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Lupič namířil
zapalovač, hrozí
mu deset let
HRADEC KRÁLOVÉ (kvi) „Dej mi cigáro!“ uslyšel mladý muž v Hradci
Králové a když odmítl, měl před obličejem namířenou zbraň. I když
se z pistole nakonec vyklubal zapalovač, lupiči hrozí až deset let vězení.
Incident se odehrál v pondělí
před 16. hodinou na Eliščině nábřeží. Čtyřiadvacetiletý muž z Chotěboře tam oslovil o tři roky mladšího mladíka a chtěl po něm cigaretu. „Když mu odpověděl, že nemá,
odhrnul pachatel bundu, vytáhl
pistoli a namířil ji na mladíka. Ten
mu z obavy o život podal zapálenou cigaretu, kterou v té chvíli kouřil,“ přiblížila hradecká policejní
mluvčí Lenka Burýšková.
Podezřelého krátce poté kriminalisté zadrželi nedaleko místa
činu a zajistili i „zbraň“.

Dají norské fondy
miliony na opravu
bývalé fary?
HRADEC KRÁLOVÉ (ČTK) V areálu bývalé fary v Roubousích na Jičínsku
by měl vzniknout nový depozitář jičínského muzea, rekonstrukce čeká
i samotný objekt fary. Královéhradecký kraj odhaduje, že náklady by
mohly přesáhnout 20 milionů korun a peníze by chtěl čerpat z takzvaných norských fondů.
Jičínské muzeum má své sbírky
uložené v několika pronajatých nepříliš vyhovujících prostorech. „Na
místě hospodářské budovy bychom
chtěli postavit jednopodlažní novostavbu, kde by bylo veškeré vybavení pro uskladnění sbírek a částečně by zde mohla být zřízená expozice některých sbírkových věcí,“ řekl
náměstek hejtmana Otakar Ruml.
Nový depozitář by měl mít úložnou
plochu 740 metrů čtverečních.
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„Ajťáci“ z Hradce pracují pro esa
světového trhu a oslňují studenty
Hradecká firma GMC Software Technology se už
počtvrté stala zaměstnavatelem roku v kategorii do
500 zaměstnanců. Desítky jejích programátorů hlídají
pořádek klientů v bankovních výpisech a smlouvách.
HRADEC KRÁLOVÉ Začínali před 16
lety v několika lidech jako malá IT
firma. Teď však zaměstnávají přes
200 lidí a hrnou se jim zakázky pro
světové giganty v pojišťovnictví,
bankovnictví nebo telekomunikacích. Firma GMC Software Technology z Hradce Králové se už počtvrté stala regionálním zaměstnavatelem roku do 500 zaměstnanců a
také nejžádanějším zaměstnavatelem regionu mezi studenty vysokých škol.
„Jsme IT firma a zakládáme si
na přátelském a nesvázaném pracovním prostředí,“ říká její jednatel Jan Růža a ukazuje kanceláře
svých podřízených, které chvílemi
připomínají botanickou zahradu
nebo třeba skládku plechovek od
energy drinků. Firma má rovněž
menší pobočku v Olomouci a od
roku 2012 je součástí francouzské
společnosti Neopost.
Čím si vysvětlujete, že jste pro
studenty tak atraktivní?
Nejspíš proto, že jsme velká firma,
máme už svoji historii a pracujeme se zajímavými technologiemi.
Možná je láká i to, že umíme své
lidi zaplatit, ale to je asi vedlejší
věc.
Pomáhá vám popularita v získávání kvalitních zaměstnanců?
Určitě ano, loni jsme přijímali 30
lidí, letos jsme měli v plánu 15 až
20 lidí, protože máme nové objednávky. Jelikož je velký zájem, je víc
lidí, ze kterých si můžeme vybírat.

Objektivně bychom ale potřebovali přijmout víc lidí, než jsme schopni sehnat. Kromě studentů ale nabíráme už i lidi s praxí, kteří nám
mohou nabídnout svoji předchozí
zkušenost.
Jací lidé vám nyní nejvíc chybí?
Nejvíc se potýkáme s programátory, to je skupina, ve které nabíráme nejvíc. Většinou u nich očekáváme vysokoškolské vzdělání, ale
nejdůležitější je chuť do práce.
Vaše firma dodává „tisková řešení a personalizované dokumenty
pro komunikaci se zákazníky“,
co si pod takovými ptydepe má
představit laik?
Vyvíjíme software, který umožňuje
tvorbu dynamických dokumentů.
Pod nimi si představte třeba výpis
z účtu. Jsou to ale nejen transakční
dokumenty, ale řeší to třeba i tvorbu smluv nebo s pomocí těch programů třeba zaměstnanci pojišťoven řeší škodní události a podobně. Náš software velkým bankám a
pojišťovnám pomáhá tyto dokumenty zpracovávat co nejrychleji a
zjednodušovat jejich vnitřní spolupráci.
Takže vaši klienti jsou zejména
hodně velké firmy?
Ano, malé společnosti nemají tak
velké množství dokumentů, takže
naše řešení by se jim nevyplatila,
protože jsou drahá. Děláme je proto pro firmy s tisícovkami zaměstnanců.
Michaela Rambousková

FAKTA

GMC Software
technology
Z původně pětičlenného týmu se
za 16 let vyvinula firma s více než
200 zaměstnanci, kteří dělají
software pro světové pojišťovny,
banky, telefonní operátory a další
obří koncerny. Jejich zaměstnanci
díky programům vytvořeným v
Hradci Králové dokážou rychleji a
přesněji vytvářet smlouvy a různé
dokumenty pro své klienty.

Výrobce válců
Ammann jde do
národního finále

Hradečtí „ajťáci“ Šéf firmy GMC Software Technology Jan Růža na
svém zeleném pracovišti.
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NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ (ram)
Krajským reprezentantem, který
se spolu s dalšími regionálními vítězi utká o celostátní titul Zaměstnavatel roku 2014, je firma Ammann Group.
Česká pobočka švýcarské firmy
je jednou z osmi filiálek společnosti v šesti zemích světa. Rodinný
podnik, který vede už šestá generace, vznikl v roce 1869. Bývalý Stavostroj pak firma převzala v roce
2005.
Pobočka v Novém Městě nad
Metují vyrábí hutnící stroje či betonárky a zaměstnavatelem regionu
se letos stala už počtvrté. „Ocenění je pro naši společnost vizitkou
naší práce a snahy o zlepšování,“
říká vedoucí personálního oddělení Bronislava Kovářová. Ammann
Group je největším zaměstnavatelem v Novém Městě nad Metují.

Po 16 letech se do Smiřic vrátila služebna policie

Po opravě Nová služebna
policie ve Smiřicích. 2x foto: ČTK

SMIŘICE Po 16 letech se do třítisícových Smiřic na Hradecku vrátila služebna státní policie. Stavba v městském objektu vyšla asi na 2,5 milionu korun a zaplatila ji radnice.
Policie měla obvodní oddělení
ve Smiřicích až do roku 1998, kdy se
musela ze soukromého objektu vystěhovat. Zázemí pak smiřičtí policisté nakrátko našli v nedalekých
Předměřicích a později v Holohla-

vech. „V Holohlavech však objekt
již přestal technicky vyhovovat, tak
se policie obrátila na nás, zda bychom jí nějaký objekt neposkytli,“
řekl starosta Luboš Tuzar. Ve městě
se pak odbývala diskuse, zda má
radnice financovat něco, co má platit stát. „Věděli jsme, že když to neuděláme, policie se k nám již nikdy
nevrátí. Rekonstrukce objektu začala loni na podzim, minulý týden

byla kolaudace. Projekt rekonstrukce jsme dělali již s policií, která u
nás bude v dlouhodobém nájmu,“
řekl Tuzar.
Obyvatelé podle něj také negativně hodnotili to, že policie ve městě
není. Podle starosty nebyla rozhodujícím motivem pro finanční podporu policie úroveň kriminality.
„Klademe důraz zejména na prevenci. Před dvěma až třemi lety se

PRONÁJEM Byt, 2+kk, 70 m², OV
Nabízíme k pronájmu byt
2+kk s užitnou plochou 70
m², 2. patro, po
rekonstrukci. Lokalita:
Hradec Králové, Tylovo
nábřeží

Cena:
10 000 Kč za měsíc

Právě dnes
pro Vás máme

116 726

nemovitostí

nám podařilo eliminovat skupinu
nepřizpůsobivých občanů. V lednu
2012 jsme zřídili městskou policii,
do letošního září chceme instalovat
kamerový systém. Obvodní oddělení nám pomůže udržet to, čeho
jsme dosáhli,“ řekl starosta.
Pod smiřické oddělení s 11 policisty spadá 32 obcí s asi 13 500 obyvateli a vloni se v této oblasti stalo
asi 180 trestných činů.

Ředitel Služebnu otevřel šéf

krajské policie Martin Červíček.

PRODEJ Dům, 250 m², OV, Horní Maršov
Nabízíme k prodeji dům v
bloku s užitnou plochou 250
m², plocha parcely 744 m².
Lokalita: Horní Maršov,
Valmadiho

Cena: 5 890 000 Kč

+420 722 900 734, michal.parak@remax.cz, Michal Parák

+420 606 937 802, jarnostova@rscs.cz, Jana Arnoštová

Podrobné informace na webu: reality.idnes.cz/n7308251

Podrobné informace na webu: reality.idnes.cz/n7281407

PRODEJ Byt, 3+1, 110 m², OV

PRODEJ Dům, 2400 m², OV, Hradec Králové

Nabízíme k prodeji byt 3+1
s užitnou plochou 110 m²,
3. patro, po rekonstrukci.
Lokalita: Hradec Králové

Nabízíme k prodeji
samostatný dům s užitnou
plochou 2400 m², plocha
parcely 2400 m², dobrý
stav. Lokalita: Hradec
Králové

Cena: 3 990 000 Kč

Cena: 8 000 000 Kč

+420 722 923 233, milan.toupal@ttreality.cz, Toupal

+420 800 100 446, info@mmreality.cz, Pavel Bureš

Podrobné informace na webu: reality.idnes.cz/n7356563

Podrobné informace na webu: reality.idnes.cz/n7344534

