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Okresní hospodářská komora v Chomutově uspořádala  ve dnech 21. – 23. 04. 2022  v prostorách 

Městského divadla v Chomutově jubilejní 10. ročník veletrhu TECHNODAYS. Hlavním cílem 

prezentačního veletrhu je motivovat nejen žáky středních a základních škol, ale i rodiče a širokou 

veřejnost ke studiu technických a řemeslných oborů, jejichž studium zajistí úspěšné  profesní uplatnění 

v regionu. Generálním partnerem veletrhu Technodays byla společnost PULS investiční s.r.o. 

Úvodního slova při 
slavnostním zahájení 
veletrhu se ujali 
předseda OHK 
v Chomutově Mgr. 
Ing. Mgr. Jiří Dostál, 
radní Ústeckého 
kraje za oblast 
školství, mládeže a 
sportu Ing. Jindra 

Zalabáková, jednatel společnosti PULS investiční s.r.o. Dr. Ing. Luděk Hodic, koordinátorka přeshraniční 
spolupráce IHK Chemnitz Mg. Michaela Holá a ředitelka úřadu Okresní hospodářské komory v 
Chomutově Ing. Ivana Košanová. 

Na letošním ročníku veletrhu se představilo 47 vystavovatelů a partnerů nejen z Ústeckého kraje. 

Ve čtvrtek 21. 04. a v pátek 22. 

04. se v prostorách salónku 

Městského divadla 

v Chomutově  konaly 

přednášky pro žáky středních 

škol a veřejnost. Přednášející 

z řad vystavovatelů České 

vysoké učení technické – 

Fakulta dopravní a Fakulta 

jaderná a fyzikálně inženýrská 

a Universita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem – Fakulta životního prostředí.  

Po dobu konání  veletrhu byly návštěvníkům k dispozici zkušební jízdy elektro automobily. 

Veletrh byl doplněn o bohatý doprovodný program v podobě virtuální reality, prezentace Střediska 

volného času Domeček Chomutov,p.o.; prezentace Domu dětí a mládeže Jirkov, soutěže  - Znalostní  

kvízy, do kterých se zapojili žáci ZŠ, SŠ a VŠ a odnesli si hodnotné věcné ceny. Tyto do soutěže věnovali: 

PULS investiční s.r.o.; Deft design s.r.o.; Dostál & partneři, advokátní kancelář s.r.o.; Donaldson 

Industrial CR s.r.o.; Donaldson Czech Republic s.r.o.; Dräger Manufacturing Czech s.r.o.; IT Innovation 

s.r.o.; MISVO s.r.o.;  Sandvik Chomutov Precision Tubes spol. s r.o., Solar Turbines EAME s.r.o.; 

Soukromá obchodní akademie Žatec s.r.o.; Střední průmyslová škole lektrotechnická a ZDVPP Žatec 

s.r.o.; Yanfeng International Automotive Technology Czechia s.r.o.; Chomutovská knihovna, p.o.; 

Okresní hospodářská komora v Chomutově, Hospodářská a sociální rada Chomutovska, z.s. 



 

Při příležitosti 10. ročníku veletrhu si Okresní 

hospodářská komora v Chomutově připravila i soutěžní 

kvíz pro vystavovatele, jehož cílem bylo mimo jiné i 

rozšíření znalostí o našem regionu.   

  

 

Sobotní doprovodný program byl obohacen o venkovní prezentace sportovních klubů – BK Levharti 

Chomutov, Florbal Chomutov a Wolves Chomutov. 

Letošní jubilejní ročník veletrhu Technodays se těšil vysokému zájmu návštěvníků. Přilákal žáky 
středních i základních škol, rodiny s dětmi, širokou veřejnost i z řad nezaměstnaných, osob toužících po 
změně zaměstnání nebo oboru.  
 Okresní hospodářská komora v Chomutově tímto děkuje všem vystavovatelům za důvěru, 

návštěvníkům za neustále se zvyšující přízeň a návštěvnost veletrhu  a zároveň všem partnerům a 

sponzorům akce, bez nichž by tato již celorepublikově známá akce nevznikla a díky nimž bylo umožněno 

v tak velkém rozsahu akci realizovat. Jsou jimi Ústecký kraj, Statutární město Chomutov, Město Jirkov, 

generální partner veletrhu PULS investiční s.r.o., Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje, z.s.; 

Hospodářská a sociální rada Chomutovska z.s., IHK Chemnitz a Dopravní podnik měst Chomutova a 

Jirkova a.s.  

 

 

 

 



 

 

 

Podrobné informace k letošnímu ročníku naleznete  také na www.technodays.cz 

V Chomutově, dne 25. 04. 2022 

 

 

http://www.technodays.cz/

