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Přemýšlíte nad volbou technického oboru vzdělání?
Váháte jakou školu vybrat?
Jaké bude Vaše uplatnění na trhu práce?

Přehlídka strojírenských firem

Žáci, rodiče a široká veřejnost mohou na této přehlídce získat podrobné informace o možnostech uplatnění technických 
profesí na trhu práce a také o možnostech studia v příslušných vzdělávacích oborech. Pro zájemce budou poskytovány 
informace o rekvalifikačních kurzech a celoživotním vzdělávání.

Přehlídky se zúčastní zástupci významných zaměstnavatelů regionu, kteří Vám poskytnou 
informace o možnostech pracovního uplatnění.

Informace o  možnostech studia poskytnou zástupci škol poskytujících vzdělání 
v souvisejících technických oborech.

Kulturní dům Ústí nad Orlicí   
úterý 23. 1. 2018  od 8 do 17 hod.

Na tyto otázky Vám pomůže odpovědět akce STROJÍRENSKÉ FIRMY PŘEDSTAVUJÍ BUDOUCNOST REGIONU,  
která se koná pod záštitou hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického.

Přehlídku pro Vás pořádá Krajská hospodářská komora Pardubického kraje Oblast Orlicko 
ve spolupráci s Úřadem práce – kontaktní pracoviště Ústí nad Orlicí – Oddělení poradenství 
a dalšího vzdělávání

Krajská hospodářská komora PK Oblast Orlicko – tel: 724 613 928  email: orlicko@khkpce.cz
Informační a poradenské středisko pro volbu povolání Ústí nad Orlicí tel: 950 172 445, 950 172 449

P�ehlídka firem 2018.indd   1 26.09.2017   10:13:40
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Slovo předsedy 

Vážené dámy a pánové, vážení členové hospodářské komory, vážení přátelé, podnikatelé,

na dubnovém shromáždění delegátů jsem byl znovu zvolen předsedou Krajské hospo-
dářské komory Pardubického kraje a rád bych na tomto místě bilancoval uplynulé období  
a zároveň nastínil naše plány pro roky příští.

Mohu konstatovat, že máme stabilizovanou členskou základnu, která nám průběžně 
narůstá. V loňském roce se nám po delší době podařilo hospodařit s mírným ziskem  
a tento trend platí i pro letošní rok. Zkvalitňujeme a zintenzivňujeme komunikaci a spo-
lupráci se zástupci Pardubického kraje i se zástupci samospráv jednotlivých měst. Daří se 
nám rozšiřovat nabídku služeb pro naše členy, jimž kromě bezplatných školení, seminářů  
a pracovních snídaní nabízíme i možnost získat zvýhodněné tarify u společnosti T‑Mobile, 
se kterou máme uzavřenou rámcovou smlouvu. Krajská hospodářská komora Pardubic-
kého kraje má nově své zástupce ve výborech rady Pardubického kraje a v rámci naší 
krajské komory dobře pracují sekce pro dopravu a vzdělávání. Spolupracujeme s Teritori-
álním paktem zaměstnanosti na jeho projektech, kam se nám bohužel nepodařilo zapojit 
všechny vedoucí oblastních kanceláří. Jsme aktivně zapojeni do práce Regionální stálé 
konference, Tripartity a ITI Hradecko‑pardubické aglomerace.

Úkolem do budoucna bude získávat zkušenosti od sousedních hospodářských komor, 
probudit mezi členy komory větší zájem o účast na našich aktivitách a také mnohem 
častěji přicházet s vlastními projekty v rámci spolupráce s městy a krajem především 
v oblasti dopravy, školství, či veřejných zakázek. Rezervy vidím i v propagaci naší prá-
ce mezi členskou základnou, čímž bychom rádi docílili většího zájmu o dění v komoře 
nejen na krajské, ale i celostátní úrovni. V rámci listopadového setkání podnikatelů na 
pardubickém zámku se sejdeme s členy představenstev KHK Královéhradeckého kraje  
a kraje Vysočina, abychom si kromě zkušeností předali i praktické poznatky z práce KHK  
a dohodli užší spolupráci. Na tomto setkání chceme také podnikatelům prezentovat vý-
hody využití Rozhodčího soudu pro řešení obchodních sporů. V blízké době chceme zajis-
tit činnost sudiště rozhodčího soudu přímo v Pardubicích.

Závěrem mi dovolte, abych vám všem s blížícím se koncem roku popřál hodně zdraví, 
štěstí a úspěchů ve vaší práci.

Ing. Jiří Doležal, CSc.
Předseda představenstva KHK PK
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Informace z Oblastní kanceláře Orlicko

Technohrátky na SŠ Automobilní 
Moderní trenažery, závodní dráha s modely aut, výměna kol, 
výroba píšťalky či jízda na motokárách a segwayi. Střední ško-
la automobilní Ústí nad Orlicí dostála své pověsti nejmoder-
nější automobilní školy v Pardubickém kraji a pro účastníky 
letošních dvanáctých TECHNOhrátek připravila atraktivní ak-
tivity, které zaujaly 138 žáků z devíti základních škol z celého 
Pardubického kraje.

Jak velká proměna se s účastníky v průběhu akce udála na základě 
jejich vlastních prožitků, dokládají také výsledky ankety iniciova-
né organizátory projektu. Na úplném počátku se po dotazu Kdo  
z žáků uvažuje o studiu na orlickoústecké „automobilce?“ při-
hlásil pouze jediný zájemce ze ZŠ a MŠ Městečko Trnávka – při 
stejném hlasování na konci programu se už naopak zvedl les rukou.
 
Dobré místo ke studiu i pro život
„Ústí nad Orlicí je dobré místo ke studiu i pro život. Stojíte na 
začátku svého životního rozhodování, kam po základní škole po-
vedou vaše další kroky. Mějte na paměti, že řemeslo má zlaté dno  
a že české ruce jsou na pracovním trhu žádané. Automobilní škola 
nabízí nejen zajímavé obory, moderní zázemí, ale také dosta-
tek společenské, sportovní a kulturní zábavy,“ vzkázal žákům 8.  
a 9. tříd při slavnostním zahájení starosta Ústí nad Orlicí Petr Hájek. 
 
„Technické vzdělání v tomto regionu je velice žádané, neboť je 
orientovaný na strojírenství a firmy pociťují stálý nedostatek 
kvalifikovaných pracovních sil. Volbou studia v této střední 
odborné škole určitě nešlápnete vedle,“ podpořila jeho slova 
dalšími argumenty ředitelka kontaktního pracoviště Úřadu práce 
Ústí nad Orlicí Vladimíra Lesenská.

Bavily se i dívky
Polovina školáků zahájila tradiční manuální činnosti na třech pra-
covištích v budově v Dukelské ulici, stejný počet se přesunul do 
nedalekého areálu v Třebovské ulici. Názvy speciálních stanovišť už 
předem napovídaly, jaké aktivity tentokrát na žáky čekají. Pracoviš-
tě nazvané Jak to jedeš se zaměřilo na dovednosti mladých řidičů, 
Kam to jedeš prověřilo ovládání modelů automobilů na závodní 
dráze a Kam s ním bylo zkouškou ekologických znalostí. V rám-
ci Pitstopu se měnila kola u automobilu na čas, Všechny barvy 
duhy pozvaly aktéry do lakovny a karosárny a Ocel proti hliníku 
byla testem šikovných rukou, neboť školáci museli vyrobit píšťalku 
a pomocí raznic také štítek.
 
„Všechny aktivity byly zábavné, pestré a dostatečně akční. Žáci 
se při nich rozhodně nenudili a do netradičních činností se 
ochotně a s vysokým nasazením zapojovaly také dívky. Ne-
násilnou formou tak účastníci poznali základy všech oborů, 
které automobilní škola vyučuje. Tradičním vyvrcholením byla 
atrakce v areálu v Třebovské ulici v podobě jízdy na motokárách 
na připravené dráze. Mnozí z doprovázejících pedagogů byli pře-
kvapeni tím, jak žáci, kteří obvykle přílišnou iniciativou nevynika-
jí, tentokrát při plnění úkolů excelovali,“ uvedl manažer projektu 
TECHNOhrátky Vladimír Zemánek.

Součástí orlickoústeckých TECHNOhrátek byla také prezentace spo-
lečnosti Iveco Czech Republic, která je jedním z klíčových partnerů 
automobilní školy.

Na závěr akce se rozdělovaly ovocné dorty nejúspěšnějším školám 
– obě trofeje shodně putovaly na Svitavsko. Vítězství v manuál-
ních činnostech získali žáci Základní školy Čs. armády, Moravská 
Třebová. Ve vědomostním kvízu projevila nejlepší znalosti výprava 
Základní školy Pomezí.

Zdroj. www.ustinadorlici.cz
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Na bowling již popatnácté
Oblastní kancelář Orlicko KhK Pk opět připravila pro všechny podnikatele kraje 
a jejich hosty bowlingový turnaj o pohár KhK Pk, který se konal 13.10.2017 ve 
sportovním centru Radava v Ústí nad Orlicí. 
V příjemném neformálním prostředí při hře a tradičně výborném rautovém 
stolu se setkávají podnikatelé z celého Pardubického kraje, aby zde získali 
nové kontakty a známé.
Přestože patnáctý ročník bowlingového turnaje proběhl v menším počtu 
účastníků než ročníky minulé, neubralo mu to nic na kvalitě, zápalu hráčů  
a výborné atmosféře. Tentokrát se necelá třicítka bowlingových nadšenců 
sešla v prostorách sportovního centra, aby nejen příjemně relaxovali při spor-
tu, jídle, pití a zábavě s ostatními, ale i vzájemně poměřili své síly.
Letošním celkovým vítězem se stala Helena Simonová ze společnosti Sprá-
va a údržba silnic Pk a získala tak pohár pro nejlepšího „profi“ hráče. První 
ženou pak byla Žaneta Miškolciová ze Střední školy Technické Česká Třebová, 
mezi muži Dušan Adamský ze společnosti LDM spol.s r.o. Pro výherce bylo 

připraveno mnoho krásných cen, díky štědrosti členských firem, které darova-
ly své propagační předměty. 
Spolu s celým týmem SC Radava se těším na setkání se všemi menšími  
i většími nadšenci pro bowling, relaxaci a zábavu již u šestnáctého ročníku 
turnaje v roce 2018.
V neposlední řadě rovněž děkuji všem sponzorům, bez jejichž přispění by se 
tato akce nedala uskutečnit. Jsou to: 
LDM spol.s r.o.
Iveco Czech Republic a.s.
Správa a údržba silnic Pk
CZ LOKO  a.s.
IMS Drašnar s r.o.

Helena Hrdinová  
Vedoucí OK Orlicko

Přehlídka středních škol v České Třebové 2017
Desítky tříd žáků, kteří se rozhodují, jakým směrem se bude dál ubírat je-
jich vzdělání, přivítala Vyšší odborná škola a Střední škola technická v České 
Třebové.

Konala se tam totiž přehlídka středních škol a zaměstnavatelů v Pardubickém 
kraji. Jejího zahájení se zúčastnil také radní pro školství Bohumil Bernášek. Ti, 
kteří nestihli přehlídku škol v České Třebové, zoufat nemusejí. Do konce roku 
se v Pardubickém kraji koná ještě řada podobných akcí.

Po novém roce pak Přehlídka strojírenských firem v Kulturním domě v Ústí 
nad Orlicí.

„Žákům, kteří váhají, bych doporučil vybrat si takovou školu, která má ná-
vaznost na výrobní sféru a jejíž studenti absolvují praxi nebo odborný výc-
vik přímo v podniku. To jim zaručí, že tak nejlépe udrží kontakt s vývojem, 
přizpůsobí se revoluci 4.0 a do života budou dobře vybaveni,“ řekl Bohumil 
Bernášek s tím, že je také důležité, aby studium žáky bavilo a naplňovalo.

 „Školám, které se prezentují, bych rád popřál, aby zaujaly co nejvíce žáků,  
a to zejména v oborech, kde studenti chybí a ve kterých průmyslové podniky 
zoufale hledají pracovní síly,“ dodal radní Bernášek.

„Věřím, že jako zástupci středních škol v Pardubickém kraji máme se 
zaměstnavateli společný cíl, a to je prosadit lepší a kvalitnější vzdělávání  
a nabídnout co nejatraktivnější obory,“ uvedl při zahájení přehlídky ředitel 
VOŠ a SŠ technické Česká Třebová Jan Kovář.

Přehlídka škol byla rovněž určena i pro širokou veřejnost, protože celoživotní 
vzdělávání je důležitou součástí aktivního přístupu jednotlivce jak ke změnám 
profesí na trhu práce, tak i zvýšeným požadavkům zaměstnavatelů na pra-
covní sílu. Školy tak mohly nabídnout vzdělávání nejen žákům, ale také široké 
populaci.

Zdroj. pardubickenovinky.cz, orlický deník.cz
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Setkání inicioval Jan Kolčava ze spol. LIMES Litomyšl s.r.o. a následně členové 
Oblasti Svitavy zorganizovali cestu z 8. na 9. června 2017 do Chorvatska 
za účelem navázání vzájemné spolupráce s představiteli Županijské komo-
ry v Bjelovaru, a za přítomnosti představitelů Khk Pk a podnikatelů Oblasti 
Svitavy a Bjelovaru.  V den příjezdu jsme se sešli se zástupci hospodářské 
komory a byl pro nás naplánován společný večer se zástupci České obce 
Bjelovar, kde nás česky mluvící spolek pohostil místními specialitami  
a nechyběl ani zpěv a tanec. Druhý den nás čekala v sídle komory prezentace 
připravená představiteli HK Bjelovar a přítomni byli i místní podnikatelé, aby 
představili svoji firmu, a předali si s našimi podnikateli navzájem kontakty  
a materiály a nastínili případnou budoucí spolupráci. Následovala i exkurze 
ve firmě na výrobu sušenek a oplatků. Na setkání se probírala i problemati-

Informace z Oblastní kanceláře Svitavy

V měsíci červnu 2017 se zástupci Oblasti Svitavy setkali se zástupci hospodářské komory Bjelovar v Chorvatsku

ka nedostatku kvalifikované pracovní síly. Po příjezdu jsme oslovili členy Khk 
Pk se zjištěním zájmu o pracovníky z Chorvatska a na základě požadavků 
našich členských firem a pana J. Sodomky z České Obce Bjelovar se v měsíci 
červenci konalo ve Svitavách společné setkání k upřesnění požadavků a po-
dmínek obou stran k zaměstnávání pracovníků ze zahraničí. Tyto požadavky 
byly předány J. Sodomkovi aby mohl zjistit strukturu uchazečů o práci. Firmy 
hledají především kvalifikované pracovní síly. Věříme, že se nám společnými 
silami podaří propojit zájemce o práci z Chorvatska s našimi firmami, a že si 
firmy některé vyberou a angažují ku prospěchu obou stran.

Otakar Klepárník
 předseda Oblasti Svitavy Khk Pk a jednatel – ředitel MEDESA s.r.o.
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Materiál

žáruvzdorné kotevní prvky

Výrobky a služby

Informace z Oblastní kanceláře Pardubice

Krajská exportní konference v Pardubicích

Ve středu 18. října 2017 se v zaplněném sále Jana 
Kašpara Krajského úřadu Pardubického kraje ko-
nala pod záštitou hejtmana Pardubického kraje 
Martina Netolického KRAJSKÁ EXPORTNÍ KON-
FERENCE, kterou pořádala Krajská hospodářská 
komora Pardubického kraje ve spolupráci s Krajs-
kou hospodářskou komorou Střední Čechy, 
Hospodářskou komorou České republiky a Minis-
terstvem zahraničních věcí ČR. Cílem této konfe-
rence byla podpora a pomoc začínajícím i zkušeným 
vývozcům. Na konferenci vystoupili zástupci 
Hospodářské komory ČR, Ministerstva zahraničních 
věcí ČR, Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR, 
právních kanceláří, pojišťovacích společností, bank  
a dalších významných aktéru v podpoře exportu. 
Novinkou letošní konference bylo zařazení kurzu 
prezentačních dovedností pro exportéry a také 
setkání s vybranými zahraničními diplomaty pro 
možnost konzultace ohledně průniku na mimoev-
ropské trhy.

Akce přispěla ke zvýšení povědomí o aktuálních 
nástrojích podpory exportu, které mohou pomoci 
k lepšímu zacílení exportních aktivit a pronikání na 
trhy s vyšší finanční rentabilitou.
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Zaměstnávání cizinců a byrokracie v podnikání, i taková byla témata ku-
latých stolů, které pořádala Krajská hospodářská komora Pardubického 
kraje. Zástupci podnikatelů na nich diskutovali s kandidáty do Poslanec-
ké sněmovny. Komoru zajímalo s čím a především jak politici podnika-
telům v kraji pomůžou. 

Debat u kulatých stolů se postupně zúčastnilo šest politických subjektů, kte-
ré podle předvolebních preferencí mohou u voličů v říjnu uspět. A přestože 
to byly subjekty napříč politickým spektrem, většina témat byla společných. 
Téměř všichni poukazovali na přílišnou byrokracii v podnikání, potřebu e‑go-
vernmentu nebo třeba problémy se zaměstnáváním cizinců. Je totiž realitou, 
že český trh práce se bez nich neobejde. 

„Zajímalo nás, jak konkrétně politici pomůžou podnikatelům. Dozvída-
li jsme se, že především se zjednodušením legislativy, zřízením jednot-
ného inkasního místa, úpravou daňového systému a v našem regionu 
především v rozvoji dopravní infrastruktury. Ve většině případů se politici 
shodli i na větší podpoře malých a středních podniků,“ shrnul výstupy 
z jednání předseda představenstva Krajské hospodářské komory Pardubické-
ho kraje Jiří Doležal.

Podnikatelé a politici hledali společnou řeč
Shoda panovala také v otázce nepřehledné legislativy a nejasných, nebo 
někdy i úplně chybějících prováděcích vyhlášek. „Velkým tématem, se 
kterým přicházeli sami politici, je zákon o zadávání veřejných zakázek  
a multikriteriální podmínky. Zástupci současné vládnoucí koalice přiznali, 
že novela tohoto zákona zjednodušení nepřinesla. A z více stran pak 
dokonce zaznívalo, že k multikriteriálnímu zadávání zakázek schází 
některým zadavatelům odvaha,“ doplnil Jiří Doležal. Z obou stran zněla 
také kritika přebujelého úřednického aparátu. Nejen podnikatelé, ale také 
někteří kandidáti do sněmovny chtějí zeštíhlit státní správu a zvýšit zodpo-
vědnost úředníků.

Kulatých stolů se účastnili kandidáti hnutí ANO, ČSSD, KDU‑ČSL, TOP09, ODS 
a KSČM. Tyto debaty navázaly na již dříve krajskou komorou pořádané kula-
té stoly před volbami do krajských zastupitelstev. Ty se setkaly s pozitivním 
ohlasem, a proto se komora rozhodla v debatách pokračovat. I tentokrát 
debatu ocenili nejen zástupci podnikatelů, ale i samotní politici, podle kterých 
je taková diskuze důležitá pro získávání informací z reálné praxe.
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SPŠE Pardubice v zahraničí s Erasmem

Skončil projekt Volba povolání v Pardubickém kraji a naposledy Khk Pk ve Svítání vyhlašovala soutěž o nejlepší 
technický výrobek a nejlepší literární práci

Projekt Erasmus+ CIT již několik let umožňuje žákům SPŠE Pardubice 
vycestovat do zahraničí a získat pracovní zkušenost v některé ze zemí 
Evropské unie. Celý projekt je hrazen z fondů Evropské unie a oficiálním 
výstupem je předání mezinárodního certifikátu o konání zahraniční praxe  
a Europasu Mobility. 

Žáci, kteří prošli důkladným výběrem, jazykovou a odbornou průpravou, 
absolvovali čtrnácti denní pracovní pobyt v několika vybraných firmách 
zabývajících se komplexními počítačovými službami a v grafických studiích. 
Pracovali na návrzích webových stránek, tvořili plakáty, brožury, letáky, loga 
či vizitky. Během zahraniční praxe žáci získali neocenitelné zkušenosti ve svém 
oboru, zvýšili si kvalifikaci a procvičili si jazykové a sociální dovednosti 

Na zahradě Základní školy a Praktické školy SVÍTÁNÍ v pardubické Komenského 
ulici se uskutečnilo slavnostní vyhlášení dvou soutěží, které pořádala Krajská 
hospodářská komora Pardubického kraje. Obě klání vypsala pro žáky 
základních z celého kraje díky projektu Volba povolání v Pardubickém kraji, 
jehož pětileté období udržitelnosti skončilo letos v červnu. 

„Tento projekt podporoval zájem žáků o technicky zaměřené obory při volbě 
povolání. Od listopadu 2009 do června 2012 navštívilo téměř 24 tisíc žáků 
a studentů z 96 základních a středních škol Pardubického kraje více než 100 
firem,“ konstatovala ředitelka krajské hospodářské komory Eva Malinová.
„Během udržitelnosti projektu, tedy od července 2012 do letošního června, 
uspořádala komora 71 exkurzí. Těch se zúčastnilo 1874 žáků,“ sdělil předseda 
představenstva krajské hospodářské komory Jiří Doležal.
Klání o nejlepší technický výrobek a literární soutěž měly za cíl podporovat 
manuální zručnost žáků a studentů a podnítit k zamyšlení o technických pro-
fesích. 
V literární soutěži s technickou tematikou dominoval Roman Horník s Úvahou 
o výběru povolání ze Základní školy Skuteč před Natálií Švajlenkovou ze svít-
kovské základní školy a Annou Vránkovou z dašické základní školy.
V soutěži o nejlepší výrobek zvítězil se sadou nožů Ondřej Skala ze Základ-
ní školy Jindřicha Pravečka Výprachtice před Michalem Kubištou ze Základ-
ní školy Cerekvice nad Loučnou, který vyrobil lucernu. Třetí Bára Šeflová ze 
Základní školy Jindřicha Pravečka Výprachtice vytvořila papírové skládanky.

Speciální ocenění pak patřilo Speciální základní škole Chrudim a Základní 
škole a Praktické škole SVÍTÁNÍ za věčný kalendář. „Toto ocenění je pro naše 
klienty velkou motivací do další práce,“ poznamenala Miluše Horská, ředitelka 
Základní školy a Praktické školy SVÍTÁNÍ. Všechny tři umělecké soubory této 
školy se postaraly i o doprovodný program slavnostního vyhlášení. 
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PARTNEŘI  „Setkání podnikatelů Pardubického kraje“
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Vážení obchodní přátelé, 

dovolujeme si vás pozvat na

tradiční

 KONCERT
TŘÍKRÁLOVÝ

účinkují: 

Felix Slováček, Felix Slováček jr.,  
Jan Bálek

Komorní filharmonie Pardubice
Těšíme se na setkání

Koncert se uskuteční 4. 1. 2018 v 19:00 hodin 

v Sukově síni Domu hudby v Pardubicích
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Představujeme nové členy:

Oblast PARDUBICE

Jakub Šplíchal Unimex Print 
‑ polygrafické služby, reklamní služby 
– www.unimex‑print.cz

Mgr. Eva Urbanová České bedýnky 
‑ obchod, poradenská a konzultační činnost 
– www.ceske‑bedynky.cz

FOICO s.r.o., 
IČ: ‑ IT poradenství – www.foico.cz

Oblast ORLICKO
Hana Trnčáková
Pořádání seminářů ‑ workshopů programu Svoboda v pořádku
www.hanatrncakova.cz

Oblast SVITAVY
WORK in EU s.r.o.
www.workineu.cz

TVT-Europe s.r.o. 
‑ výroba, prodej a servis termovizních kamer 
– www.tvt‑europe.com

Clever People s.r.o. 
‑ služby pro domácnosti, reklamní služby 
– www.cleverpeople.cz

Continuum Search Fund, s.r.o. ‑ ekonomické a právní 
poradenství při prodeji firmy – www.continuum.cz

Jakub Trnčák
Konzultace a služby v oblasti produkce a online marketingu
www.jakubtrncak.cz

Oblast CHRUDIM
Isolit-Bravo, spol. s r.o.
www.isolit‑bravo.cz

HUR - kovo s.r.o. Chrudim
Výroba zakázkových dílů metodou třískového obrábění, 
Servis CNC obráběcích strojů a elektrikářské práce
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