
středa 9:00 – 14:30
čtvrtek 8:00 – 18:00
pátek 8:00 – 13:30

3. 10.  - 5. 10. 2018
Výstaviště Zahrada Čech Litoměřice

Řízené prohlídky pro žáky, 
studenty i veřejnost.

 Středoškolské a vysokoškolské vzdělání 
 technického směru
 Stáže, praxe
 Široká nabídka pracovního uplatnění

Doprovodný program:
Technický klub mládeže DDM – Rozmarýn Litoměřice
Výstava modelů MERKUR | Praktické ukázky | Experimenty

Středoškolské ysokoškolské vzdělánía vy

VSTUP ZDARMA 

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, 
Střední odborná škola a Jazyková škola 
s  právem státní jazykové zkoušky EKONOM, 
o.p.s. Litoměřice, Palackého 730/1. 
Střední vzdělání s maturitní zkouškou: Ekonomi-

ka a podnikání–obory: Mediální komunikace a webový design /
Technolog kvalitář 
Obchodní akademie: Mezinárodní   obchod a cestovní ruch 
Vyšší odborná škola: Personální managemen/Firemní manage-
ment/Vysoká škola: Veřejná správa a regionální rozvoj
Kontakt:  tel.: +420 416 732 996 
email: skolaekonom@skolaekonom.cz

Podřipská škola
Maturitní obory: Podřipská škola nabízí čtyřleté 
maturitní obory zakončené maturitní zkouškou. 
Hotelnictví, management cestovního ruchu, logis-
tika, management obchodu a personální manage-
ment.

Učební obory: Vyučujeme tříleté učební obory kuchař-číšník, 
prodavač, kadeřník.
Dálkové maturitní studium: Pokud výuční list již máte, tak si 
můžete doplnit maturitní zkoušku v  tříletém studiu oboru pod-
nikání.
Rekvalifi kační kurzy: Organizujeme vzdělávací aktivity pro do-
spělé, kteří si chtějí nebo potřebují doplnit vzdělání. Jsme cent-
rum celoživotního vzdělávání.
Kontakty: tel.: +420 416 839 065, 
e-mail: info@podripskaskola.cz, www.podripskaskola.cz

Střední škola a Mateřská škola, o.p.s., 
Litoměřice
Střední vzdělání s maturitní zkouškou: Kosmetic-
ké služby / Gymnázium - všeobecné / Nábytkář-
ská a dřevařská výroba / Ekonomika a podnikání 

- fi nanční a daňový poradce / Ekonomika a podnikání - pohřeb-
nictví / Ekonomika a podnikání - Management sociálních služeb 
/ Grafi cký design Grafi cký design obalů / Scénická a  výstavní 
tvorba
Střední vzdělání s výučním listem: Aranžér / Kadeřník Truhlář 
/ Umělecký truhlář a řezbář. Nástavbové studium: Podnikání / 
Propagace / Vlasová kosmetika / Nábytkářská a dřevařská vý-
roba
Kontakt: tel.: +420 416 731 920, +420 416 735 560
e-mail: info@ssamsltm.cz

Střední odborná škola technická 
a zahradnická Lovosice, 
příspěvková organizace
Střední vzdělání s maturitní zkouškou: Autotro-
nik / Aplikovaná chemie

Střední vzdělání s  výučním listem: Automechanik Opravář 
zemědělských strojů / Truhlář / Chemik / Zahradník Operátor 
skladování / Opravářské práce / Kuchařské práce / Nástavbové 
studium: Podnikání
Kontakt: tel.: +420 416 532 883
e-mail:  sekretariat@soslovo.cz

Střední průmyslová škola stavební 
a Střední odborná škola stavební a technická 
Ústí nad Labem, příspěvková organizace
Střední vzdělání s maturitní zkouškou: Pozemní 
stavitelství Technická zařízení budov / Mechanik 
seřizovač

Střední vzdělání s výučním listem: Instalatér / Kominík Elektri-
kář / Truhlář / Truhlářská výroba / Automechanik Autoelektrikář 
/ Autoklempíř / Malíř natěrač / Strojní mechanik / Tesař / Obrá-
běč kovů / Zedník / Obkladač
Kontakt: tel.: +420 477 753 830, +420 777 360 105
e-mail: gursky@stsul.cz

Střední odborná škola a Střední odborné 
učiliště, Roudnice nad Labem, Neklanova 1806, 
příspěvková organizace
Čtyřleté maturitní obory: Dopravní prostředky / 
Sociální činnost / Nástavbový obor s maturitou / 

Provozní technika 
Tříleté učební obory: Mechanik opravář motorových vozidel 
Karosář / Obráběč kovů / Instalatér / Zedník / Krejčí / Pečovatel-
ské služby / Zednické práce
Kontakt: tel.: +420 416 831 555, +420 774 707 457
e-mail: sos.roudnice@seznam.cz, ww.sosasource.cz

Střední škola pedagogická, hotelnictví a  slu-
žeb 
Litoměřice, příspěvková organizace 
Střední vzdělání s maturitní zkouškou: Hotelnic-
tví Předškolní a mimoškolní pedagogika / Sociální 

činnost    Pedagogické lyceum 
Střední vzdělání s výučním listem: Mechanik opravář motoro-
vých vozidel / Elektrikář / Instalatér / Zedník / Kuchař – číšník
Kontakt: tel.: +420 603 554 685,  e-mail: kouba@sslitomerice.cz

Vyšší odborná škola a Střední odborná škola
Roudnice nad Labem, Špindlerova 690, 
příspěvková organizace 
Střední odborné vzdělání s maturitní zkouškou: 
Ekonomické lyceum, Agropodnikání (zaměření: 

ekonomika a podnikání), Dopravní prostředky
Vyšší odborné vzdělání: Management fi rem
Kontakt: tel.: +420 416 831 225, 777 850 775
e-mail: skola@vosasos

@ Střední průmyslová škola, Ústí nad Labem, 
Resslova 5, příspěvková organizace
Střední vzdělání s maturitní zkouškou: Informač-
ní technologie / Strojírenství / Dopravní prostřed-
ky / Elektrotechnika / Logistické a fi nanční služby / 

Mechanik elektrotechnik 
Střední vzdělání s  výučním listem: Elektrikář - silnoproud / 
Elektromechanik pro zařízení a přístroje / Manipulant poštovní-
ho provozu a přepravy
Dálkové studium, tříleté ukončené výučním listem: (možnost 
zkrácení vzdělávání na 1 rok je určena pro absolventy oborů 
vzdělání ukončených maturitní zkouškou, nebo pro uchazeče, 
kteří získali střední vzdělání s  výučním listem v  jiném oboru 
vzdělání) Elektrikář - silnoproud / Manipulant poštovního pro-
vozu a přepravy
Kontakt: Mgr. Bc. Pavel Novák, zástupce ředitele, 
středisko Resslova, tel.: 475 240 052, 478 572 252
Ing. Bc. Martin Tůma, zástupce ředitele, 
středisko Stříbrníky, tel.: 478 572 255

Vyšší odborná škola obalové techniky 
a Střední škola, Štětí
Střední vzdělání s maturitní zkouškou: Informač-
ní technologie / Strojní mechanik / Mechanik elek-
trotechnik Elektrikář / Truhlář / Obalová technika / 

Design interiéru / Obalový a grafi cký design
Kontakt: tel.: +420 411 152 000, +420 607 257 233
email: reditel@odbornaskola.cz

Univerzita J. E. Purkyně 
v Ústí nad Labem
Filozofi cká fakulta

Dokumentace památek | Kulturní historie
Uplatníte se na státních i soukromých pracovištích, zaměřených 
na prezentaci, ochranu a dokumentaci kulturního dědictví. Bu-
dete se zabývat historickým výzkumem či jeho popularizací (Ná-
rodní památkový ústav, muzea, archivy atp.), a to často i v teré-
nu a za využití nejmodernějších metod a technologií.
Kontakt: tel.: 475 286 467, e-mail: studijni.ff @ujep.cz
www.ff .ujep.cz, www.univerzitaseveru.cz

Univerzita J. E. Purkyně 
v Ústí nad Labem
Přírodovědecká fakulta

Biologie | Chemie | Fyzika | Informatika | Geografi e | Mate-
matika
Jsme špičkové vědecko-výzkumné pracoviště. V  tradiční přá-
telské atmosféře ústecké univerzity budete pod vedením zku-
šených odborníků pracovat s  nejmodernějším přístrojovým 
vybavením. Podle zvoleného oboru se uplatníte například jako 
vývojáři SW, odborníci v oblasti bio a nanotechnologií, jako te-
rénní výzkumníci, vědečtí pracovníci či toxikologové v diagnos-
tických laboratořích, ale třeba i  v  armádě, v  nemocnici nebo 
v CHKO. Najdete práci v institucích a projektech EU atd.
Přijďte si k nám vyzkoušet: Oživení robota, bioreaktory a mikro-
fl uidní systémy, plazma, hlavolamy a logické hádanky. 
Kontakt: tel.: 475 283 303, e-mail: info@sci.ujep.cz
www.prf.ujep.cz, www.univerzitaseveru.cz

Univerzita J. E. Purkyně 
v Ústí nad Labem
Fakulta strojního inženýrství

Řízení výroby | Materiály a technologie v dopravě | Energeti-
ka - teplárenství | Materiály 
Jsme špičkové vědecko-technické pracoviště. Připravujeme pra-
covníky středního technického managementu a odborníky pro 
výzkum a vývoj materiálů. V našem vědecko-technickém parku 
usilujeme o propojení vědeckých odborníků s průmyslovou pra-
xí. Velká část našich studentů je oslovena konkrétními zaměst-
navateli již během studia. Jsme součástí atraktivního, moderní-
ho prostředí kampusu UJEP. 
Kontakt: tel.: 475 285 514, e-mail: sona.olivova@ujep.cz
www.fsi.ujep.cz, www.univerzitaseveru.cz

Univerzita J. E. Purkyně 
v Ústí nad Labem
Fakulta životního prostředí UJEP

Ochrana životního prostředí | Odpadové hospodářství | Revi-
talizace krajiny | Analytická chemie ŽP a toxikologie
Uplatnění absolventů fakulty je velmi široké - na městských, 
obecních či krajských úřadech, ministerstvech, České inspekci 
ŽP, v Českém hydrometeorologickém ústavu, ale i v privátním 
sektoru, průmyslových podnicích nebo nevládních ekologic-
kých organizacích. 
Kontakt: tel.: 475 284 149, e-mail: dana.matkovicova@ujep.cz
www.studujfzp.ujep.cz, www.univerzitaseveru.cz

Vysoká škola Chemicko-technologická 
v Praze je přirozeným centrem špičkové-
ho studia a  výzkumu v  oblasti chemie 

v  České republice. Patří mezi největší vzdělávací a badatelské 
instituce zaměřené na  technickou chemii, chemické a bioche-
mické technologie, materiálové a chemické inženýrství, potravi-
nářství a životní prostředí. Více informací na www.vscht.cz, pří-
padně na www.studuj.vscht.cz.
Kontakt: Ing. Dana Bílková, tel: +420 220 444 443
e-mail: Dana.Bilkova@vscht.cz; info@vscht.cz

České vysoké učení technické v Praze, 
Fakulta biomedicínského inženýrství
nám. Sítná 3105, Kladno

Bakalářské studijní programy: Biomedicínská a klinická tech-
nika (obory Biomedicínský technik/ Optika a  optometrie/Bio-
medicínská informatika/Informační a komunikační technologie 
v  lékařství)/Specializace ve  zdravotnictví (obory Fyzioterapie/
Radiologický asistent/Zdravotnický záchranář/Zdravotní labo-
rant)/Ochrana obyvatelstva (obor Plánování a  řízení krizových 
situací).
Navazující magisterské studijní programy: Biomedicínská a kli-
nická technika (obory Biomedicínský inženýr/Přístroje a metody 
pro biomedicínu/Systémová integrace procesů ve  zdravotnic-
tví)/Civilní nouzové plánování/Biomedicínská a  klinická infor-
matika.
Kontakt: tel.: +420 224 358 473, studijni@fbmi.cvut.cz, 
www.fbmi.cvut.cz

Přírodovědecká fakulta Univerzity Kar-
lovy (Albertov 6, Praha 2, 128 43)
Chcete studovat přírodní vědy na moderní 

fakultě s vynikající tradicí, špičkovým výzkumem, širokou me-
zinárodní spoluprací a individuálním přístupem ke studentům? 
Studujte na Přírodovědecké fakultě UK a staňte se přírodověd-
cem!
Fakulta poskytuje třístupňové vysokoškolské vzdělání v oblas-
tech biologie, demografi e, geografi e, geologie, chemie a ochra-
ny životního prostředí. Studium je zaměřeno na  výchovu 
budoucích vědeckých a odborných pracovníků i učitelů přírodo-
vědných předmětů.
Kontakt: www.prirodovedcem.cz!

SEZNAM
STŘEDNÍCH ŠKOL

SEZNAM
VYSOKÝCH ŠKOL

SPOLUPRACUJÍCÍ SUBJEKTY



Společnost TRCZ s.r.o. je stoprocentní 
dceřinou společností japonského podniku 
Tokai Rika Co., Ltd., který je jedním z nej-
větších světových výrobců automobilo-

vých dílů. Při výrobě používá TRCZ nejmodernější technologie 
a postupy, jejichž pomocí dosahu-je vysoké efektivity organiza-
ce výroby. 
Kontakt: bezplatná linka 800 800 246, e-mail: info@trcz.cz 
e-mail: uchazeči o zaměstnání: prace@trcz.cz

Společnost HENNLICH je důležitým part-
nerem pro český průmysl, kam dodává 
technichké komponenty i kompletní řeše-
ní. Zabývá se také vlastní výrobou, ale i vý-

vojem a výzkumem například v oborech úsporných zdrojů ener-
gií. Za  péči o  zaměstnance a  region získal HENNLICH již 3x 
prestižní titul Odpovědná fi rma Ústeckého kraje a 2x titul Firma 
roku ÚK.
Kontakt: Renata Mejtová, tel: +420 416 711 131  
e-mail: mejtova@hennlich.cz

2 JCP strojírenská společnost se zaměře-
ním  na  výrobu svařovaných ocelových 
konstrukcí.  Jsme zaměřeni zejména na ex-
port. Mezi naše výrobku patří fi ltrace sání 

a ventilace plynových turbín, akustické kryty plynových a pa-
roplynových turbín, průmyslové výfukové systémy, chladící sys-
témy a tepelné výměníky, zařízení pro podmořskou těžbu zem-
ního plynu, ocelové konstrukce i plošiny a další.
Kontakt: Veronika Řábková, tel.: +420 601 304 562
e-mail: rabkovav@2jcp.cz

Mondi Štětí a.s. je největším českým 
a  předním světovým výrobcem papíru, 
buničiny a papírových materiálů. S našimi 
produkty jsou v kontaktu miliony lidí kaž-
dý den.

Kontakt: Ing. Michaela Stuchlá, tel.: +420 778 749 730
e-mail: michaela.stuchla@mondigroup.com

ČD CARGO - Nabízíme přepravu široké 
škály zboží od surovin po výrobky s vyso-
kou přidanou hodnotou, přepravu kontej-
nerů nebo mimořádných zásilek.

Kontakt: tel.: +420 972 242 255, e-mail: info@cdcargo.cz

CHVALIS s. r. o.  - HYDRAULIKA 
 - PNEUMATIKA 
 - MAZÁNÍ
 - FILTRACE

Kontakt: Velešická čp .54, 411 72 Hoštka,
tel.: +420 416 85 77 11, e-mail: info@chvalis.cz

Akciová společnost MEVA, Roudnice nad 
Labem je tradiční česká strojírenská spo
-lečnost, působící na  Evropském trhu již 

120 let. Vyrábíme  velkoobjemové kontejnery, popelové nádoby 
a sudy, naší novinkou je produkce podzemních kontejnerů. Mezi 
tradiční výrobky se řadí také propanbutanové spotřebiče a dý-
chací přístroje. 
Zájemcům o  strojírenské obory nabízíme  zajímavý stipendij-
ní program. Ten spočívá nejenom ve fi nanční podpoře, ale se-
znamuje žáky s jednotlivými výrobními procesy po celou dobu 
studia.
Kontakt: Ing. Marcela Hadravová, tel.: +420 416 823 282
e-mail: hadravova.marcela@meva.eu

TPCI - Společnost TPC INDUSTRY CZECH 
REPUBLIC a.s. je výrobcem a dodavatelem 
manipulační a komunální techniky. V roce 
2015 byla zahájena produkce manipulační 

techniky v České republice. Ve Vrbičanech v okrese Litoměřice 
byl postaven nový moderní výrobní areál. Díky těmto krokům 
chceme získat kompletní kontrolu nad naší produkcí a  zajistit 
takovou kvalitu výrobků a služeb, kterou náš zákazník očekává.
Svou pozornost zaměřujeme především na  výrobu strojů 
s  elektrickým pohonem. Tyto akumulátorově poháněné stro-
je odpovídají současným trendům a  požadavkům zákazníků 
na ekonomická a ekologická řešení jejich potřeb při manipulaci 
s materiálem. Elektrické vozíky vynikají výbornou výkonností 
a nízkými provozními náklady.
Kontakt: info@tpci.cz ; tel.: +420 416 533 799 ; www.tpci.cz

Společnost Lovochemie, a.s., je součástí 
skupiny Agrofert, která je 3. největším vý-
robcem dusíkatých hnojiv v Evropě. Lovo-

chemie, a.s. je největším výrobcem minerálních hnojiv v České 
republice se 100letou tradicí. Jedná se o dusíkatá a vícesložková 
hnojiva v tuhé i kapalné formě pro export na veškeré světové 
trhy a prodej v ČR.
Lovochemie, a.s. jako společensky odpovědná fi rma fi nanč-
ně podporuje partnerské obce a město Lovosice v projektech 
prospěšných veřejnosti a  další organizace působící v  sociální 
a volnočasové oblasti. Společnost rovněž intenzivně spolupra-
cuje s partnerskými školami a  svým stipendijním programem 
přispívá k  rozvoji technického vzdělávání a  profesní přípra-
vě žáků a studentů v Ústeckém kraji. Lovochemie je stabilním 
a perspektivním zaměstnavatelem v regionu, v současné době 
zaměstnává 707 lidí a sekundárně vytváří prostor pro zaměst-
nání stovek dalších pracovníků subdodavatelů společnosti.
Kontakt: Ing. Anna Šímová, tel.: +420 725 579 774
e-mail: anna.simova@lovochemie.cz

Společnost Raeder & Falge s.r.o. je rodin-
nou stavební fi rmou sídlící v  Lovosicích, 
která pod touto značkou zahájila svoji čin-
nost v lednu roku 2010, nicméně její tradi-

ce se pojí s 28tiletou historií na trhu, protože vznikla odštěpe-
ním z fi rmy INSKY spol. s.r.o. Společnost Raeder & Falge působí 
v oblasti stavebnictví a specializuje se na široké spektrum obo-
rů činnosti – pozemní, kolejové, dopravní stavitelství včetně 
mostů i  výrobu a  montáž ocelových konstrukcí. V  současné 
době zaměstnává na  tři stovky pracovníků a  stává se tak vý-
znamným subjektem v  regionu v  oblasti stavebnictví. Kromě 
stavební činnosti působí i v odvětví hotelnictví a gastronomie, 
a  to provozováním **** Hotelu Lev a  kavárny Café Zámeček 
v Lovosicích.
Kontakt: Bc. Petr Kohout, DiS., tel.: 725 505 495
e-mail: personalni@raeder-falge.cz

Společnost KS Kolbenschmidt Czech Re-
public, a.s., se sídlem v Trmicích, je v rámci 
divize Rheinmetall Automotive největším 
evropským výrobcem pístů pro zážehové 

a  vznětové motory a  kompresory. Zaměstnává okolo 910 za-
městnanců při roční produkci přesahující 11 miliónů kusů pístů.

Co nabízíme
• zajímavou práci v mezinárodní fi rmě
• zdokonalení v anglickém a německém jazyce
• náborový příspěvek 5000 Kč pro nově nastupující operátory
• odměnu za využití fondu pracovní doby ( až 9 500 Kč za rok)
• dovolenou navíc ( celkem 25 dnů)
• penzijní a životní připojištění ( až 14 400 Kč za rok)
• odměnu za splnění ziskovosti
• program Zdravá fi rma
• závodní stravování 

Koho hledáme
• absolventy vysokých škol technického směru ( se zaměřením 

na  strojírenství, slévárenství, řízení výroby a  management 
kvality)

• absolventy technických učebních oborů a středních škol
• operátory CNC strojů, obráběče, mechaniky seřizovače, slé-

vače, nástrojaře, zámečníky, elektrikáře
Kontakt: tel.: 475 303 111

VALMET s.r.o. se zabývá servisem a údrž-
bou zařízení pro celulozo - papírenský prů-
mysl. 
Kontakt: Michaela Langerová, 

 email: michaela.langerova@valmetpartners.com,
tel.: 724 734 605

Společnost Glanzstoff  Bohemia je před-
ním výrobcem technických vláken, kordo-
vých vláken a  tkanin pro gumárenský 
a kompozitní průmys. V okrese Litoměřice 

je jedním z největších a nejstabilnějších zaměstnavatelů. 
Bližší informace o fi rmě a jejích produktech naleznete na in-
ternetových stránkách www.glanzstoff .com.

ROTOR CLIP -  je přední světový  výrobce 
ocelových pojistných kroužků, spirálových 
a vlnovkových pružin. Máme dva výrobní 
závody v New Jersey USA a v Budyni nad 

Ohří. Obchodujeme naše zboží celosvětově téměř ve všech prů-
myslových segmentech, převažuje zejména  automotive a stro-
jírenské obory obecně.
Kontakt: Eva Šlapáková, tel.: +420 416 863 168

Glazura s.r.o. je součástí španělské glo-
bální skupiny Torrecid. Zabývá se výrobou 
produktů pro dekoraci obkladů, dlažeb, 
skla a keramiky. Dále poskytuje svým zá-
kazníkům servis, řešení a budoucí trendy 
ve sklářském a keramickém sektoru.

Kontakt: Ing. Zdeňka Nováková
Tel.: +420 602 493 832, e-mail: znovakova@glazura.cz

Akciová společnost Lafarge Cement pa-
tří mezi renomované výrobce stavebních 
materiálů v  České republice. Její výrobní 
závod v  Čížkovicích dodává své produkty 

na stavební trh již 120 let. Čížkovická cementárna se stala roku 
1992 součástí nadnárodní Skupiny Lafarge. Od poloviny roku 
2015 potom nově zformované skupiny LafargeHolcim.  
V roce 2018 přichází na  trh s novou značkou Český čížkovický 
cement. 
Díky investicím realizovaných v předcházejících letech může ce-
mentárna využívat vysoký poměr alternativních paliv, v  čemž 
patří mezi světovou špičku. 
Výrobkové portfolio tvoří:
• Portlandské cementy
• Portlandské struskové cementy
• Portlandské cementy s vápencem
• Portlandské směsné cementy 

Kromě cementů čížkovická provozovna vyrábí také maltovinové 
pojivo Multibat PLUS, vápenec pro odsíření elektráren a teplá-
ren ENVICALC a  jemně mletý vápencový slín ENVICALC F pro 
stabilizaci a sodifi kaci nebezpečných odpadů, ale i pro výrobu 
keramických obkladaček.
Značné úsilí je trvale věnováno inovaci výrobků. Komplexní zá-
kaznický servis doplňuje od roku 2004 svými službami akredito-
vaná betonářská laboratoř.
Kontakt: tel.: +420 416 577 111, www.ceskycement.cz, 
e-mail: cz-m-sekretariat@lafargeholcim.com, www.lafarge.cz

Agentura pro podporu podnikání a  in-
vestic CzechInvest je státní organizace 
podřízená Ministerstvu průmyslu a  ob-
chodu ČR. Dojednává do České republiky 

tuzemské a zahraniční investice z oblasti výroby, strategických 
služeb a technologických center. Podporuje malé, střední a za-
čínající inovativní podnikatele. V zahraničí CzechInvest propa-
guje ČR jako vhodnou lokalitu pro umisťování investic. 
Kontakt: Mírové náměstí 34, 400 01 Ústí nad Labem
e-mail: ustinadlabem@czechinvest.org

SEZNAM
VYSTAVOVATELŮ3. ročník TECHDAYS je tady! A potřeba obdobných akcí je stále 

stejná. Chybí pracovníci zejména v technických profesích, chybí 
studenti vzdělávající se v učňovských, středoškolských a vyso-
koškolských zejména technických oborů. Je to běh „na dlouhou 
trať“ a zřejmě problém i generační. Motto akce, kterou organi-
zuje Okresní hospodářská komora v Litoměřicích ve spolupráci 
s Městem Litoměřice a Hospodářskou a sociální radou Litomě-
řicka zůstává stejné: „NENÍ NÁM LHOSTEJNÁ BUDOUCNOST 
NAŠICH DĚTÍ“.
Veletrh je určen absolventům základních a středních škol, pře-
devším žákům osmých a devátých tříd. Kteří stojí před rozhod-
nutím o  svém budoucím profesním uplatnění, dále pro žáky 
středních škol a učilišť s  informacemi o pracovních příležitos-
tech fi rem v  regionu a nabídkou studia na  vysokých školách. 
Cílem akce je seznámit žáky základních škol druhého stupně, 
středních škol, rodiče i  širokou veřejnost s nabídkou technic-
kých oborů a řemesel prostřednictvím prezentace fi rem a při-
blížit jim tak provázanost nabízených učebních oborů s konkrét-
ní poptávkou fi rem na trhu práce.
Druhým aspektem veletrhu je podpora jednotlivých vystavují-
cích fi rem, které zde budou mít možnost představit se jako dob-
rý a solidní zaměstnavatele seriózně propagovat svou značku. 
Dále mohou žákům představit své stipendijní programy a praxe 
ve fi rmách.
Veletrh TECHDAYS 2018 je zaměřen na zvýšení atraktivity tech-
nických oborů.  Cílem je motivovat zaměstnavatele a další vý-
robní a průmyslové společnosti k užší spolupráci s učňovskými, 
středními a vysokými školami, a zapojení do procesu vzdělává-
ní a formování budoucích kvalitních a kvalifi kovaných zaměst-
nanců.

Mgr. Zbyněk Pěnka, předseda OHK v LTM

Okresní
hospodářská komora
v Litoměřicích

VE VĚDĚ A TECHNICE JE BUDOUCNOST
Zaměřte svůj potenciál na studium vědy a techniky a využijte ho 
pak zpět v našem městě či regionu Litoměřicka.
Letošní ročník TECHDAYS bude inspirací pro všechny – od dětí 
z mateřských škol až po studenty gymnázií. Nově chystáme pre-
zentace předních vysokých škol technického a vědeckovýzkum-
ného směru.
Věříme, že akce Vám usnadní rozhodování o budoucnosti….

Mgr. Ladislav Chlupáč, starosta města

Hospodářská a sociální 
rada Litoměřicka

Význam této akce nazvané TECHDAY spočívá v tom, aby se moh-
li absolventi základních škol orientovat na trhu práce a kam by 
mohli směrovat svou eventuálně další studijní aktivitu. Na vlast-
ní oči se tak přesvědčit o některých studijních a učebních obo-
rech, o jejich atraktivitě a pak se rozhodnout o svém uplatnění 
v  životě samém. Akce je samozřejmě určena i  jejich rodičům, 
kteří tak mohou se znalostí svých ratolestí pomoci pak usměr-
nit jejich výběr budoucího povolání. Pevně věřím, že tento již 
třetí ročník, se povede a naší mladým a  rodičům bude jen ku 
prospěchu.

Ing. Ivo Perna, předseda HSR-LT

PARTNEŘI AKCEZÁŠTITU NAD AKCÍ PŘEVZALI

HEJTMAN
ÚSTECKÉHO KRAJE

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání


