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Na přejezdech
umírají lidé
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Lidí bez práce
na jihu Čech
přibylo strana 6

NAOKRAJ

Jsme dobrá
destinace
JANA ZUZIAKOVÁ

Z aznamenaný pokles
kriminality je vždy po-

těšující zpráva. A když cel-
kový počet trestných činů
klesne na nejnižší příčku za
posledních minimálně deset
let, je důvod k mírnému
optimismu. K vyvolání po-
citu, že ne vše se stále řítí
k horšímu, že možná při-
jdou lepší zítřky, kdy se lidé
přestanou tolik vraždit, ne-
návidět, závidět, krást, rvát.
A budou žít běžný a čistší
život.
Podle Světového indexu

míru patří Česko mezi deset
nejbezpečnějších destinací
světa. A na této pověsti dále
pracuje. Dá se předpokládat,
že pokračujícím navyšová-
ním počtu policistů nemusí
k některým činům vůbec
dojít, či budou moci být
zlikvidovány v počátcích.
Pracovat v řadách policie je
pro muže a ženy jistě čest,
možnost, jak se postavit na
správnou stranu, „prodat“ ze
sebe to nejlepší ve prospěch
lidí nám blízkých i nezná-
mých. Prostě být na straně
zákona a pořádku. Být vzo-
rem, jistotou, abychom se
my ostatní mohli cítit bez-
pečněji. Takoví si zaslouží
naši úctu a respekt.

Máte doma
mazlíčka?
Pošlete nám
fotku strana 4

ZAMĚSTNÁNÍ

Nabídka volných
pracovních
míst uvnitř

Více objasněných
případů

Jižní Čechy – Od loňského
ledna do konce listopadu se
v kraji snížil oproti roku
2015 počet násilných trest-
ných činů o 149 na 977.
V objasněnosti kriminality
je na tom jih Čech velmi
dobře. Od prvenství Středo-
českého kraje je dělí pouhé
dva procentní body. Středo-
češi se loni pyšnili
32procentní objasněností,
Jihočeši 48%. Po deseti le-
tech ji střední Čechy navý-
šily o 15 % na 47. Jižní Čechy
ji zvýšily o 13 % na 61! (zz)
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Na železničních přejezdech
stále zbytečně umírají lidé
V minulém roce se počet
obětí na železničních
přejezdech zastavil až na
čísle 15, což znamená
třetinový nárůst oproti
roku 2015.

Jižní Čechy – Některé ne-
hody skončily naštěstí jen
se zraněními. Srážky vlako-
vých souprav s lidmi, kteří
se vydají do cíle po kolejích
po svých, mívají fatální ná-
sledky.
Silvestr se stal osudným

a posledním dnem dvěma
mužům v hondě, kteří vjeli
na přejezd se signalizací
Holičky u Třeboně ve chvíli,
kdy tam neměli co dělat,
neboť zrovna projížděl
osobní vlak. Po střetu vlak
tlačil auto několik set met-
rů před sebou. Dvěma
mužům zaklíněným ve vo-
zidle nemohli již pomoci
ani záchranáři, ani osádka
vrtulníku letecké záchranné
služby. Zemřeli bezpro-
středně po nehodě.
Při nehodě na železnič-

ním přejezdu ve Vitorazské
ulici v Suchdole nad Lužnicí
se střetla Škoda Octavia
s osobním vlakem jedoucím
od Českých Velenic na Tře-
boň. Třiapadesátiletý řidič
vjel na zvukovým a světel-
ným signálem zabezpečený
železniční přejezd, kde prá-
vě projížděl osobní vlak.
Utrpěl zranění neslučitelná
se životem. Ve vlaku bylo
při srážce osm osob včetně
strojvedoucího, ale nikdo
nebyl zraněn. Škody na vo-
zidle a vlakové soupravě
byla odhadnuty na 550 000
korun.
Řidič nákladního vozu

značky Volvo zřejmě nere-

spektoval světelné ani zvu-
kové signály přejezdového
zabezpečovacího zařízení.
Čtyřiačtyřicetiletý cizinec
vjel na přejezd v době, kdy
tudy projížděl rychlík na
Prahu s nejméně šedesáti
cestujícími. Přední částí ta-
hače se střetl s bokem vla-
ku, ale tentokrát se nikomu
nic nestalo.
Devět zraněných lidí při-

nesla nehoda na obrataňské
větvi úzkokolejné trati
u přejezdu mezi Chválko-
vem a Dobešovem na Jin-
dřichohradecku, kde se čel-
ně srazily dva vlaky.
Pohybovat se po kolejích

v úseku Protivín – Číčenice
neměl mladý muž, doplatil
na to životem. Smrtelná
srážka s rychlíkem zastavila
vlaky mezi Českými Budě-
jovicemi a Plzní.
Řidič Škody Octavie vjel

na železniční přejezd v Ra-
douňce u Děbolína na Jin-
dřichohradecku, přestože
byl zabezpečen výstražnými
kříži a projížděl z Jihlavy do

Plzně rychlík. Dva těžce
zraněné vystříhali z auta
hasiči. Padesát cestujících
z vlaku bylo v pořádku.
Velmi závažně mohla

skončit tato událost. Signa-
lizační zařízení nerespekto-
val dokonce řidič linkového
autobusu ve Včelné, smě-
řující do budějovického
Rožnova. Vjel na přejezd ve
chvíli, kdy svítilo červené
světlo varující před přijíž-
dějícím vlakem. Když pasa-
žéři na řidiče zakřičeli, po
přejetí kolejí prudce zasta-
vil, přičemž se při pádu na
podlahu autobusu zranila
starší žena.
Těžko pochopit myšlení a

chování člověka, který
umístil kontejner na želez-
niční přejezd v Českých
Budějovicích. Plastová ná-
doba o objemu 1100 litrů
naplněná odpadky mohla
způsobit vykolejení vlaku,
který do ní narazil v noci.
Naštěstí tentokrát nedošlo
ani ke zranění cestujících.
(zz)

CHCÍPNE-LIMOTOR auta na nebezpečnémmístě, odkud semu-
síte ihneddostat, třeba na železničnímpřejezdu, nezdržujte se
marnýmstartováním! Bleskově zařaďte rychlost či zpátečku,
otočte klíčkemzapalování, držte jej v poloze pro startovánímotoru
a odjeďte. Skutečně to funguje. Foto: Deník/archiv

Zdroj: policie čr (údaje vždy Za prvních 11 měsíců roku)             ilustrace: shutterstock
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trestných činů

JIŽNÍ ČECHY

Jak se vyvarovat osudovému
střetu s vlakovou soupravou
Toto jsou nejčastější situace
na železničních přejezdech
a způsoby jejich řešení.

Návod je zaměřen přede-
vším na řidiče automobilů,
poučení by si z něj měli
vzít také chodci i cyklisté a
týká se jakéhokoliv typu a
zabezpečení přejezdu.

1. Blížíte se k přejezdu,
nebliká výstraha, případné
závory jsou nahoře:
Před vjezdem na přejezd

se dobře rozhlédněte a
ujistěte se, že na něj mů-
žete vjet. Snažte se přejezd
přejet tak, abyste na něm
neuvízli, tzn. přímo na
přejezdu nezastavujte, ne-
přeřazujte (prostě cokoliv,
co by mohlo zastavení vy-
volat).

2. Blížíte se k přejezdu,
bliká výstraha, závory
ne/jsou spuštěny:
V žádném případě ne-

vjíždějte na přejezd! I když
jste místní a víte téměř
jistě, že vlak pojede třeba
nejdřív za minutu. Nikdy
nevíte, na železnici je
možné všechno. Vlak může
jet dříve nebo z opačného
směru, příp. může jet vlak,
který běžně nejezdí (vy ho
neznáte).

3. Neúmyslně jste uvízli
na přejezdu:
Teď jsou možné dvě si-

tuace:
g Výstraha je již v čin-

nosti, příp. spadly závory:
Snažte se co nejrychleji

opustit přejezd! Pokud jsou
na přejezdu závory, není
problém je zvednout či
rozrazit (to dokáže i rychle

jedoucí cyklista). Jestliže se
blíží vlak a vozidlo nemů-
žete odstranit z přejezdu,
utíkejte pryč alespoň vy
(do vzdálenosti min. 4 me-
trů od přejezdu). Pokud je
to možné, vlaku dejte zna-
mení „Stůj, zastavte všemi
prostředky!“ Neznáte? Učí
se mj. v autoškolách, zna-
mení se dává krouživým
pohybem celé ruky (paže),
mít navíc v ruce praporek
či hadr je výhodné, ale ur-
čitě ne nezbytné.
g Přejezd není ve vý-

straze:
Z druhé strany výstraž-

ného kříže či přejezdníku je
číslo přejezdu ve tvaru
„Pxxxx“. Tohle označení
nahlaste na linku 112, která
předá informaci nejbližší-
mu výpravčímu, jenž za-
staví provoz. Pokud již není
tolik času, slyšíte přijíždě-
jící vlak či se za nějaký čas
dá přejezd do výstrahy,
běžte co nejvíce naproti
vlaku a strojvedoucímu
dejte znamení „Stůj, za-
stavte všemi prostředky!“
(viz bod a).

4. Stojíte před přejez-
dem, který je ve výstraze,
případně jsou spuštěny
závory:
V tomto případě je důle-

žité čekat na okamžik, do-
kud výstraha zcela ne-
skončí! Průjezd vlaku ne-
znamená, že už žádný jiný
během následujících pár
(desítek) sekund nepojede.
Právě může po jiné koleji
nebo z opačného směru.
Ani zvednutí závor nezna-
mená volnost přejezdu, zá-
vory mohou během pár

sekund znovu spadnout.
Důležité je pamatovat si
základní pravidlo: červená
má vždy přednost, takže na
přejezd se na červenou
NEJEDE!.

5. Ostatní situace:
Může se stát, že přejezd

není v provozu, to však
nemusí jít jen tak lehce
poznat. Třeba víte, že běž-
ně na něm bliká bílé světlo
a nyní ne. (To také může
znamenat, že před chvílí
přejezdem projel vlak).
Pokud je přejezd opravdu

v poruše, není třeba se bát,
ale je nutné dbát zvýšené
opatrnosti. O přejezdu
v poruše většinou ví nej-
bližší výpravčí, který stroj-
vedoucímu každého vlaku
předá rozkaz, že před ta-
kovým přejezdem musí
zpomalit svůj vlak na 10
km/h a opakovaně houkat.
Riziko srážky je v tomto
případě malé. (dav)

Chybují lidé
I na těch nejdokonaleji
zabezpečených přejez-
dech dělají řidiči úmysl-
né chyby, které někdy
mají opravdu fatální ná-
sledky. Není ale důvod
k panice, železnice je
druhý nejbezpečnější
dopravní obor na světě
(hned po letecké), je to
především o lidském
faktoru. Dokud se toto
výrazně nezmění, ne-
zlepší, nemusíme přijímat
žádná drahá, ale účinná,
opatření. Teoreticky vů-
bec žádná.
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ČESKO
Trestných činů se ve všech krajích stalo nejméně za deset let
Policii se loni dařilo objas-
ňovat kriminalitu. Bezpeč-
nost ovlivnila ostražitost
lidí – občas přehnaná.

LENKA KRÁLOVÁ

Č
esko patří podle
Světového indexu
míru mezi deset
nejbezpečnějších

destinací světa. A z policej-
ních statistik vyplývá, že se
tento stav prohlubuje.
Loňský rok se pravděpo-

dobně zapíše do historie ja-
ko ten s nejmenší krimina-
litou za poslední dobu. Cel-
kový počet trestných činů je
nejnižší za posledních mi-
nimálně deset let.
A co navíc: platí to pro

všechny kraje bez výjimky,
vyplývá z policejních statis-
tik za období leden až listo-
pad (údaje za celý rok poli-
cie v době uzávěrky článku
nezveřejnila).
Podle odborníků za to

paradoxně vděčíme skuteč-
nosti, že se situace ve světě
radikálně zhoršila a vlády
na to zareagovaly posílením
bezpečnostních opatření.

LEPŠÍ NEŽ NĚMECKO
Četnější policejní hlídky
snižují násilnou kriminalitu
nejen v Česku, ale například
i v Německu, do kterého
směřuje nejvíce migrantů
z rozvrácených zemí.
Přesto se mezi Českem

a Německem dají najít zají-
mavé rozdíly. „Podle statis-
tiky díky většímu počtu po-
licistů v ulicích klesá v Ně-
mecku počet násilných
trestných činů, zvýšila se ale

administrativní kriminalita,
například falšování pasů,“
říká bezpečnostní expert Jan
Schneider.
Z webových stránek ně-

mecké policie vyplývá, že
v zemi západních sousedů
roste také počet kapesních
krádeží a vloupání.

MÉNĚ VRAŽD I KRÁDEŽÍ
To v Česku panuje pozitiv-
nější situace: klesá nejen
počet násilných činů, ale
i krádeží či vloupání.
Od ledna do konce loň-

ského listopadu se meziroč-
ně snížila kriminalita zhru-
ba o 11 procentních bodů.
Počet vražd klesl o 15 na

127. Počet násilných trest-
ných činů se snížil zhruba
o tisícovku na 13 400. Po-
dobně se vyvíjela situace u
vloupání, jejichž počet klesl
o šest tisíc na 26 tisíc, krá-
deží policisté zaznamenali
o 12 tisíc méně než předlo-
ni. A klesl i počet hospo-
dářských činů o dva tisíce
na 27 tisíc.

POZOR NA FOTBALISTY!
Na potírání zločinnosti se
podílí i to, že lidé jsou kvůli
bezpečnostním hrozbám
obezřetnější. I když někdy
až příliš.
V srpnu předloňského

roku tak občané Mladé Bo-
leslavi požádali městskou
policii, aby zadržela skupinu
podezřelých běženců.
„Když jsme oznámení

prověřovali, zjistili jsme, že
se jedná o fotbalisty FK
Mladá Boleslav, kteří mají
tmavou pleť. Není divu, že
se lidé lekli. Informací

o běžencích bylo v tu dobu
hodně, a tak si to s černými
hráči prostě spojili,“ kon-
statoval tehdy zástupce ve-
litele městské policie Stani-
slav Holub.
Ještě větší šok než mla-

doboleslavští fotbalisté zažil
folklórní soubor z afrického
Beninu. Na skupinu lidí
exotického vzezření, kteří
seděli na lavičkách u měst-
ské kašny, upozornili policii
obyvatelé Uherského Hra-
diště.
Umělci z Beninu zapo-

mněli pasy na ubytovně.

Hlídka je proto předala čes-
ké cizinecké policii, která je
pověstná tím, že s cizinci
nezachází zrovna v rukavič-
kách.

SOUHRA FUNGUJE
Jakkoli znějí uvedené přípa-
dy komicky, větší spjatost
občanů a policistů podle
studií bezpečnost země po-
siluje. Pomáhá i to, že se víc
mluví o bezpečnosti země
a jak ji zajistit. „Téma se
hodně medializuje, politici

se k němu často vyjadřují.
Byla přijata řada kroků ke
zlepšení práce policie, inte-
grovaného záchranného
systému i armády. A to ur-
čitě dopad má,“ říká místo-
předseda parlamentního
výboru pro obranu Bohuslav
Chalupa (ANO).
Podíl na snížení krimina-

lity má ale podle Chalupy
i zvyšující se životní úroveň
a pokles nezaměstnanosti.
„Lidé mají možnost vy-

dělat si a postarat se o sebe.

To zabraňuje sociálním
propadům, které pak přivá-
dějí některé jedince do si-
tuací, v nichž mají puzení
páchat trestnou činnost,“
dodal Chalupa.

BEZPEČNÁ MALÁ MĚSTA
Při snižování kriminality
státu pomáhá nejen dobrá
práce policie (objasněnost
byla loni v prvních jedenácti
měsících nejlepší za deset
let), ale také dobře nastave-
ný sociální systém, který
vede občany ke vzdělání
a potírá chudobu.
Kriminalitu výrazně

ovlivňuje rozevírání sociál-
ních nůžek, kdy bohatí bo-
hatnou, zatímco chudí zů-
stávají chudými. A právě
v příjmové rovnosti si Česko
vede stejně dobře jako ve
Světovém indexu míru.
Výhodou pro Česko je

i to, že kromě Prahy nemá
města, která by vytvářela
klasickou velkoměstskou
anonymitu.
Když převládnou věcné

společenské styky nad těmi
osobními, vytváří to pod-
houbí pro vznik a růst
škodlivých společenských
jevů.
Kriminalita v Česku na-

posledy vzrostla o sedm
procent na více než 325 tisíc
trestných činů v roce 2013,
kdy se na tom svými dů-
sledky podílela i amnestie,
kterou vyhlásil před odcho-
dem z funkce prezident
Václav Klaus.
Více než polovinu pacha-

telů totiž tvořili recidivisté.

POZORNANĚ! Ostražitost lidí v ulicích ruší kriminálníkům „klid na práci“. Ilustrační foto: Shutterstock
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Skiareál Lipno připravil Skiareál Lipno připravil 
pro letošek spoustu zábavypro letošek spoustu zábavy
Díky příznivé zimě zažívá Skiareál Lipno nejlepší sezonu za několik posledních roků. Výborné lyžařské podmínky 
tu panují již od prosince.  Provozovatelé minulý týden otevřeli i poslední trať Střecha a  v provozu jsou tak všechny 
sjezdovky. Lyžaři letos vyrážejí celkem na 11,6 km tratí. Jsou mezi nimi i novinky jako snowpark a také dva slalomy 

pro veřejnost. Jeden neměřený na nové sjezdovce K Yettimu a druhý 
s časomírou. Na tratích leží už téměř metr sněhu a minulý týden 
přinesl pořádnou vrstvu prašanu.
„Jsou tady ideální zimní podmínky a máme otevřený téměř celý areál. 
Lyžaři využívají možnosti měřeného i neměřeného slalomu na nové 
sjezdovce K Yettimu a mezi nejoblíbenější patří i červená  sjezdovka 
Vyhlídka s atraktivním profi lem, kterou jsme otevřeli v loňské sezoně,“ 
pochvaluje si ředitel Skiareálu Lipno Petr Dušek.
Od víkendu je v provozu také Snowpark Lipno, který nabízí i méně 
náročné skoky a překážky na trénink techniky. Náročnější jezdci 
ocení část pro pokročilé.  „V novém Snowparku Lipno jsme dbali na 

komplexnost. Vytvořili jsme část určenou pro začínající jezdce, kde jsou umístěny nízké překážky a malé skoky. Když 
si na nich natrénujete první krůčky ve freestylu, můžete pokračovat na větších překážkách a dál rozvíjet svůj styl. 
Větší překážky nově stavíme na terénních platformách, které umožní pohodlné a bezpečnější dopady,“ vysvětlil Vojen 
Smíšek, mluvčí společnosti Lipensko, který se na novém konceptu snowparku podílel. 
Areál chystá také skicrossovou trať, kterou připravil tým olympijské vítězky Evy Samkové. „I ta nabízí ještě více zábavy 
než v minulých letech a je vhodná jak pro začátečníky, tak pro zkušenější lyžaře a snowboardisty,“ podotkl Smíšek. 
Lipno zažívá jednu z nejvydařenějších sezón za poslední léta a návštěvníci mohou i v zimě vyrážet na Stezku koruna-
mi stromů. Na tu se mohou díky úschovně lyží a půjčovně bot vydat přímo ze sjezdovek. Služba úschovny, stejně jako 
doprava Stezkabusem, je navíc při použití karty hosta Lipno.card zcela zdarma. S Lipno.card získáte i zvýhodněné 
vstupné na Stezku o 20% a spoustu dalších výhod. 
Stezka nyní nabízí pohled na kompletně zasněženou krajinu, ale i lipenskou vodní nádrž, kde vzniká vyhlášená, 
nejdelší bruslařská trať v Evropě. „Zatím to vypadá, že se této atrakce, kterou nám závidí i bruslařský národ Nizozem-
ců, můžeme letos dočkat. Na Lipně se již začíná bruslit a díky 
předpovědím, by bruslaři mohli v brzké době vyrazit na desítky 
kilometrů. Pro bezpečnost je potřeba 18 centimetrů silný led,“ 
ozřejmil Smíšek. 
Návštěvníci Lipna se znovu mohou spolehnout i na pohodlné 
parkování pod sjezdovkou, půjčovnu i prodejnu vybavení, nebo 
také nabídku místních gastronomických provozů, které si na hlavní 
sezónu připravily nejednu specialitu. Aktuální informace o lyžař-
ských podmínkách, bruslení na jezeře a všech dalších zážitcích na 
Lipně naleznete na webu www.lipno.info

Dům kultury Protivín 
pátek 20. ledna od 19.30 hodin 

vstupné v předprodeji 270 Kč/na místě 310 Kč 
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Jihočeští policisté hledají
nové schopné kolegy
Jižní Čechy – I letos pokra-
čuje v našem kraji nábor
nových policejních sil, ne-
boť se projevuje přirozený
úbytek lidí, kteří odcházejí
do důchodu či do civilu.
Zájemci o zajímavou práci

u Policie ČR mají splňovat
určitá kritéria. Musí to být
muži a ženy nad 18 let
s českým občanstvím a čis-
tým štítem, tedy bezúhonní.
Je nutné doložit dosažený
stupeň vzdělání stanovený
pro služební místo, mít tedy
minimálně středoškolské
vzdělání s maturitní zkouš-
kou. Součástí přijímacího
řízení je komplexní zdra-
votní prohlídka, psycholo-
gické vyšetření a prověrka
tělesné zdatnosti. Adept
nemůže být členem politic-
ké strany ani politického
hnutí a nelze provozovat
živnostenskou či jinou vý-
dělečnou činnost. A ještě
jednu důležitou podmínku
musí splňovat občan uchá-
zející se o práci u policie –
při výkonu služby není to-
lerováno žádné viditelné
tetování.
V roce 2008 byla v rámci

celé republiky jihočeská
policie ohodnocena jako

nejúspěšnější v objasněnosti
trestné činnosti a Jihočeský
kraj jako oblast s nejmenší
kriminalitou.
„Policejní motto Pomáhat

a chránit chceme naplňovat
lidským přístupem, vstříc-
ností bez povýšeného cho-
vání či arogance. Represivní
poslání policie chceme vy-
važovat aktivní a všestran-
nou preventivní činností
policistů především u školní
mládeže a seniorů,“ přiblížil
jihočeský policejní mluvčí
Milan Bajcura chápání poli-
cejní práce.

Program a cíle
jihočeské policie
r Být profesionálním,

výkonným a moderním ev-
ropským policejním sbo-
rem.
r Zajistit nadstandardní

míru bezpečnosti občanů
a upevnit jejich důvěru
v policii.
r Prohloubit spolupráci

s jednotlivými samosprá-
vami kraje a ostatními re-
gionálními partnery.
r Navázat na úspěšné

tradice jihočeské policie.

V nouzové situaci zavolejte
na tísňové linky o pomoc
Při kontaktování
všech tísňových linek
buďte klidní, struční
a věcní.

Aby pomoc přijela co nej-
rychleji, je nutné telefono-
vat efektivně.

Nahlašte
r Co se stalo a jakého

rozsahu je událost, tzn. co je
ohroženo nebo zasaženo,
jaký je počet postižených.
r Kde přesně se událost

stala: např. adresa – okres,
obec, ulice, číslo popisné
nebo orientační, nebo číslo
silnice, kilometr, směr jízdy,
případně bližší určení ve
volném terénu.
r Své jméno a číslo tele-

fonu, ze kterého voláte, a
místo odkud voláte.
r Dále odpovídejte na

další dotazy operátora tís-
ňové linky a hovor neza-
končujte jako první.
r Po skončení hovoru

může být uskutečněn zpět-
ný hovor pro ověření udá-
losti nebo zpřesnění někte-
rých údajů, např. příjezdové
trasy.

Evropská tísňová linka 112
r Jednotné evropské číslo

tísňového volání – 112 –
funguje ve všech členských
státech EU včetně ČR a vo-
lání je v rámci EU zdarma.
r Je univerzální tísňovou

linkou v ČR, jejímž pro-
střednictvím se lze dovolat
pomoci hasičů, policie či
zdravotnické záchranné

služby.
r Operátoři mohou mimo

jiné identifikovat adresu
pevné telefonní stanice vo-
lajícího či polohu mobilního
telefonu při tísňovém volá-
ní.
r Operátoři jsou schopni

odbavovat tísňové hovory
nejen v češtině, ale i anglič-
tině a němčině.
r Z mobilního telefonu se

dá dovolat na linku 112
i v případě, že na daném
místě není pokrytí signálu
vašeho operátora. Musí však
být dostupný signál jaké-
hokoliv jiného operátora.
r Na linku 112 lze volat

z jakéhokoliv telefonního
přístroje. Z mobilního tele-
fonu lze volat i v případě
nulového kreditu a ve vět-
šině států EU i bez SIM kar-
ty.
r V zahraničí je při volání

na linku 112 nutno znát
alespoň základní pojmy
v angličtině.
r Zneužití tísňové linky je

trestné a hrozí za ně pokuta
až do výše 100 000 Kč.

Tísňové linky
pro Česko
r 150 Hasičský

záchranný sbor ČR
r 155 Zdravotnická

záchranná služba
r 158 Policie ČR
r 156 Obecní (městská)

policie

r 112 Jednotné evropské
číslo tísňového
volání

JIŽNÍ ČECHY

Máte také vy doma zvířecího mazlíčka? Pošlete nám jeho
foto a napište něco o něm: jak se jmenuje, co má rád nebo
co dobrodružného spolu zažíváte. Adresa: Deník, náměstí
Přemysla Otakara II. č. 5, 370 01 České Budějovice nebo
plusdenik@denik.cz.

Můj mazlíček

PODOBRÉMPAPÁNÍ je čas na hygienu a spánek. Fotomainské
mývalí kočky Teri námzaslala Zuzana Johnová z Kamenného
Újezdu.

ŽEBROVNÍKY chová Vendula Borovková z Lišova. Jmenují seMini
aMax. Hádejte, který je který.

Co dělat při teroristickém
útoku, abychom přežili
Dostat se z místa živí a nej-
lépe zdraví chce každý, kdo
se ocitne v blízkosti teroris-
tického šílenství.
Nelehejte si a nepředstí-

rejte, že jste mrtví, ale utí-
kejte. Takový je podle brit-
ského úřadu pro boj s tero-
rismem nejlepší postup, jak
se chovat v případě „rychle
se vyvíjejícího“ útoku střel-
nými zbraněmi. Takže utí-
kat a trvat na tom, aby
ostatní šli s vámi. Osobní
věci zanechat na místě.
Není-li útěk možný, je třeba
schovat se za nějakou sil-
nější zdí, protože kulky
procházejí sklem, cihlami,
dřevem i kovem. Poté, co
člověk najde bezpečné mís-
to, má zůstat zticha, vy-
pnout si zvonění na telefo-

nu, zabarikádovat se a při-
volat pomoc. Policistům má
sdělit, kde přesně se nachá-
zí, podrobnosti o útočnících
a zda jsou na místě nějací
rukojmí či zranění.
Firmám úřad radí, aby

s personálem natrénovaly
úplné uzavření budovy
společnosti. „Dynamické
uzavření umožní při vnitřní
nebo vnější hrozbě pro-
střednictvím fyzických
opatření rychle zabránit
v přístupu na místo, do bu-
dovy či její části, případně
zabránit opuštění daného
místa,“ uvádí úřad ve směr-
nici. Užitečné při informo-
vání o teroristickém útoku
jsou v tomto případě i alar-
my, intranet nebo veřejný
rozhlas.

Zloději kradou ve dne v noci
Podle psychologů si pouliční
lupiči vybírají jedince,
o kterých jsou přesvědčeni,
že z nich budou mít zisk a
že je zvládnou. Proto se
většinou oběťmi stávají lidé,
kteří dávají najevo, že u se-
be mají nějaký majetek ne-
bo cennosti. Šancí, jak si
nenechat ukrást vše, je od-
dělené nošení dokladů, pe-
něz, mobilu a jejich uscho-
vání ve vnitřních kapsách
kabátu, ne v zadních
kapsách kalhot. Tašky a ba-
tohy nepatří na záda, nevi-

díte na ně. Pachatelé větši-
nou útočí, když jste něčím
zaměstnáni – když telefo-
nujete, píšete SMS zprávy.
Jde o moment překvapení.
Je nutné věnovat velkou

pozornost okolí, být obe-
zřetný. Při chůzi liduprázd-
nou ulicí se držet co nejdál
od domů a temných zákou-
tí. Chodit ve dvou je bez-
pečnější. Člověk by měl vždy
počítat s tím, že mu nikdo
nepomůže a spoléhat na
sebe. Nejlépe utéct. Nebo
věci vydat – život za to stojí.
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KOUPÍMEKOUPÍME
ORNOU PŮDUORNOU PŮDU

KUPUJEME BYTY, DOMY, CHALUPY KDEKOLIV V ČRKUPUJEME BYTY, DOMY, CHALUPY KDEKOLIV V ČR

ZAJÍMAVÉ CENY, RYCHLÉ JEDNÁNÍ. ZAJÍMAVÉ CENY, RYCHLÉ JEDNÁNÍ. 

Volejte 606 505 032Volejte 606 505 032

NOVÁ RECEPTURA
Nová vylepšená receptura pro neodolatelnou 

chuť. Propesko dbá o to, aby krmivo kočkám 

chutnalo.

S KOMPLEXEM FOR LIFE
Propesko dbá o to, aby krmivo bylo pro kočky 

vyvážené. 100% kompletní krmivo poskytující 

potřebné živiny a energii pro každý den.
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DEJTEÚSPORÁMZELENOU
Jihočeský kraj vydá
letos na výměnu
kotlů 173 milionů
Jižní Čechy – Jihočeský kraj
letos vydá 173 milionů ko-
run na dotace na výměny
kotlů, které mají pomoci
snížit emise z lokálního vy-
tápění domácností. Loni
žadatelům proplatil téměř
150 milionů korun. Další
výzvu na tento projekt vy-
píše na přelomu letošního a
příštího roku. Počítá s tím,
že by mezi žadatele mohl
rozdělit dalších přibližně
300 milionů korun.
„V období před Vánocemi

jsme propláceli 1000. žádost
o výměnu kotle a další
transakce se uskutečnily
ještě do konce roku. Mo-
mentálně odhaduji, že nám
zbývá proplatit necelých
1500 žádostí,“ řekl Jan Ná-
vara, vedoucí odboru ev-
ropských záležitostí jiho-
českého krajského úřadu.
Jihočeský kraj schválil pro
první výzvu 2780 výměn
kotlů.
Loni zahájený projekt má

pomoci zlikvidovat starší
zdroje lokálního vytápění,
které nadměrně zatěžují
ovzduší. Na výměnu starého
kotle na pevná paliva za
ekologičtější zdroj a na nová
úsporná opatření mohli lidé
získat až pětaosmdesátipro-
centní dotaci z maximální
částky 150 000 korun, tedy

až 127 500 korun. Minister-
stvo životního prostředí vy-
hlásilo první výzvu na tento
projekt v objemu tří miliard
korun z dotací EU pro celou
republiku. V Česku musejí
lidé do roku 2022 kvůli zá-
konu o ochraně ovzduší vy-
měnit 350 000 emisně ne-
vyhovujících kotlů.
Jan Návara uvedl, že oče-

kává velký zájem i o druhou
výzvu tohoto projektu. „Zá-
leží ovšem samozřejmě i na
podmínkách, které minis-
terstvo nastaví, a ty ještě
neznáme. Nevíme třeba, zda
se budou podporovat kotle
na uhlí a tak dále. To vše se
teprve bude během roku
dolaďovat, takže předpoklá-
dáme, že druhou výzvu vy-
píšeme na přelomu let 2017
a 2018,“ řekl. (čtk)

2x Ilustrační foto: Deník

Jeden systém, dvě funkce, dvojí efekt.
Jedním ze základních předpokladů pro život a další rozvoj lidské
civilizace je dostatek energie. V průběhu let jsme se naučili energii
získávat nejrůznějšími způsoby. Naší snahou v posledních letech je být
výrazně citlivější k životnímu prostředí na zemi.

Přesto rozvoj techniky,
zvyšování výroby ve všech
oblastech lidské činnosti,
ale i nároky lidí na kvalitní
život s sebou přinášejí ne-
ustálé zvyšování energetic-
kých nároků. Tím nebez-
pečně narušujeme rovno-
váhu na naší zelené plane-
tě. Klasické zdroje energie
jsou již skoro vyčerpány.
Proto musí být naší snahou
hledat způsoby, jak jinak
energii získávat, nebo spíše
jak s ní neustále šetřit.
Jedním z mnoha řešení

tohoto problému jsou i fo-
tovoltaické hybridní modu-
ly, určené pro výrobu elek-
trické i tepelné energie.
O více informací jsme

požádali ing. V. Skřivana
z firmy Tribase.

PROSÍM VYSVĚTLETE
KRÁTCE:

Co jsou to hybridní moduly,
jak fungují a proč je dopo-
ručujete pro úsporu energie?
Hybridní panel slučuje

v jednom panelu výrobu
elektrické energie a ohřev
vody. Takto získaná energie
se nechá dále využít buď
pro ohřev teplé užitkové
vody pro potřeby obyvatel
objektu nebo jako pře-
dehřev oběhové vody pro
topení. Vyrobená elektřina
se spotřebuje přímo v ob-
jektu a ušetří tak náklady
na její nákup ze sítě.
Hybridní panely fungují

tak, že vrchní vrstva panelu
je určená pro výrobu elek-

trické energie a spodní
druhá vrstva pak pro ohřev
vody. Zásadní výhodou této
koncepce 2v1 je, že odebí-
ráme teplo pro ohřev vody
z fotovoltaického panelu
a ochlazujeme fotovoltaický
článek a tím, jak z fyziky
víme, dochází ke zvyšování
účinnosti výroby elektrické
energie v polovodičovém
článku. Tím se dostáváme
podruhé k 2v1, jedním za-
řízením šetříme energii,
protože si ji sami vyrábíme
a nemusíme ji kupovat
a současně zvyšujeme
účinnost celého systému. Je
to vlastně taková vzájemně
užitečná symbióza dvou
fyzikálních jevů.

JEDEN SYSTÉM, DVĚ
FUNKCE, DVOJÍ EFEKT.

Kde všude ho můžeme in-
stalovat?
V podstatě kdekoliv na

jakékoliv budově, kde je
potřeba energie, a kde
chceme snižovat náklady.
Typické instalace jsou na
střechy rodinných domů,
firemních objektů, komu-
nálních zařízení, ale i ob-
jektů, které nejsou připoje-
ny do rozvodné sítě. Na-
příklad ve výrobních závo-
dech nebo v nemocnicích
snížíte náklady na elektric-
kou energii a současně
ohřejete vodu pro zaměst-
nance, aby se mohli na
konci pracovní směny
osprchovat. V komunálním
zařízení, jako je třeba ba-

zén, využijete získané teplo
k ohřevu vody a vyrobe-
nou energii využijete na
svícení. Samotnou kapito-
lou jsou rodinné domy.
Z poměrně malého systému
získáme výraznou úsporu
na provoz domu.
Využití je všude tam,

kde potřebujeme elektři-
nu a zároveň teplou vodu.

Jaké jsou jejich výhody?
Největší výhodou je

úspora plochy, pro montáž
není potřeba instalovat dva
nezávislé systémy. Úsporou
plochy pro montáž dochází
i k úspoře nákladů na
montáž nosných konstruk-
cí.

Jak složitá je náročnost in-
stalace a později i údržba?
Instalace samotná je po-

měrně jednoduchá a dá se
říct, že ji zvládne každý
elektrikář a instalatér. Ne-
spornou výhodou je, že to-
to řešení lze snadno inte-
grovat do každého stávají-
cího systému v budově.
Následná údržba je mi-

nimální. Celé zařízení pra-
cuje automaticky, nevyža-
duje žádnou zvláštní údrž-
bu a přitom životnost je
v řádu desítek let.
Nezanedbatelný je přínos

pro životní prostředí. Po-
třebujeme menší plochu, to
znamená méně energie na
zpracování materiálu, ze
kterého je to vyrobené
a zařízení samo produkuje
energii bez emisí. (P.R.)

Bilance: 21 tisíc zájemců, proplaceno 1,2
miliardy korun na stavby a ekonovinky
Nová zelená úsporám
významně podporuje
domácnosti i českou
ekonomiku.

Česká republika – Za tři
roky fungování programu
podali zájemci přes 21 tisíc
žádostí o dotaci. Vyplaceno
jim bylo už přes 1,2 miliardy
korun.
Jen za loňský rok hlásí

Nová zelená úsporám (NZÚ)
8046 zájemců o dotaci ve
výši 1,9 miliardy korun.
K zájmu o dotace přispěly
i loňské úpravy programu,
podpora fotovoltaických
systémů a především konti-
nuální možnost požádat
o dotaci do roku 2021.
„Upravili jsme program

Nová zelená úsporám pro
větší komfort žadatelů. Kaž-
dý si tak může naplánovat
čerpání peněz z programu
podle svých potřeb a fi-
nančních možností a doto-
vaná opatření realizovat i na
etapy. Po čerpání jedné do-
tace si může zažádat
o další,“ popisuje výhody
kontinuální výzvy ministr
životního prostředí Richard
Brabec.
„Poté, co jsme loni

v říjnu otevřeli průběžnou
výzvu v programu Nová ze-
lená úsporám pro rodinné
domy, pokračujeme letos
průběžnou výzvou i pro
pražské bytovky,“ dodává.
V programu již byly ote-

vřeny tři výzvy pro majitele
rodinných domů a tři pro
majitele či stavitele byto-
vých domů s tím, že příjem
žádostí ve třetí výzvě pro
bytové domy začne v lednu
2017. Celkem bylo v progra-
mu přijato 21 tisíc žádostí
s požadovanou podporou 4,9
miliardy korun. Z těchto žá-
dostí bylo více než 18 tisíc
schváleno. Dotace byla vy-
placena více než devíti tisí-
cům projektů, a to ve výši
přes 1,2 miliardy.

HITY: ZATEPLENÍ,
VÝMĚNA ZDROJE TEPLA
A SOLÁRY
V oblasti rodinných domů

je největší zájem o dotace na

zateplení, a to jak v počtu
podaných žádostí, tak co se
výše požadované dotace tý-
če. V těsném závěsu násle-
dují žádosti o výměnu zdroje
tepla a instalaci solárních
systémů.
Průběžný příjem žádostí

i jejich rychlá administrace
přispěly ke zrychlení vyplá-
cení podpory. Jen letos byla
proplacena dotace u více než
5850 projektů ve výši přesa-
hující miliardu korun. Cel-
kem bylo v programu 9 tisí-
cům žadatelům vyplaceno
více než 1,2 miliardy korun.

PODPORA PASIVNÍCH
A NULOVÝCH STAVEB
Na začátku ledna odstar-

toval příjem žádostí o dotaci
na výstavbu nízkoenerge-
tických bytových domů.
Vstřícným krokem je

i rozšíření nabídky dosud
podporovaných opatření
o výstavbu zelených střech a
využívání tepla z odpadních
vod. „Výstavbu zelených
střech a využívání tepla
z odpadních vod nově pod-
porujeme se zateplením jak
u současných rodinných
domů, tak u nových rodin-
ných a bytových domů
s velmi nízkou energetickou
náročností,“ vysvětluje ředi-
tel Státního fondu životního
prostředí ČR Petr Valdman.

Zdroj: mzpcr.cz

Neplaťte za energii 

- vyrobte si vlastní

Fotovoltaický a tepelný modul v jednom systému

Jak to funguje?
Fotovoltaický modul 
přemění na elektřinu
pouze část 
solárního záření, 
zbytek se ztrácí
ve formě tepla.

Tepelný modul významně ochlazuje 
fotovoltaický modul a tím zlepšuje              
jeho efektivitu.
Získané teplo se dále 
vyžívá k ohřevu 
vody.
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20 let 
na trhu

www.alu.plast.cz

volejte zdarma: 800 141 432

POBOČKA PÍSEK, Třída Národní Svobody 25, 397 01 Písek, 

mobil: 603 223 266, e-mail:  pisek@alu.plast.cz

Sledujte nás
Velké zimní slevy - leden 2017Velké zimní slevy - leden 2017
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Počet nezaměstnaných v kraji se zvýšil
Nezaměstnanost
v Jihočeském kraji
stoupla v prosinci
na 4,3 procenta.

Jižní Čechy – Je to o pět
desetin procentního bodu
více než v listopadu. Bez
práce bylo 19 385 lidí.
„V prosinci se přišlo nově

zaevidovat na pracoviště
Úřadu práce ČR v Jihočes-
kém kraji celkem 4245 no-
vých uchazečů o zaměstná-
ní, což bylo oproti předcho-
zímu měsíci o 1021 osob
více. Naproti tomu v kraji
byla ukončena evidence
2085 uchazečům o zaměst-
nání, a z toho bylo do za-
městnání umístěno 1140
uchazečů,“ řekl Jiří Beran
z Krajské pobočky Úřadu
práce ČR v Českých Budějo-
vicích.
V kraji je nyní 9458 vol-

ných pracovních míst, o 150
méně než koncem listopa-
du. Na jedno místo připa-
dají zhruba dva uchazeči.
Meziročně bylo ale v pro-
sinci na jihu Čech o téměř
2600 pracovních míst víc
než ve stejném měsíci roku
2015. „Největší zájem je

o řidiče aut v dálkové ná-
kladní dopravě a pracovníky
ve strojírenských profesích,“
řekl Jiří Beran.
Z celkového počtu neza-

městnaných bylo v regionu
17 909 dosažitelných ucha-
zečů, tedy těch, kteří mohli
okamžitě nastoupit do za-
městnání, bylo to o 2193 li-
dí více než v listopadu.
Jihočeský kraj evidoval

v prosinci společně se Stře-
dočeským krajem pátý nej-
nižší podíl nezaměstnaných,
po Praze, Plzeňském, Králo-
véhradeckém a Pardubic-
kém kraji.
Počet lidí bez práce

meziměsíčně vzrostl ve
všech okresech Jihočeského
kraje: nejvíce na Jindřicho-
hradecku o jeden procentní
bod, nejméně v okrese Čes-
ké Budějovice, zde o dvě
desetiny procentního bodu.
Nejvyšší nezaměstnanost

zůstává i nadále v okrese
Český Krumlov (6,6 pro-
centa), nejmenší v okrese
České Budějovice (3,3 pro-
centa).
V lednu lze podle Jiřího

Berana očekávat v jižních
Čechách další růst neza-
městnanosti, zejména kvůli
ukončování pracovních po-

měrů na dobu určitou a
útlumu sezonních prací.
„V předchozích několika le-
tech byl meziměsíční nárůst
ještě daleko významnější,

v posledních pěti šesti le-
tech v rozmezí 0,6 až 0,9
desetin procentního bodu.
Jestliže se v letošním roce
bavíme o nárůstu 0,5 dese-

tin procentního bodu, je to
relativně pozitivní vývoj,
především důsledek konce
sezonních prací. Počasí bylo
loni k sezonním profesím

přece jen ještě vstřícné,
takže mnoho lidí přicházelo
do evidence úřadu práce
až v prosinci,“ dodal Jiří Be-
ran. (čtk)

Listopad
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2466 (2354)

1896 (1622)

1720 (1462)

1216 (1049)
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3423 (3336)

17 225 (15 716)

České Budějovice

Český Krumlov

Jindřichův Hradec

Písek

Prachatice

Strakonice

Tábor

Jihočeský kraj

Prosinec

4688 (4160)
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2352 (2281)

3758 (3685)
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Nezaměstnanost v kraji

Zdroj: MPSV

Údaje v závorce uvádějí počet dosažitelných uchazečů, kteří mohou okamžitě nastoupit do práce.

Jindřichův Hradec
česká výrobní fi rma s dlouholetou tradicí navyšuje své výrobní kapacity,

a proto hledá:

operátora CNC stroje 
pro výrobu příhradových vazníků a CNC stroje Hundegger K2          

pro výrobu dřevěných konstrukčních prvků                      
v třísměnném provozu

� nástupní mzda …18.000,- Kč, hrubého
� mzda po zapracování … od 21.000,- Kč, hrubého
� úkolové odměňování (ten kdo má zájem o práci, vydělá více)
� před Vánoci třináctý plat
� příspěvek na stravování v závodní jídelně anebo na stravenky
� kolegiální pracovní atmosféra
� průhledné a spravedlivé jednání
O fi rmě: Kasalova pila, s.r.o., je rostoucí a prosperující fi rma, která své zisky investuje 

do pořizování špičkových strojů. Většina její produkce směřuje do západní Evropy.
Kontakt: tel.: 725 527 504, e-mail: jana.docekalova@kasalovapila.cz

Společnos   KITZBERGER spol. s r.o., Hrdějovice,                
okr. České Budějovice

PŘIJME do výrobního týmu:

TRUHLÁŘE PRO VÝROBU NÁBYTKU, 
OBSLUHU A SEŘIZOVAČE STROJŮ a ABSOLVENTY

Podmínky:      

•  vyučení v technickém oboru,
  přijmeme i absolventy nábytkářských, 

truhlářských škol (praxe  - výhodou - NÉ 
podmínkou),

 manuální zručnost, 
 zkušenos   s výrobou a montáží nábytku 

(výhodou), 
 základní znalost PC (výhodou) 

Nabízíme:         Místo výkonu práce: 
 Zázemí silné mezinárodní společnos  
 Zajímavé mzdové ohodnocení
 Smlouva na dobu neurčitou 
 Možnost profesního růstu 
 Práce ve směnném provozu 
 Práce v mladém kolek  vu
 Měsíční bonusy
 Firemní akce  

 Hrdějovice, U Sokolovny 399, okr. České 
Budějovice - v dosahu MHD (zastávka 
přímo před fi rmou) 

V případě zájmu - zašlete stručný životopis                     
a telefonický kontakt na personální odd.

  e-mail: empfang@kitzberger.com. 
Nebo volejte tel. 387 022 810.  

 Následně budete pozváni na pohovor!

Jihostroj a.s. Velešín
výrobce hydraulických a leteckých přístrojů

hledá do svého týmu spolupracovníky na tyto pozice:

• Operátor CNC strojů
Požadujeme:   

- vyučení nebo středoškolské vzdělání strojírenského zaměření
- praxe na obráběcích CNC strojích
- znalost čtení technických podkladů a používání měřidel
- práce ve vícesměnném režimu

• Dělník ve skladu - řezač  
Požadujeme:   

-  vyučení nejlépe strojírenského zaměření
-  zodpovědnost, samostatnost, iniciativa
-  práce ve dvousměnném režimu

Nabízíme:
 práci v moderním pracovním prostředí 
 vysoké fi nanční ohodnocení, příplatky nad rámec zákona 
 příspěvky na dovolenou a na Vánoce 
 odměny při životních a pracovních výročích 
 příspěvek na penzijní nebo životní připojištění 
  závodní stravování a příspěvky na stravování
  další vzdělávání, prohlubování a zvyšování kvalifi kace 
  možnost ubytování na fi remní ubytovně  

Kontakt:: Lidské zdroje, kratka.monika@jihostroj.cz, tel. 380 340 725
  www.jihostroj.cz 

AGPI, a.s., Vrcovice 64, Písek
přijme do trvalého pracovního poměru

technickohospodářského 
pracovníka se zaměřením na životní 

prostředí, evidenci pozemků, bezpečnost práce a energie. 

Požadujeme:  SS, VŠ vzdělání, maximální prac. nasazení, 
zodpovědnost, spolehlivost, jednání s lidmi. Řidičský průkaz 
skup. „B“
Nabízíme: zajímavou práci, po roce praxe 5 týdnů dovolené, 
stravenky.

Nabídky zasílejte na adresu společnosti: AGPI, a.s., 
Vrcovice 64, 397 01 Písek, na e-mail: bohaty@agpi.cz.

Kontakt: Ing. Bohatý, tel. 382 780 117.

Výběrové řízení

Magistrát města České Budějovice
vyhlašuje výběrové řízení na 1 pracovní pozici 

referenta oddělení rozpočtu fi nančního 
odboru na dobu neurčitou 

 
Možnost nástupu: ihned po ukončení výběrového řízení

Zájemce musí splňovat předpoklady dle §4 zákona č. 312/2002 Sb.,   
o úřednících územních samosprávných celků, v platném znění.

Kvalifi kační předpoklady:  dle katalogu prací (nařízení vlády č.222/2010 Sb.,
            v platném znění),

- středoškolské, vysokoškolské vzdělání

Platové zařazení:            tarifní třída 9
(nařízení vlády 564/2006 Sb., o platových poměrech 
zaměstnanců ve veřejných službách a správě, 
v platném znění)

Informace:  Ing. Bohuslav Bečvář – vedoucí fi nančního odboru, tel.: 386 801 201
 Ing. Věra Skálová – vedoucí oddělení rozpočtu, tel.: 386 801 218
 Stanislava Robová – personální oddělení, tel.: 386 802 004

Přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel 
obdržel  nejpozději do 20. 01. 2017.

Přihlášku podejte prostřednictvím podatelny nebo zašlete na adresu:
Magistrát města České Budějovice
personální oddělení
náměstí Přemysla Otakara II. 1/1
370 92 České Budějovice

Veškeré požadavky a podmínky pro zařazení do VŘ jsou uvedeny na webových 
stránkách města www.c-budejovice.cz v kategorii „volná místa“.
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Networking – síťování – je základem pro
budování obchodních vztahů
Mohlo by se zdát, že
v dnešní době infor-
mačních a komuni-
kačních technologií se
obchod tvoří přede-
vším a jen po interne-
tu.

DANA FEFERLOVÁ,
Jihočeská hospodářská
komora

Jižní Čechy – Čísla Jihočes-
ké hospodářské komory ale
ukazují, že podnikatelé mají
stále zájem se osobně se-
tkávat, jednat a využívat tak
networking k budování
svých obchodních vztahů.
„Mimo seminářů, které

jsou téměř dennodenní zá-
ležitostí, pořádáme ve všech
našich devíti oblastních
kancelářích právě setkání
podnikatelů. V loňském roce
se zúčastnily firmy více než
stovky těchto akcí,“ sdělil
Luděk Keist, ředitel Jihočes-
ké hospodářské komory.
Na konci listopadu napří-

klad proběhlo již třinácté
Podnikatelské fórum v Pra-
chaticích, kterého se zú-
častnili jak podnikatelé, tak
zástupci místní správy a sa-

mosprávy. Účastníci se do-
zvěděli nejen co se v regio-
nu děje, ale mohli navázat
nové kontakty.
Jan Kozel, náměstek ředi-

tele Správy Národního par-
ku Šumava, uvedl, že si ani
nedovede představit činnost
Národního parku bez po-
moci podnikatelů: „Práce
v lese nebo stavební čin-
nosti, to vše zajišťují firmy,
které vzejdou z výběrových
řízení.“ Kateřina Třísková,
ředitelka oblastní kanceláře
Jihočeské hospodářské ko-
mory v Prachaticích, dopl-
ňuje, že řada firem uvítá
právě informace k tako-
výmto výběrovým řízením.

Networking, neboli síťo-
vání, je vlastně jedna
z hlavních činností Jihočes-
ké hospodářské komory. „Na
Jihu Čech působíme jako
sdružení podnikatelů, a to
má pro naše firmy také ten
hlavní smysl. Možnost se
potkat, sdělit si názory, na-
vázat nové obchodní vztahy,
předat si zkušenosti či řešit
společné problémy, to je to,
co firmy velmi potřebují,“
doplnil Luděk Keist.
„Díky pravidelným setká-

ním na Jihočeské hospo-
dářské komoře se nám po-
dařilo získat nejen řadu no-
vých klientů, ale také kva-
litních dodavatelů,“ sdělila
Lenka Martanová, spolu-
majitelka cestovní kanceláře
OCEAN CZ v Prachaticích a
dodala, že právě osobní se-
tkávání s partnery se uka-
zuje stále jako jedna z neje-
fektivnějších cest obchod-
ních příležitostí.

KOOPERAČNÍSETKÁNÍ firem, které Jihočeská hospodářská komora organizovala loni na podzim.
Foto: JHK

Informace
pro podnikatele

Jihočeská hospodářská komora
Adresa: Husova 9, 370 01 České Budějovice,
e-mail: info@jhk.cz, webové stránky: www.jhk.cz
Hlavním posláním komory je podpora rozvoje podnikatel-
ského prostředí a prosazování zájmů podnikatelů. Má své
nezastupitelné místo v oblasti shromažďování a poskytování
informací pro podnikatele a v oblasti vytváření neformálních
obchodních kontaktů. V současné době nabývá na významu
vytváření podmínek pro navazování kooperací i širší ob-
chodní spolupráce s komorami a podnikateli v zemích EU,
zejména přímo sousedících s Jihočeským krajem, tedy Ra-
kouskem a Německem.

MASO UZENINY PÍSEK, a.s.
GSM +420 606 650 026, tel. +420 382 203 275

gabriela.benesova@muuupisek.cz � www.muuupisek.cz 

MASO UZENINY PÍSEK, a.s. přijme
do úseku masa v supermarketu Terno, Husinecká 1190,do úseku masa v supermarketu Terno, Husinecká 1190,

Prachatice pracovníka na pozici:Prachatice pracovníka na pozici:

Další informace podá pan Libor Veselý, Další informace podá pan Libor Veselý, 
tel.: 606 758 929.tel.: 606 758 929.

VEDOUCÍ 
ÚSEKU MASA 

Požadujeme:
� nutná zkušenost s výsekovým 

masem
� vedení malého kolektivu
� zodpovědnost za chod úseku a 

administrativu
� nástup možný ihned
� zaučení zajištěno na místě
� nabízíme zázemí stabilního 

zaměstnavatele
� výhodné mzdové podmínky

 Lovato Electric s.r.o. hledá do svého výrobního závodu               
v Písku pro zajištění neustále se zvyšující výroby tyto pozice:

Skladník – manipulant
Technolog výrobního procesu

Technik kvality výrobního procesu
Nabízíme: práci v menším týmu a jednosměnném provozu, odpovídající 

platové ohodnocení, 5 týdnů dovolené,  prémie až do výše 13. platu, 
příspěvek na penzijní připojištění, příspěvek na stravování zaměstnanců.

Požadujeme: praxi z podobných pozic

Máte zájem? Rádi vás přivítáme a provedeme výrobou.

Kontakt: Milada Prokopová, tel.: 603 288 951
e-mail: milada.prokopova@lovatoelectric.cz

Montážní práce v jednosměnném provozu s fl exibilní pracovní dobou, 
hlavně pro ženy, nástup možný ihned. 

Společnost PMU CZ, a.s. provozuje 
tradiční řeznictví v rámci celé ČR.

PRO NAŠI PRODEJNU V PRACHATICÍCH HLEDÁME

 NOVÉ KOLEGY:

PRODAVAČ/KA 
13 500 Kč/měs.

BRIGÁDNÍK 
81 Kč/hod.

Rádi nabídneme:

• pracovní poměr na dobu neurčitou 
  (možnost na plný i zkrácený úvazek, brigádu) 
• zaměstnanecké benefi ty (odměny za plnění tržeb,
  stravenky, zaměstnanecké nákupy, a další)

NEZAUČENÉ ZAUČÍME! Těšíme se na Vás!

V případě zájmu kontaktujte vedoucí prodejny tel.: 720 190 287 nebo 

navštivte naši prodejnu v objektu KAUFLAND, Krumlovská 1103 

v dopoledních hodinách a obraťte se přímo na vedoucí prodejny. 

Případně zašlete svůj životopis na kchudobova@prochazka.cz

•   Údržba - elektro
Požadujeme: • min. SOŠ
 • praxe v oboru výhodou
 • čtení technických výkresů
 • vyhláška č.50 podmínkou
 • manuální zručnost, samostatnost,spolehlivost, fl exibilita
 • znalost PC 
 • ŘP sk.: B         

Nabízíme: • hlavní pracovní poměr
 • podnikové stravování
 • 1 týden dovolené navíc
 • mzda dle výkonnos   a praxe

Životopisy zasílejte na e-mail adresu: mnovakova@husky.ca nebo písemně na adresu: 
Husky – KTW s.r.o., Dolní Pěna 200, Jindřichův Hradec, 377 01

www.husky.co

Firma Husky – KTW s.r.o., světoznámý výrobce vstřikovacích forem na plasty,
hledá zaměstnance na pozice:

•   Obsluha CNC frézování
Požadujeme: • min. SOU strojní zaměření
 • praxe v oboru výhodou
 • znalost programů FANUC a Heidenhein
 • čtení  technických výkresů
 • manuální zručnost, samostatnost, spolehlivost, fl exibilita
 • pracovní doba: 2-směnný a 3-směnný provoz

Nabízíme: • podnikové stravování
 • 1 týden dovolené navíc
 • mzda dle výkonnos   a praxe

•   Obsluha CNC soustružení 
Požadujeme: • min. SOU strojní zaměření
 • praxe v oboru výhodou
 • čtení  technických výkresů
 • manuální zručnost, samostatnost, spolehlivost, fl exibilita
 • pracovní doba : 2-směnný a 3-směnný provoz

Nabízíme: • podnikové stravování
 • 1 týden dovolené navíc
 • mzda dle výkonnos   a praxe

•   Technický nákupčí
po důkladném proškolení budete zodpovědný/á za nákup a za včasné dodání našich technicky 

náročných komponentů. 
Vaše úkoly: • Nákup, sledování a kontrola termínů technicky náročných komponentů
 •  Zajištění dodacích termínů a výrobních kapacit u subdodavatelů (dodavatelů)
 • Technické odsouhlasení s konstrukčním oddělením, přípravou výroby 
     - plánováním a výrobním oddělením pro požadované díly
 • Technické objasnění s dodavateli 
 • Poptávky, vyjednání cen a uzavření zakázek
 • Úzká spolupráce a odsouhlasování s Global Supply Chain
Kvalifi kace: • Praxe v oboru (technický nákup) výhodou
 • Ukončené min. středoškolské vzdělání s technickým nebo obchodním zaměřením 
 • Týmová práce
 • Vysoký stupeň samostatné práce a inicia  vy
 • Dobré komunikační dovednos  
 • Zkušenos   s používáním ERP systému a MS Offi  ce 
 • Dobré jazykové znalos   – NJ nebo AJ slovem i písmem
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8 Deník extra

www.denik.cz

PERSONÁLNÍ RÁDCE

Jihočeský pakt zaměstnanosti
pomůže se získáním práce
Koordinované řešení
problémů na regio-
nálním trhu práce a
predikce, to jsou dvě
hlavní oblasti, kterými
se od května zabývá
Jihočeský pakt za-
městnanosti.

Jižní Čechy – Pakt vytváří
platformu pro spolupráci při
řešení majoritních problé-
mů trhu práce v Jihočeském
kraji. „Ačkoliv podíl neza-
městnaných osob v Jiho-
českém kraji dosahuje
dlouhodobě jedny z nejniž-
ších čísel v rámci České re-
publiky, existují zde slabé
stránky, které je třeba řešit.
Ať se již jedná o konkrétní

skupiny nezaměstnaných
osob, nedostatek kvalifiko-
vaných pracovníků, nedo-
statečnou odbornou přípra-
vu absolventů či nízkou
míru podnikavosti popula-
ce,“ uvedl ředitel Jihočeské
hospodářské komory Luděk
Keist. Tyto důvody vedly
v rámci Jihočeského kraje
k vytvoření strategického
teritoriálního partnerství,
které se bude situací na tr-
hu práce v regionu systé-
mově zabývat.
„Konkrétním problémem,

na který bude aktuálně Ji-
hočeský pakt zaměstnanosti
reagovat, je vysoká míra
nezaměstnaných osob na
úřadu práce ve věku 50 let
a více. Tito lidé představují
přibližně 30 % ze všech
evidovaných nezaměstna-
ných,“ sdělila Dana Feferlo-
vá, ředitelka Jihočeské spo-
lečnosti pro rozvoj lidských
zdrojů a doplnila: „V rámci
projektu s názvem Zpátky
do práce budeme moci ne-
zaměstnané osoby ve věku
50 let a více registrované na
úřadu práce podpořit v zís-

kání kompetencí pro nale-
zení zaměstnání nebo pro
zahájení samostatně výdě-
lečné činnosti. Účastníci
projektu se tak ve spolu-
práci s odborníky budou
vzdělávat, vyzkouší si po-
hovory nanečisto, budou se
moci rekvalifikovat a sa-
mozřejmě jim pomůžeme
aktivně hledat a zprostřed-
kovat zaměstnání.“
Problém nesouladu na-

bídky a poptávky na trhu
práce se Jihočeský pakt za-
městnanosti bude snažit
řešit v pořadí druhým pro-
jektem Cesta k práci, který
se zaměřuje na mladé do
25 let. „Jedná se především
o absolventy, kteří nemo-
hou po dokončení studia
nalézt uplatnění, ale záro-
veň také o žáky a studenty
posledních ročníků a se-
mestrů středních a vyso-
kých škol. Přestože uplat-
nění absolventů je v sou-
časné době velmi dobré,
stále zůstává určité procen-
to mladých na úřadech
práce. Právě této cílové
skupině chceme prostřed-

nictvím motivačních a
vzdělávacích aktivit ukázat,
jak se lépe prezentovat před
zaměstnavateli, jak efektiv-
ně vyhledávat pracovní na-
bídky a především těmto
mladým lidem pomoci s
aktivním vyhledáváním
vhodného zaměstnání, na-
příklad prostřednictvím
Burz práce či zprostředko-
váním pracovní stáže,“
uvedla Dana Feferlová.
Do projektu budou záro-

veň zapojeny školy v Jiho-
českém kraji, které tak bu-
dou moci nabídnout svým
žákům a studentům v po-
sledních ročnících a se-
mestrech studia lépe se
připravit na budoucí povo-
lání a zorientovat se na tr-
hu práce.
Oba projekty budou rea-

lizovány Jihočeskou společ-
ností pro rozvoj lidských
zdrojů, která je nositelem
Jihočeského paktu zaměst-
nanosti ve spolupráci
s Úřadem práce České re-
publiky. Na projektu Cesta
k práci se bude dále podílet
Vyšší odborná škola, Střední

škola, Centrum odborné
přípravy, Sezimovo Ústí od
letošního února. Projekty
Zpátky do práce a Cesta
k práci jsou financovány

z Evropského sociálního
fondu a ze státního roz-
počtu prostřednictvím Ope-
račního programu Zaměst-
nanost. (daf)

NAVYSOKOUMÍRUnezaměstnanýchosob ve věku50 let bude
aktuálně reagovat Jihočeský pakt zaměstnanosti projektemZpát-
ky dopráce. Ilustrační foto: Deník

INZERCE
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