
PONDĚLÍ 6. 11. 2017

 

Čas

    

Název akce 

 

Pořádá 

 

Místo konání

 

8:00 – 17:00

 High Technology a digitalizace 
3D objektů

 

Skenování plastik - účastníci si 
mohou naskenovat drobnější 
předměty nebo vlastní obličej 
pro zpracování.

 
SPŠ kamenická 
a sochařská

 
Laboratoře SPŠ 
kamenické a 
sochařské, Husova 
675, Hořice

 

9:00 – 10:00

 

Máte zájem o rekvalifikační 
kurz?

 

Kde hledat kurzy a jaké kurzy 
lze hradit ÚP.

 Úřad práce ČR - 
krajská 
pobočka

 

v 
Hradci Králové

 

ÚP ČR

 

-

 

krajská 
pobočka v

 

HK, 
Wonkova 1142, 
Hradec Králové 

 

3. patro, budova B,
č. 318

9:00 – 10:00

 
Víte, jak vám může pomoci 
úřad práce prostřednictvím 
aktivní politiky zaměstnanosti 
(APZ)?

 

Příspěvky na zahájení 
podnikání, příspěvky pro 
zaměstnavatele při zaměstnání 
uchazečů o zaměstnání, …

 

Úřad práce ČR - 
krajská 
pobočka v 
Hradci Králové

 
ÚP ČR - krajská 
pobočka v

 

HK, 
Wonkova 1142, 
Hradec Králové 

 

2. patro, budova B,
č. 207

10:00 – 11:00

 

Přijímací pohovor hrou

 

Jak se připravit, aby přijímací 
pohovor byl hrou, ne stresem. 
Konkrétní rady a příklady.

 
Centrum 
andragogiky, 
s.r.o.

ÚP ČR

 

-

 

krajská 
pobočka v

 

HK, 
Wonkova 1142, 
Hradec Králové 

 

2. patro, budova B,
č. 207

10:00 – 11:00

 

Proč diety selhávají aneb 
závislost na jídle

 

Víte, že existuje závislost na 
určitých typech potravin? 
Pojďme společně prozkoumat 
kořeny této závislosti.

 
Mgr. Lucie 
Petrová

 
ÚP ČR

 

-

 

krajská 
pobočka v

 

HK, 
Wonkova 1142, 
Hradec Králové 

 

3. patro, budova B,
č. 318

11:00 – 12:00

 Komunikovat neznamená 
mluvit

 

Komunikace představuje moc. 
Kdo se naučí ji efektivně 
využívat, může změnit svůj 
pohled na svět i pohled, 
kterým svět pohlíží na něj. 
(Antony Robbins)

 
Centrum 
andragogiky, 
s.r.o.

ÚP ČR - krajská 
pobočka v

 

HK, 
Wonkova 1142, 
Hradec Králové 

 

2. patro, budova B,
č. 207

11:00 – 12:00

 

Co znamená dělat řidiče 
MHD? 
O práci řidiče městské 
hromadné dopravy a co 
všechno musí uchazeč splnit 
pro přijetí do pracovního 
poměru.

 Dopravní 
podnik města 
Hradce 
Králové, a.s.

 ÚP ČR - krajská 
pobočka v

 

HK, 
Wonkova 1142, 
Hradec Králové 

 

3. patro, budova B,
č. 318

13:00 – 14:00

 

Evropské fondy pomáhají

 

Zajímá vás, jak fungují 
evropské fondy? Nevíte, kam 
se obrátit pro radu? 
Představíme úspěšné projekty 
a čeká vás soutěž o drobné 
ceny.

 

EUROCENTRUM 
HK

 

ÚP ČR - krajská 
pobočka v

 

HK, 
Wonkova 1142, 
Hradec Králové 

 

2. patro, budova B,
č. 207

13:00 – 15:00

 

Hvězdy pro Sumatru aneb 
pomáháme, kde je třeba

 

Přijďte vytvořit

 

hvězdičky

 

z čajových sáčků

 

a přispějte tak 
na pomoc záchraně deštného 
pralesa na Sumatře. 

 

Podorlický pralesní

 

ÚP ČR

 

-

 

krajská 
pobočka v

 

HK, 
Wonkova 1142, 
Hradec Králové 

 

3. patro, budova B, 
č. 318

 

14:00 – 16:00

 

Chcete si ozdobit květ růže a 
odnést si ho domů?

 

Zdobení růže, doplnění 
neflorálním materiálem –

 

stuhy, korálky, pedik, sisal a 

 

Střední škola 
vizuální tvorby, 
s.r.o.  

 

ÚP ČR

 

-

 

krajská 
pobočka v

 

HK, 
Wonkova 1142, 
Hradec Králové 

 

2. patro, budova B, 

 

Program TVD pro Hradec Králové 
6. - 10. 11. 2017

jiné.
č. 207

 fanklub

15:00 – 16:00 

Jeďte se učit jazyky tam, kde 
se jimi opravdu mluví 

Zažijte rodilé mluvčí, potkejte 
studenty z celého světa, 
poznejte nové přátelé, kulturu 
a nebojte se mluvit cizím 
jazykem.

 

Student 
Agency, k.s. 

ÚP ČR - krajská 
pobočka v HK, 
Wonkova 1142, 
Hradec Králové  

3. patro, budova B, 
č. 318 

16:00 – 17:30
 

Studuj, cestuj, pracuj v
 

EU
 

Chystáte se do EU pracovat, 
studovat, jako au-pair či 
dobrovolník, nebo na brigádu? 
Poradíme vám, jak na to.

 

EURES a 
EUROCENTRUM 
HK

 

ÚP ČR
 

-
 

krajská 
pobočka v
 

HK, 
Wonkova 1142, 
Hradec Králové 

 

3. patro, budova B, 
č. 318

 

16:00 – 18:00
 

Na jaké povolání se hodím?
 

Přijďte si vyzkoušet dotazník 
volby povolání, který vám 
může pomoci s profesní 
orientací. 

Úřad práce ČR -
 

krajská 
pobočka v 
Hradci Králové

 

ÚP ČR
 

-
 

krajská 
pobočka v
 

HK, 
Wonkova 1142, 
Hradec Králové 

 

2. patro, budova B, 
č. 207

 

16:30 – 17:30
 

Ukázka konverzačního kurzu 
anglického jazyka

 

Hodina s
 

rodilou mluvčí z
 

USA 
zaměřená na kulturní šoky a 
překvapení, které ji v

 
ČR 

potkaly. Představení 
registrované výukové metody 
Effecto.

 

Skřivánek, 
s.r.o.

 
Československé 
armády 449, 
Hradec Králové

 

18:00 – 20:00 

Slavností zahájení Týdne

 

portugalské kultury

 

Vernisáž výstavy „50

 

000 růží 
sametové revoluci: Přátelství 
Václava Havla a Mária Soarese“

 

Občanské 
poradenské 
středisko, o.p.s.

 
ClubCafé Pessoa, 
Třída ČSA 543, 
Hradec Králové

 

20:00

 Koncert skupiny Camöes a 
House Band

 

(V

 

rámci Týdne portugalské 
kultury)

 

Občanské 
poradenské 
středisko, o.p.s. 

ClubCafé Pessoa, 
Třída ČSA 543, 
Hradec Králové

 

ÚTERÝ 7. 11. 2017

 

Čas

 

Název akce

 

Pořádá  

 

Místo konání

 

9:00 – 11:00

 

Příprava podnikatelského 
plánu pomocí metody Lean 
Canvas 
Metoda významným způsobem 
snižuje riziko neúspěchu 
podnikání, definuje postupy, 
kterými jsou rizika snižována či 
eliminována. Přijďte si ji vyzkoušet. 

 

TECHNOLOGICKÉ 
CENTRUM 

 

Hradec Králové, 
o.p.s.

 

ÚP ČR - krajská 
pobočka v

 

HK, 
Wonkova 1142, 
Hradec Králové 
3. patro, budova B, 
č. 318

 

10:00 – 11:30

 
Přijďte si k

 

nám vyrobit 
keramický adventní svícen

 

Zájemci si vyrobí adventní 
svícen zdobený drobnými 
plastikami andělíčků. Přihlaste 
se na: j.sestakova@barak.cz.

 

Dům dětí a 
mládeže HK

 Rautenkrancova 
1241, Hradec

 

Králové (ateliér 

 

č. 324 – přízemí)

 

10:00 – 13:00

 

Vánoční tvoření s

 

vůní koření

 

Přijďte nasát předvánoční 
atmosféru i vůni vánočního 
koření a odneste si domů 
vlastní krásný výrobek. 
Přihlaste se na: 
dilna@daneta.cz.  

 

Spolek rodičů a 
přátel 
zdravotně 
postižených 
dětí Daneta

 

Pospíšilova třída 
787, Hradec 
Králové (areál SPŠ 
stavební – dílna 
Daneta)

 

11:00 – 12:00

 
Nezapomeň na prevenci a 
udělej si každý měsíc čas na 
sebe

 

Zkus si nahmatat na 
fantomovém modelu prsou to, 
co by tam nemělo být. Pokud 
to najdeš, víš, jak dál?

 

MammaHELP, z.s.

 
ÚP ČR - krajská 
pobočka v

 

HK, 
Wonkova 1142, 
Hradec Králové

 

3. patro, budova B, 
č. 318

 

13:00 – 14:00

 Novinky v

 

poskytování první 
pomoci

 

Veřejnost bude mít možnost 
prakticky si vyzkoušet nové 
techniky v

 

poskytování první 
pomoci.

 

VOŠ 
zdravotnická a 
SŠ 
zdravotnická, HK 
Komenského

 

ÚP ČR

 

-

 

krajská 
pobočka v

 

HK, 
Wonkova 1142, 
Hradec Králové 

 

3. patro, budova B, 
č. 318

 

  
   

14:00 – 15:00

 

Nikdy není pozdě začít

 

Význam správné výživy pro 
všechny generace.

 
Zdravě jíst a žít, 
s.r.o.

 

(Obchod 
Vitalina)

 
ÚP ČR - krajská 
pobočka v HK, 
Wonkova 1142, 
Hradec Králové

 

3. patro, budova B, 
č. 318

 

15:00 – 17:00

 Výchova dětí v

 

problémových 
obdobích života

 

Na praktických ukázkách si 
povíme o funkčních modelech 
výchovy, čemu předejít, co lze 
předpokládat, s

 

čím

 

se smířit. 
Zkrátka co dělat, když …

 
Mgr. Eva 
Klabanová

 ÚP ČR - krajská 
pobočka v

 

HK, 
Wonkova 1142, 
Hradec Králové

 

3. patro, budova B, 
č. 318

 

15:30 – 16:30

 

Ukázková hodina Aj 
Jak být úspěšný při studiu Aj.

 

LITE HK, o.p.s.

 

Škroupova 957, 
Hradec Králové 

 

(3.

 

patro)

 

16:00 – 17:30

 
Udržitelná domácnost

 

Jak být šetrný ke svým dětem a 
životnímu prostředí najednou? 
Letem světem trvale 
udržitelnou domácností ze 
všech stran. Součástí bude 
výroba pracího gelu, který si 
odnesete domů.

 

Středisko 
ekologické 
výchovy SEVER 
HK, o.p.s.

 
Kavčí plácek 121, 
Hradec Králové

 

16:00 – 18:00

 

Ukázková hodina 
portugalského jazyka

 

(V

 

rámci Týdne portugalské 
kultury)

 
Občanské 
poradenské 
středisko, o.p.s. 

ClubCafé Pessoa, 
Třída ČSA 543, 
Hradec Králové

 

18:00 – 20:00

 
Přednáška o Portugalsku

 

Památky, přírodní krásy apod. 
s ochutnávkou portugalské 
kuchyně (v

 

rámci Týdne 
portugalské kultury).

 Občanské 
poradenské 
středisko, o.p.s.

 

ClubCafé Pessoa, 
Třída ČSA 543, 
Hradec Králové

 

    

17:00 – 18:00

 
Hladký přechod ze 
studentského života do světa 
pracujících 

 

Budete absolventem v

 

roce 
2018 a je pro Vás orientace na 
současném trhu práce tak 
trochu oříšek? Projekt 
Zaměstnaný absolvent ho 
pomůže rozlousknout. 

 

Centrum 
investic, 
rozvoje

 

a inovací

 
ÚP ČR - krajská 
pobočka v

 

HK, 
Wonkova 1142, 
Hradec Králové

 

3. patro, budova B, 
č. 318

 

20:00

 

Promítání portugalského filmu 
FADOS

 

(V

 

rámci Týdne portugalské 
kultury)

 

Občanské 
poradenské 
středisko, o.p.s.

 

ClubCafé Pessoa, 
Třída ČSA 543, 
Hradec Králové

 

STŘEDA 8. 11. 2017

 

Čas

  

Název akce                                

                                      

Pořádá   

  

Místo konání

 

8:00 – 9:00

 Cvičení Yijinjing –

 

inteligentní 
cvičení

 

pro tělo i duši

 

Cestou vědomého pohybu, 
vědomého dechu, k

 

obnově 
energie, zdraví a pracovní 
efektivity. Přijďte v

 

pohodlném 
oblečení.

 
Ing. Iva Kufr

 
ÚP ČR - krajská 
pobočka v

 

HK, 
Wonkova 1142, 
Hradec Králové 

 

3. patro, budova B, 
č. 318

 

8:00 – 9:30

 

Studuj, cestuj, pracuj v

 

EU

 

Chystáte se do EU pracovat, 
studovat, jako au –

 

pair či 
dobrovolník nebo na brigádu? 
Poradíme vám, jak na to.

 EURES, Europe 
Direct, 
EUROCENTRUM 
HK

 
Wonkova 1262/1a, 
Hradec Králové 
(Knihovna města 
HK) 

9:00 – 10:00

 

Vojákem z

 

povolání nebo 
v jednotkách Aktivní zálohy? 
Neformální beseda o 
možnostech uplatnění 
v Armádě ČR a možnostech 
studia na vojenských školách. 

 Armáda ČR, 
Rekrutační 
pracoviště 
Pardubice

 ÚP ČR

 

-

 

krajská 
pobočka v

 

HK, 
Wonkova 1142, 
Hradec Králové 

 

2. patro, budova B, 
č. 207

 

9:30 – 10:30

 
Jeďte se učit jazyky tam, kde 
se jimi opravdu mluví

 

Zažijte rodilé mluvčí, potkejte 
studenty z

 

celého světa, 
poznejte nové přátelé, kulturu 
a nebojte se mluvit cizím 
jazykem.

 Student 
Agency, k.s.

 

Wonkova 1262/1a, 
Hradec Králové 
(Knihovna města 
HK) 

    
 

  

 
 

 

Přihlaste se na: hk@lite.cz 
nebo na tel.: 739 613 644.

10:00 – 11:00

 Cesta k výučnímu listu
Přijďte se seznámit se 
vzdělávacími programy, 
možností zvýšení kvalifikace 
nebo získání výučního listu na 
naší škole.

 

Střední škola 
profesní 
přípravy, HK

 

ÚP ČR - krajská 
pobočka v HK, 
Wonkova 1142, 
Hradec Králové 

 

2. patro, budova B, 
č. 207

 

10:00 – 12:00

 
Posílám životopis, ale nikdo 
neodpovídá … co s

 

tím?

 

Přijďte zjistit, co si 
zaměstnavatel myslí, když se 
mu dostane do rukou vaše 
dokumentace … aneb malá 
ochutnávka poradenství.

 

Úřad práce ČR -

 

krajská pobočka 

 

v Hradci Králové 

ÚP ČR - krajská 
pobočka v

 

HK, 
Wonkova 1142, 
Hradec Králové 

 

3. patro, budova B, 
č. 318

 

11:00 – 12:00

 
Netradiční výuka angličtiny

 

Proč jsou lidé při studiu Aj 
neúspěšní a jak to změnit. 
Přihlaste se na: hk@lite.cz

 

nebo na tel.: 739

 

613

 

644.

 
LITE

 

HK, o.p.s.

 ÚP ČR

 

-

 

krajská 
pobočka v

 

HK, 
Wonkova 1142, 
Hradec Králové 

 

3. patro, budova A, 
č. 304

 

11:00 – 13:00

 Natáčení a video

 

Jak správně nastavit 
videokameru, jak natočit lepší 
záběr a jaké jsou možnosti 
natáčení s

 

chytrým telefonem. 
Účastníci si mohou odnést 
odborný materiál.

 

Impuls HK, 
centrum podpory 
uměleckých 
aktivit

 

ÚP ČR - krajská 
pobočka v

 

HK, 
Wonkova 1142, 
Hradec Králové 

 

2. patro, budova B, 
č. 207

 

13:00 – 14:00

 Potřebujete kvalifikaci na 
strážného, detektiva, 
pracovníka dohledového 
centra, obsluhu motorové 
pily, sekačky, křovinořezu

 

nebo dřevorubce?

  

Pak jste tu správně.

 Akreditované 
školící středisko

 

ÚP ČR - krajská 
pobočka v

 

HK,

 

Wonkova 1142, 
Hradec Králové 

 

2. patro, budova B, 
č. 207

 

13:00 – 15:00

 

Adventní tvoření

 

Přijďte si zhotovit vlastní 
dekoraci na dveře.

 

Přihlaste se 
na: danny@kvetiny-danny.cz.

 

Květiny Danny

 ÚP ČR

 

-

 

krajská 
pobočka v

 

HK, 
Wonkova 1142, 
Hradec Králové

 

3. patro, budova B, 
č. 318

 

14:00 – 15:00

 
Stáže s

 

Cestou pro mladé a 
Vzdělávání praxí 
Objevte jako stážista zajímavou 
práci nebo objevte jako 
zaměstnavatel nového člena 
týmu.

 
Fond dalšího 
vzdělávání

 
ÚP ČR

 

-

 

krajská 
pobočka v

 

HK, 
Wonkova 1142, 
Hradec Králové 

 

2. patro, budova B, 
č. 207

 

14:30 – 16:00

 

Den otevřených dveří 

 

Ve vestibulu školy budou 
prezentovány veškeré aktivity 
pořádané v

 

oblasti vzdělávání 
dospělých.

 
Střední škola 
profesní 
přípravy, HK

 

17. listopadu 1212, 
Hradec Králové 
(vestibul školy)

 

15:00 – 16:00

 

Jak prodat sám sebe aneb 
moje cesta z

 

Googlu do 
ComGatu

 

Naučíme tě, jak nejlépe zazářit 
na pohovoru a odkrýt skryté 
strategie a taktiky lovců hlav.

 

ComGate, a.s.

 

ÚP ČR

 

-

 

krajská 
pobočka v

 

HK, 
Wonkova 1142, 
Hradec Králové 

 

2. patro, budova B, 
č. 207

 

15:30 – 17:00

 

Testování IQ pro všechny 

 

Přijďte si nechat změřit své IQ.

 

PhDr. Jana 
Sýkorová

 
ÚP ČR

 

-

 

krajská 
pobočka v

 

HK, 
Wonkova 1142, 
Hradec Králové 

 

3. patro, budova B, 
č. 318

 

16:00 17:30

 

Nemůžete najít práci? 
Projekty vám pomůžou!

 

Prezentace projektů určená 
pro uchazeče a zájemce o 
zaměstnání i pro 
zaměstnavatele.

 

 

 

 ÚP ČR

 

-

 

krajská 
pobočka v

 

HK, 
Wonkova 1142, 
Hradec Králové 

 

2. patro, budova B, 
č. 207

 

16:00 – 18:00

 

Putování za původem kávy

 

Krátká přednáška spojená 
s ochutnávkou brazilské kávy 
(v rámci Týdne portugalské 
kultury).

 

Občanské 
poradenské 
středisko, o.p.s.

 

ClubCafé Pessoa, 
Třída ČSA 543, 
Hradec Králové

 

 

  

Úřad práce ČR - 
krajská pobočka 
v Hradci Králové

– 



17:00 – 18:00

Ukázka konverzačního kurzu
anglického jazyka
Hodina s

 

rodilou mluvčí z

 

USA 
zaměřená na kulturní šoky a 
překvapení, které ji v

 

ČR 
Skřivánek, 
s.r.o.

Československé 
armády 449, 
Hradec Králové

 

potkaly. Představení 
registrované výukové metody 
Effecto.

 

17:00 – 18:00

Kariérové poradenství a 
osobní rozvoj

 

Poznejte sami sebe, své 
aktuální pracovní možnosti, 
formulujte reálné dlouhodobé 
cíle a podpořte jejich dosažení.

 

Centrum 
andragogiky, 
s.r.o.

ÚP ČR - krajská 
pobočka v HK, 
Wonkova 1142, 
Hradec Králové 

 

3. patro, budova B, 
č. 318

18:00 – 20:00

Portugalská Karafiátová 
revoluce v

 

zrcadle dějin

 

Beseda s

 

odborníkem (v rámci 
Týdne portugalské kultury).

 Občanské 
poradenské 
středisko, o.p.s.

ClubCafé Pessoa, 
Třída ČSA 543, 
Hradec Králové

20:00

Promítání portugalského filmu 
Linhas de Welington

 

(V rámci Týdne portugalské 
kultury)

 
Občanské 
poradenské 
středisko, o.p.s.

ClubCafé Pessoa, 
Třída ČSA 543, 
Hradec Králové

ČTVRTEK 9. 11. 2017

Čas Název akce                      

  

Pořádá  

  

Místo konání

 

8:00 – 9:00

Měření na IN BODY
Složení těla, voda, tuky, svaly, 
bazální metabolismus.
Přihlaste se na: 
info@vitalina.cz.

 
Zdravě jíst a žít, 
s.r.o. (Obchod 
Vitalina)

Dukelská 1, Hradec 
Králové 

9:00 – 10:00

Náhradní babička

 

Seznámení s projektem pro 
ženy nad 55 let s

 

možností 
absolvování kurzu Chůva pro 
děti.

 
Centrum 
andragogiky, 
s.r.o.

ÚP ČR - krajská 
pobočka v

 

HK, 
Wonkova 1142, 
Hradec Králové 
2. patro, budova B, 
č. 207

9:00 – 10:00

I když jsem OZP, můžu 
pracovat 
Chcete znát možnosti 
uplatnění na pracovním trhu
pro osoby zdravotně 
postižené? Seznámíme vás 
s pracovní rehabilitací.

 Úřad práce ČR -
krajská 
pobočka v 
Hradci Králové

ÚP ČR - krajská 
pobočka v HK, 
Wonkova 1142, 
Hradec Králové 

 

3. patro, budova B, 
č. 318

9:00 – 15:30

Úloha MŠ ve vývoji dítěte

 

Nedosycenost základních 
sociálních potřeb u dítěte, 
kořeny vzniku závislostí a 
možnosti jejich předcházení, 
význam a způsoby doteků ve 
vztahu pedagoga a dítěte.

 

Školské zařízení 
pro DVPP KHK

Štefánikova 566, 
Hradec Králové 
(areál ZŠ, 
postranní vchod, 
2. patro nad MUP)

10:00 – 11:00

Jak je to vlastně s

 

tou pracovní 
smlouvou?

 

A co dalšího můžu podepsat? 
Přijďte se seznámit se základy 
pracovního práva.

 

Úřad práce ČR -

 

krajská 
pobočka v 
Hradci Králové

ÚP ČR - krajská 
pobočka v

 

HK, 
Wonkova 1142, 
Hradec Králové 

 

2. patro, budova B, 
č. 207

10:00 – 12:00

Hledám práci a pořád se 
nedaří … co s

 

tím?

 

Jak a kde hledat volná místa, 
na co se připravit a s

 

čím 
počítat … aneb malá 
ochutnávka poradenství.

 

Úřad práce ČR -

 

krajská 
pobočka v 
Hradci Králové

ÚP ČR-

 

krajská 
pobočka v

 

HK, 
Wonkova 1142, 
Hradec Králové

 

3. patro, budova B, 
č. 318

10:30 – 11:30

Kvalifikační kurz pro 
pracovníky v

 

sociálních 
službách 
Ukázková hodina s

 

tématem 
Základy poskytování první 
pomoci spojená s

 

prohlídkou 
nově zrekonstruovaného 
Centra pro integraci osob se

 

zdravotním postižením KHK.

Mgr. Jana 
Fišerová – 
vzdělávací 
agentura

Jana Černého 
8/28, Věkoše, 
Hradec Králové

 

 

13:00 – 14:00

Kyberšikana a rizika na 
sociálních sítích

 

Hlavní rizika virtuální 
komunikace z

 

pohledu Policie 
ČR - na co si dát pozor a jak 
předcházet rizikovým situacím.

 

Krajské 
ředitelství 
policie KHK

 

- krajská 
pobočka v

 

HK, 
Wonkova 1142, 
Hradec Králové 

 

3. patro, budova B,
č. 318

13:00 – 15:00

Zdravotní pojištění v ČR, stáže 
a pracovní příležitosti pro 
studenty a handicapované

 

ve

 

VZP, měření tělesných hodnot

 

Problematika odvodů, pojištění 
při cestě do zahraničí, ztráty 
průkazu atd. Seznámení 
s pracovními programy

 

Trainee 
a Handicap.

 

Všeobecná 
zdravotní 
pojišťovna ČR

 

ÚP ČR - krajská 
pobočka v

 

HK, 
Wonkova 1142, 
Hradec Králové 

 

2. patro, budova B,
č. 207

14:00 – 15:00

Očistné jógínské techniky 
v praxi

 

Přijďte si vyzkoušet trátak – 
očistu očí, néti – očistu nosní 
dutiny a očistu jazyka. Přihlaste 
se na: info@jogahk.cz.

 
Jóga HK

ÚP ČR-

 

krajská 
pobočka v

 

HK, 
Wonkova 1142, 
Hradec Králové

 

3. patro, budova
B, č. 318

14:30 – 16:00

Den otevřených dveří 

 

Ve vestibulu školy budou 
prezentovány veškeré aktivity 
pořádané v

 

oblasti vzdělávání 
dospělých.

 

Střední škola 
profesní 
přípravy, HK

 17. listopadu 1212,
Hradec Králové
(vestibul školy)

15:00 – 16:00

Jóga – ať nás záda nebolí 
Lekce jógy, na které si 
ukážeme, co s

 

bolavými zády a 
roztěkanou myslí. Přijďte 
v pohodlném oblečení.

 Jóga HK

ÚP ČR-

 

krajská 
pobočka v HK, 
Wonkova 1142, 
Hradec Králové 

 

3. patro, budova B,
č. 318

16:00 – 17:00

Ukázka canisterapie

 

a výcvik

 

psa
Seznámení s

 

činností 
canisterapeuta a praktická 
ukázka.

 

Základní 
kynologická 
organizace 
Probluz

 

ÚP ČR-

 

krajská 
pobočka v HK, 
Wonkova 1142, 
Hradec Králové 

 

3. patro, budova B,
č. 318

16:00 – 18:00
Portugalsko očima dobrovolníků
Prezentace příležitostí v

 

rámci 
programů EU (v rámci Týdne 
portugalské kultury).

 

Občanské 
poradenské 
středisko, o.p.s.

 ClubCafé Pessoa, 
Třída ČSA 543, 
Hradec Králové

 

17:00 – 18:00

EDS –

 

Šance vyrazit do světa

 

Informace o evropské 
dobrovolné službě. „Vyrazit do 
světa na zkušenou“ můžete 
bez financí a bez výrazné 
znalosti jazyka.

 

OKO – 
vzdělávací a 
rozvojové 
centrum, z.s.

 

ÚP ČR-

 

krajská 
pobočka v HK, 
Wonkova 1142, 
Hradec Králové 

 

3. patro, budova B,
č. 318

17:00 – 20:00

Velkoformátové kamery 
(fotoaparáty) 
Fotografická dílna, při níž 
budou mít účastníci možnost 
zkusit pracovat s

 

fotoaparáty 
formátu od 6,5 x 9 do 24 x 30 
cm. Účastník si odnese
hotovou fotografii.

Impuls HK, 
centrum 
podpory 
uměleckých 
aktivit

Tomkova 139/22, 
Hradec Králové 
(Impuls HK)

 

18:00 – 19:00

Kulatý stůl pro ženy na téma 
„Změna je výzva“

 

Mentoring s Jitkou Bartošovou 
o tom, že změna nemusí být
strašák aneb jak se nebát
svého růstu a jak tuto
příležitost umět využít.

OKO – 
vzdělávací 
a rozvojové 
centrum, z.s.

 

ÚP ČR- krajská 
pobočka v HK, 
Wonkova 1142, 
Hradec Králové 

 

3. patro, budova B,
č. 318

11:00 – 12:00

Praktické zkušenosti z kontrol 
nelegálního zaměstnávání 
Praktické zkušenosti v

 

roce

 

2017 včetně definování 
základních pojmů.

 

Státní úřad 
inspekce práce

 
pobočka v HK, 
Wonkova 1142, 
Hradec Králové 

 

2. patro, budova B,
č. 207

ÚP ČR

ÚP ČR - krajská  

 

16:15 – 17:45

Brána jazyků otevřená – kurz 
Aj pro středně pokročilé
Když na Bránu jazyků 
nezaklepete, neotevře se …

 
Národní 
institut pro 
další vzdělávání

 
Luční 460, Hradec 
Králové (učebna 
NIDV, vchod 
v zadní části)

 

 

20:00

Promítání portugalského filmu 
Náměsíčná země 
(V rámci Týdne portugalské 
kultury)

 

Občanské 
poradenské 
středisko, o.p.s. 

ClubCafé Pessoa, 
Třída ČSA 543, 
Hradec Králové

 

PÁTEK 10. 11. 2017
 

Čas
 

Název akce 
 

Pořádá Místo konání
 

9:00 – 16:00
Den otevřených dveří v Centru 
andragogiky, s.r.o.

 
Centrum 
andragogiky, 
s.r.o.

K Dolíkám 809/8b, 
Svobodné Dvory, 
Hradec Králové  

 

9:30 – 15:30

Vyzkoušejte si kouče na 
vlastní kůži 

 

Pro zájemce nabízím osobní 
koučování v

 
délce 30min. 

Vyberte si z nabídky časů (9:30, 
10:30, 11:30, 13:00, 14:00, 
15:00) a přihlaste

 
se na: 

kouc@ivakufr.cz.
 

Ing. Iva Kufr
Chelčického 1223, 
Hradec Králové

 

10:00 – 11:30

Přijďte si k
 

nám vyrobit 
keramický adventní svícen

 

Zájemci si vyrobí adventní 
svícen zdobený drobnými

 

plastikami andělíčků. Přihlaste 
se na: j.sestakova@barak.cz.

 

Dům dětí a 
mládeže HK

 

Rautenkrancova 
1241, Hradec 
Králové (ateliér 

 

č. 324 – přízemí)
 

10:00 – 12:00

Buď na den ComGaťákem!
 

Nikdy neříkej nikdy. Pojďme 
společně bořit mýty. Vyzkoušej 
si na vlastní kůži, jaké je to 
pracovat v

 
moderním 

zákaznickém centru. Přihlaste 
se na: 
janka.zvonkova@comgate.cz.

ComGate, a.s.

Gočárova třída 
1754/48b, Hradec 
Králové (Aupark, 
vstup z boku 
budovy)

13:00 – 16:00

Tvorba programů pro CNC 
obráběcí stroj, ukázky měření 
v elektrotechnice

 

Den otevřených dveří pro 
zájemce o kurzy z

 

oblasti 
strojírenství, elektrotechniky, 
informačních technologií atd.

 

Střední 
průmyslová 
škola, SOŠ

 

a 
SOU, HK

 
Hradební 1029, 
Hradec Králové

 

16:00 – 18:00

Hravé odpoledne

 

Znalostní soutěž formou stolní 
hry „Portugalsko“ (v rámci 
Týdne portugalské kultury).

 

Občanské 
poradenské 
středisko, o.p.s.

 

Informační 
centrum HK, 
Eliščino nábřeží 
626, Hradec 
Králové

18:00 – 20:00

Přednáška „100 let od 
mariánských zjevení ve 
Fatimě“

 

(V rámci Týdne portugalské 
kultury)

 

Občanské 
poradenské 
středisko, o.p.s.

 
ClubCafé Pessoa, 
Třída ČSA 543, 
Hradec Králové

 

20:00

Promítání portugalského filmu 
Joana Louca 
(V rámci Týdne portugalské 
kultury)

 

Občanské 
poradenské 
středisko, o.p.s.

 
ClubCafé Pessoa, 
Třída ČSA 543, 
Hradec Králové

 

Kontaktní osoby: 

Mgr. Jana Špičáková 
jana.spicakova@uradprace.cz 
tel.: 950 116 400 

Mgr. Věra Moderová 
vera.moderova@uradprace.cz 
tel.: 950 116 401 

Mgr. Helena Malínová 

helena.malinova@uradprace.cz 

tel.: 950 116 409 

Změna programu vyhrazena, aktuálně vždy na www.kr-kralovehradecky.cz.

18:00 – 20:00 autorů se čtenými ukázkami 
(v rámci Týdne portugalské 
kultury).

 

poradenské 
středisko, o.p.s.

 
Třída ČSA 543, 
Hradec Králové

 
 

Představení portugalských ClubCafé Pessoa, Občanské 
Čteme portugalské básníky
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