TISKOVÁ ZPRÁVÁ K VELETRHU TECHNODÁYS
Dne 14. května 2015 odstartoval v Městském divadle Chomutov již třetí ročník prezentačního veletrhu
firem s technickými obory a řemesly, známý pod názvem TECHNODÁYS. Veletrh tradičně pořádá Okresní
hospodářská komora Chomutov ve spolupráci s KULTUROU A SPORT CHOMUTOV s.r.o.; reaguje tak na
technické vzdělávání a poptávku firem, kde chybí kvalifikovaná pracovní síla. Cílem je tedy nejen
studentům ZŠ a SŠ, ale i rodičům a širší veřejnosti přiblížit provázanost technických oborů a řemesel
s konkrétní poptávkou firem na trhu práce v regionu. TECHNODÁYS představují v krajském měřítku
výjimečný motivační prostor pro společné setkání žáků, jejich rodičů, škol a firem, které svou prezentací
a mnohdy i praktickou ukázkou podtrhují jasnou výzvu k tomu, že studovat technické obory je více než
v kurzu se zajištěnou slušnou profesní perspektivou v budoucnu.
Organizace veletrhu proběhla ve stejném duchu
jako v loňském roce. Ve čtvrtek a v pátek byl
veletrh určen především pro žáky základních
škol a studenty středních škol v rámci
organizovaných prohlídek. Tyto dny byly
absolutně naplněny, bohužel třídy, které nebyly
nahlášeny, musely být odmítnuty. Sobota již byla
určena široké veřejnosti - jehož součástí byl
mimo jiné i seminář s MUDr. Kateřinou
Cajthamlovou.
Ve čtvrtek 14. května se zahájení a následného
podnikatelského fóra na téma Rok 2015 Renesance technického vzdělávání zúčastnil
prezident HK ČR Vladimír Dlouhý, hejtman
Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček, primátor
města Chomutova Daniel Černý, zástupce ministerstva průmyslu a obchodu, rektor a prorektor vysokých
škol a zástupci středních škol v regionu,
zástupci
úřadů
práce,
německé
hospodářské komory, měst, obcí a řada
dalších partnerů Okresní hospodářské
komory v Chomutově. Naší snahou v
oblasti technických oborů a řemesel je
nastartovat spolupráci firem s vysokými
školami a výzkumnými ústavy a vše
provázat s praxí studentů.

Na akci se prezentovali zaměstnavatelé, kteří nabízejí pracovní místa v technických i řemeslných
oborech - ÁutoDům Chomutov spol. s r.o.; C & C PLÁST s.r.o.; Donaldson s.r.o., Klášterec nad Ohří a Kadaň;
EÁTON Industries, s.r.o.; GLOBUS ČR k.s.;, GRÁMMER CZ s.r.o.; HEROS GROUP s.r.o.; HITÁCHI
AUTOMOTIVE Systems CZECH s.r.o.; HP-PELZER, s.r.o. –o.z. Žatec; JC Interiors Czechia s.r.o.; KOITO CZECH
s.r.o.; NETUREN CZECH s.r.o.; NOEL PLUS CV, s.r.o.; PULS Investiční, s.r.o.; REIS ROBOTICS ČR –
strojírenství, spol. s r.o.; Severočeské doly a.s,; SITEC CZ s.r.o.; SOLAR TURBINES EAME, s.r.o.; Toyoda
Gosei Czech, s.r.o.; WITTE ÁCCESS TECHNOLOGY s.r.o.; Okresní hospodářská komora v Chomutově;
Hospodářská a sociální rada Chomutovska a Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje; Industrie- und
Handelskammer in Chemnitz.
Zaměstnavatele doplnily 4 střední odborné školy s nabídkou oborů korespondujících s nabídkou firem –
Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola,
Chomutov, p. o.; Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Kadaň, p. o.; Střední
průmyslová škola a Vyšší odborná škola Chomutov, p. o. a Střední škola technická, gastronomická
a automobilní Chomutov, p. o.
Novinkou letošního ročníku byla
účast vysokých škol, konkrétně
České vysoké učení technické
v Praze; Univerzita Jana Evangelisty
Purkyně v Ústí nad Labem; Vysoká
škola
chemicko-technologická
v Praze a Západočeská univerzita
v Plzni. Kromě prezentace vysokých
škol byl pro zájemce připraven také
program, který zahrnoval například
praktické
ukázky
šifrování,
počítačového modelování, práce
robotů, veřejnost si mohla vyzkoušet
práci geodeta či skládat hlavolamy,
ale i zábavnou formou zkusit si
zručnost a seznámit se s technickými
obory a řemesly nebo vyzkoušet si uplést housku, vyrobit dortík. V neposlední řadě byly na programu
oblíbené pokusy s kapalným dusíkem, výroba černé zmrzliny či zmrzliny za pomoci dusíku, výbuch
tekutého dusíku i střelného prachu. Veřejnost si mohla
vyzkoušet elektromotokáry, elektrokoloběžky, Segway,
Teslův transformátor, výrobu elektrické energie, scanování
pro vytvoření virtuálního dvojníka, ale i zajezdit si ve
zkušebních vozech Škoda auto.

Veletrh se ani v letošním roce neobešel bez soutěží a hodnotných cen. Ke znalostnímu kvízu z minulého
roku přibyla nově Regionální profesní soutěž v oborech obráběč kovů a svařování kovů, která probíhala
v rámci regionálních středních škol. Vyhodnocení obou soutěží včetně předání diplomů proběhlo v sobotu
odpoledne za účasti široké veřejnosti. Mezi hlavní ceny výhercům patřily nabídka pracovního místa
a věcné ceny.

Okresní hospodářská komora v Chomutově chce tímto poděkovat firmám a všem partnerům, bez nichž by
tato unikátní forma prezentace nevznikla. Dále bychom rádi poděkovali sponzorům akce, díky nimž bylo
umožněno v tak velkém rozsahu akci realizovat. Jsou jimi Hospodářská a sociální rada Chomutovska,
Ústecký kraj, Město Chomutov, Město Klášterec nad Ohří, SILNICE GROUP a.s.; GLOBUS ČR k.s., Obec
Březno.
Velké poděkování patří mediálnímu partnerovi celého veletrhu - firmě HEROSmedia za online přenos
a natáčení celého dění na veletrhu Technodays.
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