Nečekaný úspěch OPEN DAY
společnosti HOUFEK a.s. ve spolupráci
s projektem SUSO
Tisková zpráva, 5. 6. 2014

Největší český výrobce dřevoobráběcích strojů a CNC obráběcích center, společnost
HOUFEK a.s., pod hlavičkou projektu Soutěžní přehlídka stavebních řemesel SUSO
pozval školy s obory truhlář napříč celou republikou k návštěvě svého výrobního závodu
ve dnech 29. 5. a 4. 6. 2014 pod názvem HOUFEK OPEN DAY pro školy. Na programu byla
nejen prohlídka samotné výroby dřevoobráběcích strojů a CNC obráběcích center, ale
také soutěž o hranovou brusku HB 800 nebo dlabačku VD 16 právě z dílny HOUFEK a.s.
Přes 800 studentů a pedagogů z dvaceti českých i moravských středních škol a odborných
učilišť se sešlo v areálu společnosti HOUFEK a.s. „Dny otevřených dveří pro školy jsme letos
uspořádali poprvé. A přestože se jednalo o první ročník, zájem škol předčil naše očekávání
a jsme samozřejmě mile překvapeni,“ zhodnotil účast Aleš Houfek, generální ředitel
společnosti HOUFEK a.s. Pestrý program uvedl zakladatel firmy Ing. Jaroslav Houfek
v krátkém představení firmy doplněném o video-prezentaci. Dále studenti i jejich
doprovod byli provedeni všemi technologickými úseky výroby, od výkresu až po montáž.
Nahlédlo se i do malého muzea a vrcholem byla komentovaná prohlídka výrobního závodu
společnosti HOUFEK a.s. Dle postřehů od pedagogů i mladých truhlářů se jednalo o
vydařenou akci. „Očekáváme probuzení zájmu mladých lidí vůči řemeslným odvětvím a
zároveň doufáme v prohlubování spolupráce s odbornými školami,“ dodal Aleš Houfek.
Součástí byla také vědomostní soutěž pro zástupce každé školy. Úkolem bylo správně a
v co nejkratší době odpovědět na 12 otázek týkajících se společnosti HOUFEK a.s. Nejlépe
se s testem poprali žáci SOU technické Chotěboř, kteří pro svou školu získali hranovou
brusku HB 800 z výrobní řady HOUFEK, druzí úspěšní byli ze SŠ obchodu, řemesel a služeb
Žamberk, kteří se mohou těšit na vrtací dlabačku VD 16 a třetí cena vrtačka Narex
poputuje do SŠT Zelený pruh, Praha 4.

Partnerem Open Day byl projekt SUSO, který pomáhal s propagací.
„Bylo potěšením, zapojit se do tak úspěšné akce, jejíž výsledek je dobrým začátkem do
další spolupráce,“ zhodnotil účast manažer projektu SUSO David Surmaj.
A ony pomyslné dveře společnosti HOUFEK a.s. se ještě zdaleka nezavírají, akce pro
truhláře pokračuje až do soboty 7. 6. 2014.
Více na www.houfek.com nebo na www.suso.cz.
Soutěžní přehlídka stavebních řemesel SUSO
SUSO je nekomerční projekt, který umožňuje žákům stavebních oborů porovnat svoje
schopnosti a zkušenosti. Spolu s tím dává prostor i ostatním zájemcům prohlédnout
si řemeslo „naživo“. Organizátorem akce, která již 18 let probíhá v rámci doprovodných
programů stavebních výstav a veletrhů, je společnost ABF, a.s. Finále Soutěžní přehlídky
stavebních řemesel SUSO se koná 16. – 19. 9. 2014 v Praze při mezinárodním stavebním
veletrhu FOR ARCH.
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