
 

 

TISKOVÁ ZPRÁVA               V Pardubicích dne 15. 6. 2021 

 

Setkání významných exportérů a importéru Pardubického a Královéhradeckého kraje 

 

V úterý 15. června proběhlo na letišti Pardubice v terminálu Jana Kašpara setkání významných 

exportérů a importéru Pardubického a Královéhradeckého kraje. 

Na tuto konferenci přijali pozvání i členové afgánské vládní delegace, které se účastní dva 

ministři a několik náměstků různých resortů, primátor statutárního města Pardubice Ing. Martin 

Charvát, primátor statutárního města Hradec Králové prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc, 

náměstek hejtmana Pardubického kraje Michal Kortyš a řada dalších významných hostů.  

Setkání podnikatelů v rámci obchodní spolupráce bylo zpestřením pro místní podnikatele 

z celého regiónu. Prostory terminálu zaplnila stovka významných podnikatelů z Pardubického 

a Královehradeckého kraje, kteří měli jediný cíl: seznámit se a navázat možnou spolupráci 

v oblasti exportu a importu zboží cestou pardubického letiště a využití poskytovaných služeb a 

aktivit na letišti v Hradci Králové.   

Akce se uskutečnila pod záštitou předsedy krajské hospodářské komory Josefa 

Koprivňanského, ředitele společnosti East Bohemian Airport a.s., Ing. Ivana Čecha a předsedy 

představenstva společnosti Letecké služby Hradec Králové a.s., Ing. Pavla Rinda. Celou akci 

zajistila společnost Máša Agency – eventová a marketingová agentura působící v Pardubicích.  

V rámci konference vystoupila se svojí prezentací firma JUSDA EUROPE, která se stala 

odborným garantem letiště Pardubice. Společnost JUSDA EUROPE poskytuje komplexní 

řešení od materiálových a dodavatelských zdrojů, skladování a logistiky s přidanou hodnotou 

přes optimalizaci dopravy a dodavatelského řetězce a specifické finanční nebo pojišťovací 

služby. JUSDA umožňuje společnostem úspěšně fungovat na obou koncích dodavatelského 

řetězce a kdekoli mezi nimi. „Jsme rádi, že jsme se mohli stát odborným garantem právě pro 

letiště Pardubice, ve kterém vidíme velkou příležitost pro nastartování nákladní dopravy“, 

uvedl Pavel Sekerka, obchodní ředitel společnosti.  



 

„Jako ředitel společnosti jsem přesvědčen o tom, že východočeský región skýtá potenciál pro 

vývoz a dovoz zboží z Pardubického letiště a proto se na tuto oblast chceme více zaměřit“, sdělil 

ředitel East Bohemian Airport Ing. Ivan Čech, který představil možnosti v oblasti nákladní 

dopravy, letecké přepravy cestujících a dalších služeb.  

Své možnosti v prezentaci představila také společnost Letecké služby Hradec Králové a.s. 

„Velmi mě těší, že se nám podařilo v krátkém čase připravit ve spolupráci s našimi partnery 

akci tohoto charakteru a věřím, že se všem účastníkům podaří navázat nové obchodní 

kontakty“, dodal předseda představenstva Ing. Pavel Rind.  

Pozitivní názor na setkání podnikatelů ocenil také primátor statutárního města Pardubice Ing. 

Martin Charvát. „Je potřeba setkávat se pravidelně, aby všichni podnikatelé měli možnost 

rozvíjet své podnikání právě v našem regionu. Obchodní vztahy jsou především o důvěře a 

osobních vazbách“, uvedl primátor statutárního města Pardubice Ing. Martin Charvát. 

„Jako zástupce akcionáře hledíme pozitivně na potenciální rozvoj letecké nákladní dopravy, 

která může být přínosem pro fungování jak pro pardubické letiště, tak pro Pardubický kraj“, 

zmínil náměstek hejtmana Pardubického kraje Michal Kortyš.   

Pardubické letiště věří, že právě akce tohoto charakteru jsou jednou z možných a poměrně 

zajímavých příležitosti jak pomoci všem zainteresovaným subjektům v oblasti vývozu a dovozu 

zboží.  
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