj už léta dává stipendia
dětem v technických oborech,
nemůže ale vyřešit vše. Pokud
nemáme kantory, musí stát
udělat totéž, co ve zdra-
votnictví: přidat
na platech.“

Prezident Svazu
obchodu a cestovního

ruchu ČR

Tomáš
Prouza

„Poptávka po zaměstnancích znamená
obrovskou fluktuaci. Obzvláště

v průmyslu se stává,
že lidi, které horko těžko najdete
a naučíte je vše potřebné, ani
nepřijdou. A vy pak zjistíte,
že najednou pracují ve fabri-
ce přes ulici. To je velký

problém.“

Děkanka
Ekonomické fakulty JU

Dagmar
Škodová
Parmová

„Snažíme se připravovat
studenty pro trh

práce.“

Ředitel SOŠ strojní
a elektrotechnické Velešín

Milan
Timko

„I když byl velký demografický
propad, poslední roky
stále rosteme. Je ale fakt,
že každý rok osobně
objíždím základní školy.

Člověk semusí
snažit.“
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Vydělané peníze si chtějí užít
REDAKTOŘI DENÍKU

z atímco vminulosti
v nemocnicích řešili
především nutnost
kvalitního vybavení,
dnes je promnohé

z nich problémemnedostatek
zdravotnického personálu.

JEDNA, DVĚ SESTRY
Jinak to není ani v písecké ne-
mocnici. Předseda představen-
stva a ředitel Nemocnice Písek
Jiří Holan uvedl, že systém dnes

nedovolí
jiné fun-
gování než
krizové

personalisti-
ky. „Je to dáno systé-

mem vzdělávání. Ten
nezná nic jiného než vyso-

koškolsky vzdělanou sestru,
zároveň negenerujemnožství
sester, které bychom potřebova-
li,“ komentoval Jiří Holan aktuál-
ní situaci. V písecké nemocnici je
celkem devět set zaměstnanců,

z toho čtyři sta je sester.
„Z šedesáti sester, které univer-
zita vytvoří, půlka nejde do zdra-
votnictví, část jde do soukromé
sféry, část z nich je těhotná, část
je z jiného regionu... Pak jsme rá-
di, že k nám jedna dvě zdravotní
sestry nastoupí do praxe. I proto
jsme rádi, že tam jsou starší sestry
a děláme také vše proto, aby u nás
zůstaly,“ řekl Jiří Holan s tím, že je
potřebují k tomu, aby vychovali
mladou generaci. „Mají glejt cer-
tifikace, že vzdělávat můžou,“
uvedl ředitel písecké nemocnice.

MÉNĚ ČASUV PRÁCI
Dodal, že to, že se daří nejen sest-
ry, ale i doktory udržet, je díky
vyššímmzdám. „Doktoři s pěti
službamimají sto tisíc, sestry
čtyřicet, myslím v hrubém, takže
se jim hůře odchází,“ uvedl Jiří
Holan. Současně s tím ale pouká-
zal na jiný neduh doby – to, že
dnes nechce zdravotnický perso-
nál trávit v nemocnicích tolik ča-
su, jako tomu bylo dříve.

„Už vydělávají takové peníze, že
si je chtějí užít. Naše generace
sloužila osm devět deset služeb,
třetinuměsíce jsme spali ve špi-
tále. Oni, když si vydělají, chtějí si
peníze užít. Je třeba najít vhodný
režim restrukturalizace péče, in-
vestovat domodernizace,“ dodal
předseda představenstva a ředitel
Nemocnice Písek.

ODCHÁZEJÍ VEN
Hejtmanka Ivana Stráská reago-
vala na slova ředitele písecké ne-
mocnice Jiřího Holana tím, že
popsanému stavu se trochu vy-
myká budějovická nemocnice,
která je na tom lépe.
„Zdevastovali jsme si špičkový
systém vzdělávání sester, máme
vysokoškolsky vzdělané, které
pak ale nechtějí příliš pracovat se
samotnými pacienty. Dalším
problémem je odchod zdravotní-
ků do zahraničí. To je ale problém
celé Evropy. Musíme lékařům
a sestrám vytvořit dobré pracovní
podmínky.“

Něco na tom bude, žít a pracovat v tomto 
kraji. My to víme. Naši zahraniční kolegové 
a zákazníci nám někdy tiše, někdy nahlas, 
závidí. Ovšem to hlavní, čím si získáváme 
respekt a zakázky, je naše práce. Ale pokud 
okolo sebe máte ty správné lidi, je to radost.

Vertiv Czech Republic s.r.o.

Nišovice 9, 387 01 Volyně

www.vertiv.com

tel.: 383 312 100

e-mail: 

prace@vertiv.com
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Zastupitelé Jihočeského kraje
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Vydavatelství VLTAVA LABE MEDIA – divize Deníku – nejčtenějšího 
zpravodajského titulu na trhu, má od října 2016 vlastní eventové
oddělení, které vzniklo s cílem využít potenciál nejčtenějšího 
zpravodajského titulu v České republice. Akce pořádané tímto 
oddělením jsou sdruženy pod nový claim „Deník s vámi”.

Spolupráce s Deníkem umožňuje jedinečnou možnost propagace 
firem nejen během eventu, ale zejména prostřednictvím tištěných 
a digitálních titulů vydavatelství VLTAVA LABE MEDIA.

POŘÁDÁME:
        odborná společenská setkání na aktuální
        a zajímavá témata
        diskusní debaty či uzavřená VIP setkání
        odborné konference

ZAJIŠŤUJEME:
        produkci a organizaci eventů nejrůznějšího
        charakteru a rozsahu na míru
        kompletní projektové řízení

Deník s vámi
VLTAVA LABE MEDIA a.s.

U Trezorky 921/2, 158 00  Praha 5 - Jinonice
Mobil:   +420 721672761  Email: j.svecova@vlmedia.cz
Web: www.deniksvami.cz

Primářem chirurgického oddělení Nemocnice 
Jindřichův Hradec je od roku 1991 Jan Kelbl. 
Do nemocnice nastoupil v roce 1973, hned 
po promoci. Má tedy bohatou chirurgickou 
praxi a na svém oddělení vychoval řadu velmi 
dobrých chirurgů. Popsal nám, jak v současné 
době jindřichohradecká chirurgie vypadá.

Jak velké je chirurgické oddělení?

Po stavbě pavilonu E, kde chirurgie sídlí, 
máme 48 standardních lůžek. Ošetřujeme 
na nich chirurgické pacienty a lůžka tu má 
vyčleněná i urolog. Je tu i 11 lůžek multioboro-
vé JIPky, která slouží všem operačním oborům. 
Můžu říct, že v současné době máme stabili-
zovaný perspektivní tým poměrně mladých 
lékařů. Každým rokem jeden lékař získává 
specializovanou způsobilost v oboru chirurgie. 
Působí tu mimo mne 12 lékařů, z toho šest jich 
je se specializací v oboru, další se připravují. 
Operace probíhají na centrálních operačních 
sálech a jejich počet rok od roku vzrůstá. 

Chirurgických operací provedeme přibližně 
2 tisíce ročně. Oddělení je rozděleno na dvě 
stanice. Stanice A je zaměřená zčásti na jed-
nodenní chirurgii. To jsou například operace 
žlučníku, kýl, křečových žil apod. Na vysoké 
úrovni je laparoskopická chirurgie a právě 
z toho tato možnost vyplývá. Hospitalizace 
nekomplikovaného pacienta, který jde na ope-
raci například žlučníku, kýly atd., trvá pouze 
24 hodin. Na stanici B se pak ošetřují pacienti 
septičtí, například s různými infekcemi nebo 
diabetickými komplikacemi. Početná je rovněž 
skupina onkologických pacientů s nádory 
nitrobřišními, nádory prsu, kůže atd., z nichž 
celá řada profituje z  možností miniinvazivní 
chirurgie. Při oddělení je zřízeno Centrum pro 
operaci kýly, které nabízí moderní operativu 
nejen pro regionální pacienty. Operací tu 
proběhne kolem 350 za rok. Významným 
přínosem oddělení je krátká čekací doba 
na operace, která je v průměru 3 až 4 týdny.

Jaké nejčastější zákroky na vašem oddělení 

provádíte?

Nejpočetnější jsou operace žlučníku, kýl 
a varixů. Chirurgické oddělení se již nezabývá 
traumatologií pohybového systému, ta je 
v gesci ortopedie. My řešíme například úrazy 
v břišní oblasti, některá hrudní poranění, či 
páteře, ruky atd. Dále se věnujeme onkochi-
rurgické problematice.

 Jaké je vybavení chirurgie?

Chirurgické oddělení používá z velké většiny 
vybavení, které je v gesci jiného oddělení. 
Laparoskopické věže jsou na centrálních ope-
račních sálech, moderní ultrazvuky, rentgeny, 
mamograf nebo CT či magnetická rezonance 
jsou na radiodiagnostickém oddělení. V létě 
nemocnice získala nový špičkový skiaskopický 
přístroj. Diagnostické a terapeutické výkony 
na žlučových cestách pro nás vykonává gast-
roenterolog. Velmi dobře je vybavená jednot-
ka intenzivní péče. Mohu říct, že technologic-
ké zázemí nemocnice, ze kterého samozřejmě 
netěží jen chirurgie, ale i ostatní oddělení, je 
na vysoké úrovni.

Patří k vašemu oddělení i ambulance?

Ano. Ambulance všeobecné chirurgie je 
v provozu 24 hodin, dva roky je tu otevře-
ná ambulance chirurgie ruky, kde pracuje 
doktor Jindřich Dvořák, specialista na úra-
zové i neúrazové stavy. Jeden den v týdnu 
má vyčleněný na ambulanci a jeden den 
na operace. Pro pacienty je to obrovská 
výhoda, protože jeho péče je opravdu 
na špičkové úrovni. Dalšími ambulancemi 
jsou proktologická, mamologická, onkochi-
rurgická a indikační. Důležitou součástí péče 
o pacienty je také privátní cévní ambulance. 
Provozuje ji doktor Patrik Šonkol, který má 
u nás vyhrazené také dva dny. 

Chirurgie v jindřichohradecké nemocnici je na špičkové úrovni
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Obchod už dávno není
žena za pultem
Při Setkání s hejtmankou
jsme si povídali s Tomá-
šem Prouzou, preziden-
tem Svazu obchodu a ces-
tovního ruchu.

Pomáhá současnámíra neza-
městnanosti obchodníkům
a řetězcům, nebo jim naopak
ubližuje? Jak?
Obchodní řetězcemají jednu vel-
kou výhodu. Jsou na drsný kon-
kurenční boj zvyklé. Jen pro
představu, k obsazení 75 procent
českého trhu je zapotřebí 11 ře-
tězců. V zemích jako je Rakousko,
Německo či Velká Británie jsou to
jen čtyři. A tato situace se přiro-
zeně promítá do schopnosti ob-
stát i v širší konkurenci, do které
patří i trh s pracovní silou.
Současný stav pomáhá i nepo-
máhá. Na jedné straně vytváří
tlak na vytváření a zlepšování
pracovních podmínek pro za-
městnance, podporu jejich loaja-
lity amotivace k výkonu. Více než
kdy jindy se investuje domož-
nosti alternativních úvazků,
klouzavé pracovní doby, podmí-
nek pro ženy namateřské, ale ta-
ky do vzdělávání. A v těchto ob-
lastech patří obchodní řetězce,
dovolím si říct, mezi premianty.
A to vše se navíc projevuje ve
vyšší kvalitě obsluhy, ze které ve
finále profituje spotřebitel. Na
druhé straně to vytváří tlak na
náklady. Napříč odvětvími rostou
mzdy, v případě obchodních ře-
tězců je to více než 40 procent za
poslední tři roky. Pamatuji si na
dobu, kdy dokonce premiér této
země cítil potřebu lobbovat ve
vedení obchodních řetězců za
zvýšení platů. Dnes jsou ty stejné
firmy naopak kritizovanéminis-
tryní práce a sociálních věcí za to,
že berou lidi sociálním službám,
které jim nejsou schopné konku-
rovat. Někdy je státní správě vyjít
vstříc prostě komplikované…

V jakém odvětví je největší
problém se zajištěním kvalifi-
kovaných pracovních sil?
Jde to napříč odvětvími. Od lékařů
a zdravotnického personálu, přes
učitele až po notoricky známé
technické profese. U pedagogic-
kých pracovníků bych se rád po-
zastavil. V poslední době se totiž

pravidelně objevují komentáře,
jak jemožné, že pokladní v hy-
permarketu bere víc než učitel.
A samotná pokladní z toho vy-
chází jako ta, která si své peníze
nezaslouží, když je nemá ani uči-
tel. Ten problém ale není ve výši
mezd v obchodě! Jde přece o sys-
témový problém neschopnosti
zajistit financování a správnou
motivaci učitelů. Pokladní a kaž-
dý zaměstnanec v obchoděmá
svou velkou odpovědnost, jejich
práce je fyzicky i mentálně ná-
ročná a je neuvěřitelně nefér,
abychom se na ně dívali přes prs-
ty. Obchod už dávno není žena
za pultem. Obchodní řetězec je
vysoce sofistikovaná firma, která
vyžaduje od každého zaměst-
nance kvalifikaci, odpovědnost
i výkon. A k tomu jemusí moti-
vovat.

Jakmůže váš svaz pomoci pod-
nikatelům shánět pracovníky?
Součástí agendy Svazu obchodu
a cestovního ruchu ČR je vytvářet
a hájit podmínky k podnikání
svých členů. Spolupodílíme se na
přípravě zákonů, jsme součástí
připomínkových řízení, přičemž
našim cílem je vytvořit takové
prostředí, které umožní co nej-
svobodnější podnikání při za-
chování férových vztahů. Firma
a tudíž její zaměstnanci prospe-
rují nejvíce tehdy, pokud semů-
žou rozvíjet v oblastech, ve kte-
rých působí bez zbytečných bari-
ér a omezení. A ty semy snažíme
bourat – včetně našeho členství
v tripartitě, kde zastupujeme zá-
jmy celé oblasti obchodu a ces-
tovního ruchu. Děláme také vše
pro to, aby se konečně zlepšilo
naše školství, aby dokázalo při-
pravit lidi na další život, což není
jen o naučení konkrétních do-
vedností, ale hlavně o schopnosti
se stále učit a rozvíjet.

Jaké problémy nejčastěji řeší
podnikatelé v souvislosti s ná-
borem pracovních sil? Daří se
jim udržet pracovníky s po-
třebnou kvalifikací? Co v tomto
ohledu pomáhá?
Je to notoricky známý nedostatek
pracovních sil. Comě ale také
trápí, je někdy až příliš velké
nadbíhání potenciálním voličům
formou zvyšování minimální
mzdy a dalších podmínek, které
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snižují flexibilitu pracovních
míst. Čím vyšší minimální mzda
je, o to vyšší jsou pravidelné ná-
klady firmy, které musí platit. Až
jednou tato ekonomicky skvělá
doba skončí, stanou se tyto zá-
vazky pro firmy přítěží. O to větší
problém bude překonat toto ná-
ročné období. Firmám se ještě
více sníží motivace nabírat nové
lidi, motivovat je a ve finále tak
bude nejvíce bit opět zaměstna-
nec – volič. Zejména ten, který
dnes pracuje za nízkou mzdu.
Není to problém obchodu, ale
bohužel na tom stojí řada prů-
myslových firem a je to samo-
zřejmě problém třeba i pro různé
pomocné profese v cestovním
ruchu, který přitom v jižních Če-
chách hraje obrovskou roli.

Jaké absolventy podle vašich
poznatků produkuje současné
české školství?
Máme skvělé a vzdělané lidi,
úspěšné doma i v zahraničí. Na-
prostá většina z nich ale musela

investovat sama do sebe. Velkou
starost mi dělá schopnost mla-
dých lidí učit se nové věci, umět
logicky a strukturovaně přemýš-
let a nebát se poradit si s pro-
blémy.

Jak vidíte budoucnost na čes-
kém trhu práce? Zlepší se si-
tuace pro obchodníky a podni-
katele?
To bude hodně záviset na dalších
krocích politické reprezentace ve
dvou oblastech: vzdělávání –
zejména v tom technickém –
a schopnosti odstraňovat byro-
kracii a svazující pravidla podni-
kání. Blíží se zpomalení české
ekonomiky. Jak moc to na nás
dopadne, bude záležet na tom,
zdali dokážeme podpořit moder-
nější průmysl s vyšší přidanou
hodnotou a zdali budou mít fir-
my šanci pružně reagovat na
měnící se poptávku. Zatím jim
stále rostoucí byrokracie jen
svazuje ruce.

(red)
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Setkání s hejtmankou
Jihočeského kraje
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