aktuálně

Regiony a společenstva
ICT Unie sbírá powerbanky
pro Ukrajinu
ICT Unie ve spolupráci s poslancem
Jiřím Havránkem se rozhodla ini‑
ciovat charitativní sbírku záložních
zdrojů elektrické energie, tzv. power‑
bank pro ukrajinské běžence. Během
prvních dnů sbírky se podařilo shro‑
máždit více než 550 kusů powerbank,
ale také zdířky do zásuvek na nabíje‑
ní telefonů, USB kabely nebo sluchát‑
ka. Pomoc bude prostřednictvím
Nadačního fondu Veroniky Kašákové
distribuována do uprchlických center
v ukrajinském příhraničí.

Český gastronomický kongres
Již počtvrté prezentovaly členské firmy Asociace Grémium Alarm a Český klub bezpečnostních služeb
svou činnost na mezinárodní výstavě v Dubaji.

Společenstva
VODA FÓRUM 2022
SOVAK ČR zve na druhý ročník od‑
borné vodohospodářské konference
VODA FÓRUM, který proběhne ve
dnech 31. května až 1. června v Ho‑
telu Zámek Valeč u Hrotovic. Konfe‑
rence se zaměří na technologické no‑
vinky a produkty z oboru vodovodů
a kanalizací, např. z oblasti úpraven
vody, řešení úniků vody, digitalizace
ve vodárenství nebo úspor. Zároveň
proběhne doprovodná prezentace
partnerských firem. Bližší informace
naleznete na www.sovak.cz.

Kam kráčí
telekomunikační sítě
Trendy moderního internetové‑
ho připojení nebo kybernetická
bezpečnost budou hlavními tématy
odborné konference s názvem Kam
kráčí telekomunikační sítě, jejímž
partnerem je Výbor nezávislého
ICT průmyslu. Akce se uskuteční
5. května v olomouckém NH Hotelu,
je určena jak IT firmám, tak studen‑
tům i odborné veřejnosti. Součástí
programu jsou odborné přednášky,
workshopy či panelové diskuze. Re‑
gistrace na konferenci je již otevřena
na www.isp‑konference.cz.
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AGA a ČKBS na INTERSEC 2022
Po roční covidové pauze letos již
počtvrté členské firmy Asociace
Grémium Alarm a Český klub
bezpečnostních služeb pod záštitou
Ministerstva průmyslu a obchodu
prezentovaly svou činnost na mezi‑
národní výstavě v Dubaji. Meziná‑
rodní výstavy Intersec se účastnilo
více než 1 000 vystavovatelů ze
136 zemí a více než 34 000 návštěv‑
níků z celého světa. Letos poprvé
na stánek České republiky zavítal
korunní princ Sheikh Mansoor Bin
Mohammed Bin Rashid Al Mak‑
toum.

Už od 1. dubna se otevírají registrace
na Český gastronomický kongres,
který proběhne 31. května v praž‑
ském O2 universu. Na akci, kterou
pořádá Český gastronomický institut,
představí profesionálové z oboru vizi
gastronomického sektoru výrazně za‑
saženého dopady protipandemických
opatření. Kongres se také zaměří
na digitalizaci gastrooboru a nastíní
možná řešení nedostatku personálu
v restauracích a hotelech.

Malíři opět pomáhali
Další charitativní akce Cechu malířů,
lakýrníků a tapetářů se uskutečnila
v Diakonii Rolnička v Soběslavi
u Tábora. Práce se zhostili členové
cechovní skupiny JIH pod vede‑
ním Jiřího Maryšky a Pavla Janury.
Během jednodenní dobročinné akce

Výsledky textilního
a oděvního průmyslu
za rok 2021

Celkový objem tržeb v textilním
a oděvním průmyslu u firem
s 20 a více zaměstnanci v roce 2021
dosáhl 53,5 mld. Kč, což znamená
meziroční růst o 5,7 %. Přesto se
v současnosti výše tržeb v textil‑
ním průmyslu pohybuje přibližně
na úrovni roku 2015, u oděvního
průmyslu na úrovni roku 2018.
Na snížení tržeb se významnou
měrou podílely dopady související
s rozšířením koronavirové nákazy
a narušením globálního trhu.

Malíři pomohli Diakonii v Soběslavi u Tábora.

vymalovali dva byty chráněného by‑
dlení a další dvě místnosti v Centru
denních služeb, kde se starají o děti
i dospělé s mentálním a kombinova‑
ným postižením.

Přijďte fandit mladým
čalouníkům a truhlářům
S výzvou Přijďte mladým fandit! zve
Cech čalouníků a dekoratérů a truh‑
lářů 21. až 23 dubna do pavilonu F
brněnského výstaviště na 10. mis‑
trovství ČR žáků obor čalouník
a mistrovství ČR žáků obor truhlář.
Nejlépe vypracované studentské
práce získají od cechu „Cenu čalou‑
nického řemesla“ a „Cenu truhlář‑
ského řemesla“. Závěrem veletrhu
pořádá Cech čalouníků a dekoratérů
a truhlářů program s odbornými
přednáškami.

Zlínský kraj
Inspirace středoškolákům
a Girls Day
K možnostem uplatnění v tech‑
nických oborech připravila KHK
Zlínského kraje několik akcí s touto
tematikou. První proběhla na Vsetín‑
sku, kde studenti Masarykova
gymnázia ve Vsetíně a Gymnázia
Františka Palackého ve Valašském
Meziříčí navštívili firmy ONSEMI
nebo CBG AUTOMATION.
Na začátek dubna pro gymnazisty
ze Slavičína a Valašských Klobouk

Foto: 5x archiv HK ČR

aktuálně

Žákovské mistrovství republiky čalouníků a truhlářů přivítá v dubnu brněnské výstaviště.

Bývalý mistr světa seriálu GP F1 si prohlédl prachatickou motokárovou výrobu.

chystá Komora exkurze na výrobní
pracoviště firem MORAVIA CANS
a ZÁLESÍ. Speciálně studentkám
středních škol je věnován dubnový
Girls Day – setkání studentek se
zástupci vybrané technologické
firmy, která dává příležitost ženám
v technických profesích.

průzkumu Krajské hospodářské ko‑
mory Karlovarského kraje. Velká část
zaměstnavatelů je navíc připravená
pomoct Ukrajincům také s integrací
v ČR. Podniky nabízejí zejména
technické nebo pomocné profese.

Středočeský kraj

Jihomoravský kraj

Krajské kolo T‑Profi

RHK Brno pomáhá Ukrajině
RHK Brno se rozhodla kromě
finančních darů Ukrajině angažovat
i v zaměstnávání uprchlíků z Ukra‑
jiny ve firmách. Nábor pracovníků
z Ukrajiny Komora koordinuje
s Úřadem práce, krajem a statutár‑
ním městem Brnem. Zaměstnavatelé
by měli mít k dispozici anonymi‑
zovaný seznam příchozích zájemců
o práci z Ukrajiny s informacemi
o jejich vzdělání, zkušenostech a od‑
bornosti – jedná se o posun oproti
dosavadní praxi, kdy zaměstnavatelé
dávali nabídky pracovních míst do
evidence ÚP, kde se k nim následně
přiřazovali potenciální uchazeči.

Liberecký kraj
OHK v Jablonci nad Nisou uspořá‑
dala společně s libereckou iQLAN‑
DIÍ a Českou mincovnou klání žáků,
studentů a firem z Libereckého kraje.
V konkurenci šesti družstev zvítězil
tým SPŠT Jablonec pod vedením
mentora z členské firmy OHK ZF
Automotive Czech. Vítězný tým se
prvním místem úspěšně nominoval
do celostátního kola. Celostátní
soutěž Talenty pro firmy v minulém
roce vyhráli právě žáci a studenti
z Libereckého kraje.

Karlovarský kraj
Firmy nabízejí stovky
pracovních míst
Řada firem z Karlovarského kraje
uvažuje o tom, že v případě zájmu
poskytne práci ukrajinským ob‑
čanům. Vyplývá to z bleskového

T‑Profi

Přehlídka řemesel v Kladně
Mezinárodní setkání středních škol
zorganizovala v rámci projektu
Erasmus+ v Kladně KHK střední
Čechy. Odborné školy ze Slovenska,
Rumunska, Německa, Chorvatska
a Itálie představily řemeslné výrobky
ze svých regionů, zvyky i tradiční
potraviny. ČR reprezentovala Střední
škola designu a řemesel Kladno.

Ústecký kraj
Technodays v Chomutově
OHK v Chomutově od 21. do
23. dubna pořádá jubilejní 10. ročník
prestižního veletrhu TECHNODAYS.
Na tradiční akci pro veřejnost
proběhne mj. propagace a prezentace
firem a setkání žáků středních a zá‑

kladních škol se zástupci firem, které
jim pomohou hledat vhodné pra‑
covní uplatnění. V případě dotazů či
zájmu o účast pište na info@ohkcv.cz.

Jihočeský kraj
Prachatickou firmu MS Kart
navštívil Mika Häkkinen
Někdejší mistr světa závodů Formule 1
Fin Mika Häkkinen zavítal během své
návštěvy ČR do prachatického závodu
na motokárové podvozky a kompo‑
nenty firmy MS KART, člena Hos‑
podářské komory Jihočeského kraje.
Bývalý závodní jezdec si prohlédl
výrobní halu společnosti a spolu se za‑
kladatelem podniku, taktéž někdejším
automobilovým závodníkem Milanem
Šimákem probrali mimo jiné aktuální
trendy v motoristickém sportu.

Jaké to je být instalatérem
či truhlářem
Jihočeská hospodářská komora od
března do května pořádá sérii akcí
pro děti a rodiče v rámci projektu Buď
mistr. Žáci si mohou vyzkoušet, jaké to
je být truhlářem, klempířem, instala‑
térem či obkladačem. Každý účastník
si osahá, co jednotlivé profese obnáší,
a odnesou si vlastní originální výrobky.
Zájemci se mohou bezplatně přihlásit
přes web www.budmistr.cz, který zá‑
roveň žákům řemeslné obory a profese
představuje a nabízí možnosti, kde je
v Jihočeském kraji studovat. ■
MIROSLAV BENEŠ, HK ČR
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