
 
Čtvrtý ročník soutěže Talenty pro firmy T-Profi odstartovalo okresní kolo v Hronově. 

Dne 18. 9. 2019 proběhlo v areálu společnosti Wikov MGI, a.s. Hronov okresní kolo soutěže Talenty pro 

firmy – T-Profi, kterou již 4. rokem pořádá Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje na 

podporu rozvoje polytechnického vzdělávání a spolupráce základních škol, středních škol a 
zaměstnavatelů.  Sešlo se 5 osmičlenných týmů.   Žáci pátých tříd a studenti druhých ročníků se pod 

vedením kapitánů – zástupců firem utkali v boji s časem a polytechnickou stavebnicí.  Ačkoli vítězství 
slavil tým společnosti Wikov MGI, a.s., ZŠ a MŠ v Hronově a Střední průmyslové školy Otty Wichterleho, 
ostatní  soutěžící se nenechali ani trochu zahanbit a úspěšně sestavili model mlýna připraveného 
výhradně pro tuto soutěž.   

„Jedním z hlavních záměrů této soutěže je ojedinělou formou zvýšit v dětech zájem o techniku, posílit 
dlouhodobou kampaň podpory technických oborů na krajské úrovni, zvýšit image těchto oborů a přilákat 
nadané žáky. Nedílnou součástí je ukázka spolupráce a předávání zkušeností. Spolupráce v rámci týmu, 
spolupráce škol a firem a v neposlední řadě i spolupráce mezigenerační“ vysvětluje ředitel Krajské 
hospodářské komory Královéhradeckého kraje Radek Zelenka. 
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Obr. 1-4 - Ukázky týmové spolupráce – ve skupině spolupracují tři žáci základní školy, tři studenti střední 
školy, pedagog a celý tým vede odborník z praxe – zaměstnanec firmy. Děvčata se zájmem o techniku jsou 
v týmu vítána. Nenahraditelný je jejich cit pro detail a bravurní jemná motorika. 
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Obr. 5-6 - Starší členové týmu učí děti jak utáhnout matici, nastavit a změřit předepsanou vůli. Odborná 
porota hodnotí mnoho technických parametrů. 

     

Tým č. 1 – Farmet a.s,      Tým č. 2 – AMMANN Czech Republic, a.s., 

ZŠ Boženy Němcové Jaroměř    ZŠ a MŠ Krčín 

SŠ řemeslná Jaroměř     SPŠ, OŠ a ZŠ Nové Město nad Metují 
 

     

Tým č. 4 – Hauk s.r.o     Tým č. 5 – ATAS elektromotory Náchod, a.s. 
ZŠ a MŠ Police nad Metují    ZŠ Velké Poříčí 
SPŠ Otty Wichterleho     SPŠ Otty Wichterleho 



 

 

Tým č. 3 – vítěz okresního kola – Wikov MGI, a.s. 

ZŠ a MŠ Hronov 

SPŠ Otty Wichterleho 

 

Koncept odborné soutěže je zaměřen na rozvoj jemné motoriky a technické zručnosti přímých účastníků se 
snahou o animaci pracovního prostředí v oblasti průmyslové výroby. Aktivní zapojení firem v soutěžních 
týmech umožňuje přímé předávání často unikátních znalostí a zkušeností kvalifikovaných techniků, kteří své 
povolání vykonávají právě v zapojených společnostech. Kromě zapojení v týmu se zaměstnavatelé často 
podílí na realizaci soutěží poskytnutím prostor a zorganizováním prohlídky firmy.  
 

„Jsme velmi rádi, že se tato soutěž uskutečnila právě na půdě naší společnosti. Věříme, že návštěvou  areálu 
se dostaneme přirozenou formou do povědomí mladých soutěžících, kteří se v budoucnu mohou rozhodnout 

pro atraktivní technické obory, zastoupené právě v naší firmě“ dodává Mgr. Lucie Kejzlarová Erlebachová, 
personální ředitelka společnosti Wikov MGI, a.s. v Hronově. 
 

S vítězným týmem se těšíme na setkání na krajském kole soutěže, které se uskuteční 15. listopadu 
v Hradci Králové v rámci Prezentace středních škol a zaměstnavatelů. 

 

Tým Krajské hospodářské komory Královéhradeckého kraje 


