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PONDĚLÍ 7. 11. 2016    Z PRACÁKU DO PRÁCE
ČAS                                                                                                                      NÁZEV AKCE                                                                     POŘÁDÁ    MÍSTO KONÁNÍ

9:00 - 10:00
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

9:00 - 11:00
Osobní a rodinné fi nance – jak na rodinný rozpočet
Zaměříme se na základní principy dlouhodobého plánování, které je zacíleno na dostatek peněz 
v každé chvíli života.

Partners Financial 
Services, a.s.

ÚP ČR - krajská pobočka v HK, 
Wonkova 1142, Hradec Králové 
2. patro, budova B, č. 207

10:00 - 11:30
Za zkušenostmi do zahraničí (studium, práce, dobrovolnictví) 
Představení možnosti studia, práce v zahraničí a Evropské dobrovolné služby zahraničními 
dobrovolníky projektu Erasmus+. Školní kolektivy žádáme o registraci na e-mail: edhk@
knihovnahk.cz.

EUROPEDIRECT HK, 
EUROCENTRUM HK, 
EURES HK

Wonkova 1261/1a, 
Hradec Králové 
(víceúčelový sál Centra celoživotního 
vzdělávání)

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

13:00 - 14:00
Za zkušenostmi do zahraničí (studium, práce, dobrovolnictví) 
Kam vyjet na brigádu? Jaké jsou žádané profese? A mnoho dalších informací týkajících se 
studia, práce a dobrovolnictví v zemích EU.

EURES HK 
a EUROCENTRUM HK

ÚP ČR - krajská pobočka v HK, 
Wonkova 1142, Hradec Králové 
3. patro, budova B, č. 318

14:00 - 15:00 Máte zájem o rekvalifi kační 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

14:00 - 15:00
Záruky pro mladé v Královéhradeckém kraji
Jste absolvent školy do 29 let v evidenci ÚP a nemůžete najít zaměstnání? Pokud ano, přijďte se 
podívat na naší prezentaci.

Úřad práce ČR - krajská 
pobočka v Hradci Králové

ÚP ČR - krajská pobočka v HK, 
Wonkova 1142, Hradec Králové 
2. patro, budova B, č. 207

15:00 - 16:00
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 
3. patro, budova B, č. 318

15:00 - 16:00 Jóga pro začátečníky
Speciální lekce, kde si vysvětlíme, jak zdravě cvičit jógové pozice.

Jóga s Veronikou
Gočárova 553/10, 
Hradec Králové

16:00 - 17:00 Pracovní právo
Vznik a skončení pracovněprávního vztahu - na co si dát pozor a na co mám právo.

Mgr. Iveta Nejedlá
ÚP ČR - krajská pobočka v HK, Wonkova 1142, 
Hradec Králové 3. patro, budova B, č. 318

ÚTERÝ 8. 11. 2016    ČAS PRO MĚ
ČAS NÁZEV AKCE POŘÁDÁ  MÍSTO KONÁNÍ

7:00 - 14:30 Svařuji, svařuješ, svařujeme
Ukázky vyučovacích metod svařování na vzorcích různých jakostí materiálů Fe, Ni, Ti, Cu aj.

ZVU Strojírny, a.s.
Svářečská škola

Pražská třída 322/4, 
Hradec Králové

8:30 - 9:30
Cvičení „Business Tchaj-ťi“ – hodiny pro načerpání energie, relaxaci a obnovu sou-
středění
Cestou vědomého pohybu, vědomého dechu, obnovy energie, zdraví a pracovní efektivity. 
Prosím, dostavte se ve volném oděvu a pohodlné obuvi.

Ing. Iva Kufr
ÚP ČR - krajská pobočka v HK, 
Wonkova 1142, Hradec Králové 
3. patro, budova A, č. 304

9:00 - 11:00
Den podnikatele v kostce
Účastníci si zodpoví otázky týkající se životních cílů. Jaké jsou možnosti z hlediska 
smysluplnosti, přínosu, vydělávání peněz a časové náročnosti.

Den podnikatele
ÚP ČR - krajská pobočka v HK, 
Wonkova 1142, Hradec Králové 
2. patro, budova B, č. 207

9:00 - 12:00
Feuersteinova metoda instrumentálního obohacování  - dejte mi chvilku, já se 
rozmyslím
Metoda je velice mocným nástrojem umožňujícím zlepšit své dovednosti a organizovat 
informace, které získáváme. Malá ukázka v praxi.

ROSA - HK
ÚP ČR - krajská pobočka v HK, 
Wonkova 1142, Hradec Králové 
3. patro, budova B, č. 318

9:30 - 11:00 Sebepodpora a sebekoučink
Přednáška kombinovaná s praktickými ukázkami na rozvoj sebepodpory a technik sebekoučování.

Občanské poradenské 
středisko, o.p.s.

Třída ČSA 543, 
Hradec Králové

10:00 - 11:00
Koučování – cesta ke splnění svých osobních a pracovních cílů
Umíte se rozhodnout? Přejete si dosáhnout změn ve svém životě? Seznamte se s prvky
koučování, které využijete k dosažení vašich cílů osobních, fi remních i společenských.

Ing. Iva Kufr
ÚP ČR - krajská pobočka v HK, 
Wonkova 1142, Hradec Králové 
3. patro, budova A, č. 304

10:00 - 15:00
Udělej si čas na sebe
Přednáška o prevenci karcinomu prsu s instrumentážním fi lmem. Možnost vyzkoušet 
si samovyšetření prsou pod vedením zkušené terapeutky, představení centra.

Mamma HELP, z.s.
Gočárova třída 760, 
Hradec Králové

11:00 - 12:00

Prezentace vzdělávání a možnosti uplatnění jako PEČOVATEL/KA, PRACOVNÍK 

V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH
Co obsahuje práce v sociálních službách? Ukázka širokého uplatnění v zařízeních pečujících 
o osoby od dětí po seniory.

MAVO, s.r.o.
ÚP ČR - krajská pobočka v HK, 
Wonkova 1142, Hradec Králové 
2. patro, budova B, č. 207

11:00 - 12:00 To be or not to be (být či nebýt)
Volná konverzace v angličtině na dané téma pro všechny úrovně jazykových znalostí.

Slůně – svět jazyků, s.r.o.
ÚP ČR - krajská pobočka v HK, Wonkova 1142, 
Hradec Králové 3. patro, budova A, č. 304

13:00 - 14:00 Mein Herz und meine Welt (moje srdce a můj svět)
Volná konverzace v němčině na dané téma pro všechny úrovně jazykových znalostí.

Slůně – svět jazyků, s.r.o.
ÚP ČR - krajská pobočka v HK, Wonkova 1142, 
Hradec Králové 3. patro, budova A, č. 304

13:00 - 14:00
Novinky v poskytování první pomoci
Možnost prakticky si vyzkoušet nové techniky v poskytování první pomoci. Doporučujeme 
pohodlné oblečení.

VOŠ zdravotnická a SŠ 
zdravotnická, 
HK Komenského

ÚP ČR - krajská pobočka v HK, 
Wonkova 1142, Hradec Králové 
3. patro, budova B, č. 318

13:00 - 14:00
Průběh pohovoru a zapracování nových zájemců o zaměstnání
Představení fi rmy, její pracovní strategie, ukázkový pohovor, představení zácviku. Obecná 
diskuse o zaměstnání. 

Práce invalidů, s.r.o.
ÚP ČR - krajská pobočka v HK, 
Wonkova 1142, Hradec Králové 
2. patro, budova B, č. 207

14:00 - 15:30
Koučovací metody a jejich využití při vedení týmu k efektivnímu dosažení 
pracovních cílů
Setkání je určeno pro vedoucí pracovníky, majitele fi rem, zaměstnavatele, OSVČ. Koučování je 
proces volby cesty k dosažení cílů osobních, fi remních i společenských.

Ing. Iva Kufr
ÚP ČR - krajská pobočka v HK, 
Wonkova 1142, Hradec Králové 
3. patro, budova A, č. 304

14:00 - 15:30
Jóga – ať nás záda nebolí
Lekce jógy, na které si ukážeme, co s bolavými zády, uvolněným pánevním dnem 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

14:00 - 16:00 Zdobení jednoho květu – různé způsoby 
Zdobení růže, doplnění nefl orálním materiálem – stuhy, korálky, pedik, sisal a jiné.

Střední škola vizuální 
tvorby, s.r.o.  

ÚP ČR - krajská pobočka v HK, Wonkova 1142, 
Hradec Králové 2. patro, budova B, č. 207

14:00 - 17:00
Den otevřených dveří – seznamte se s činností střediska Triangl
Specializujeme se na sociální práci s ohroženými rodinami v Královéhradeckém kraji. 
Naším cílem je, aby děti nemusely být odebírány z domova do ústavů.

Salinger, z.s.
Třída Karla IV. 430, Hradec Králové 
(areál Jitřenky, 1. patro, vchod do budovy slouží 
zároveň jako vstup do obchodní pasáže)

15:30 - 16:30
Den otevřených dveří vzdělávání dospělých
Možnost navštívit probíhající kurzy vzdělávání dospělých. 
Návštěvu lze předem domluvit na tel. 776 189 212.

Střední škola profesní 
přípravy, HK

17. listopadu 1212, 
Hradec Králové (vestibul školy)

16:00 - 17:00 Mi vida, mi experincia (můj život, moje zkušenost)
Volná konverzace ve španělštině na dané téma pro všechny úrovně jazykových znalostí.

Slůně – svět jazyků, s.r.o.
ÚP ČR - krajská pobočka v HK, Wonkova 1142, 
Hradec Králové 3. patro, budova A, č. 304

16:00 - 17:00
Mluva jako element rozvoje naší osobnosti 
Mluvu denně používáme ke komunikaci, mluvním projevem působíme na své okolí, … 
Naučte se využívat mluvní dovednosti ve svůj prospěch a prezentujte sebe sama výrazným 
mluvním projevem, díky němuž dokážete zaujmout. 

RYCON Academy, s.r.o.
ÚP ČR - krajská pobočka v HK, 
Wonkova 1142, Hradec Králové 
3. patro, budova B, č. 318

16:30 - 17:30
Ukázková hodina Aj metodou Eff ecto
Metoda vychází z přesvědčení, že domluvit se je mnohem důležitější, než umět odříkat 
gramatická pravidla. Ta totiž ještě nikdy nikomu jízdenku na vlak nekoupila.

Skřivánek, s.r.o.
Eliščino nábřeží 280, 
Hradec Králové

17:15 - 18:15 Otestujte si svou znalost jazyků – angličtina, němčina, španělština
Jazyková škola Lenka 

Altmannová 
Horova 36, 
Hradec Králové

17:00 - 18:00
Kulatý stůl pro ženy na téma „Změna je výzva II“
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

18:00 - 19:00
EDS – Šance vyrazit do světa
Informace o evropské dobrovolné službě. Dotováno z EU. „Vyrazit do světa na zkušenou“ 
můžete bez fi nancí 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

STŘEDA 9. 11. 2016    TRH PRÁCE JE MOZAIKA
ČAS                                                                                                                       NÁZEV AKCE                                                                     POŘÁDÁ    MÍSTO KONÁNÍ

9:00 - 10:00
Cesta k výučnímu listu 
Prezentace nabídky vzdělávacích oborů pro dospělé s možností zvýšení kvalifi kace 
a získání středoškolského vzdělání s výučním listem na naší škole.

Střední škola profesní 
přípravy, HK

ÚP ČR - krajská pobočka v HK, 
Wonkova 1142, Hradec Králové 
3. patro, budova B, č. 318

9:00 - 10:30
Pomáháme lékařům zachraňovat životy
Vyrábíme jemnou zdravotnickou techniku, která lékařům pomáhá při náročných 
operacích i při záchraně životů. Prezentace společnosti v jejích prostorách poskytne 
unikátní možnost seznámit se s jejím chodem i s technologiemi, které využívá.

ARROW International, a.s.
Pražská třída 209, 
Hradec Králové

9:00 - 11:00
Prezentace podnikatelského koučinku a individuálního poradenství
Účastníci se seznámí s postupem při absolvování podnikatelského koučinku včetně 
praktických příkladů. Možnost individuálních konzultací podnikatelských záměrů. 

TECHNOLOGICKÉ 
CENTRUM Hradec Králové, 
o.p.s.

ÚP ČR - krajská pobočka v HK, 
Wonkova 1142, Hradec Králové 
2. patro, budova B, č. 207

10:00 - 11:00 Profesní zkoušky u soukromých bezpečnostních služeb
Seznámení s bezpečnostními prostředky.

Akreditované školící 
středisko Bc. Josef Ježek

ÚP ČR - krajská pobočka v HK, Wonkova 1142, 
Hradec Králové 3. patro, budova B, č. 318

11:00 - 12:00
Zrakově postižení na trhu práce
Jak komunikovat se zrakově postiženou osobou, různé druhy vad a možnost vyzkoušení simulač-
ních brýlí. Kompenzační pomůcky a jejich použití. Vzdělávání a zaměstnávání zrakově postižených.

Tyfl oCentrum 
Hradec Králové, o.p.s.

ÚP ČR - krajská pobočka v HK, 
Wonkova 1142, Hradec Králové 
2. patro, budova B, č. 207

11:00 - 12:00
O fi nancích
Podíváme se na to, jak si přijít k penězům, jak je vhodně nasměrovat. Jak to udělat, aby nám i něco 
zbylo, a nemuseli jsme jen splácet úroky. Ale otázky se mohou stočit i na exekuce a na osobní bankrot.

Poradna při fi nanční tísni, 
o.p.s.

ÚP ČR - krajská pobočka v HK, 
Wonkova 1142, Hradec Králové 
3. patro, budova B, č. 318

13:00 - 14:00
Jógou proti stresu a napětí
Vyzkoušíme si otvírání hrudníku, které stimuluje centrální nervovou soustavu a zvyšuje 
schopnost organismu čelit stresu. Přijďte ve sportovním oblečení.

Jóga s Veronikou
ÚP ČR - krajská pobočka v HK, 
Wonkova 1142, Hradec Králové 
3. patro, budova B, č. 318

13:00 - 15:00
Den podnikatele v kostce
Účastníci si zodpoví otázky týkající se životních cílů. Jaké jsou možnosti z hlediska 
smysluplnosti, přínosu, vydělávání peněz a časové náročnosti.

Den podnikatele
ÚP ČR - krajská pobočka v HK, 
Wonkova 1142, Hradec Králové 
2. patro, budova B, č. 207

14:00 - 15:00 Angličtina v praxi
Vstřícná a efektivní výuka angličtiny pro každého.

OA, SOŠ a Jazyková škola 
s právem státní jazykové 
zkoušky, HK

ÚP ČR - krajská pobočka v HK, Wonkova 1142, 
Hradec Králové 3. patro, budova B, č. 318

15:00 - 16:00
Čeština pro cizince
Výuka českého jazyka koncipována pro cizince – žadatele o práci v ČR. Názorná ukázka 
praktického nácviku gramatiky.

OA, SOŠ a Jazyková škola 
s právem státní jazykové 
zkoušky, HK

ÚP ČR - krajská pobočka v HK, 
Wonkova 1142, Hradec Králové 
3. patro, budova B, č. 318

15:00 - 17:00
Osobní a rodinné fi nance – jak na rodinný rozpočet
Zaměříme se na základní principy dlouhodobého plánování, které je zacíleno na dostatek 
peněz v každé chvíli života.

Partners Financial 
Services, a.s.

ÚP ČR - krajská pobočka v HK, 
Wonkova 1142, Hradec Králové 
2. patro, budova B, č. 207

15:30 - 16:30
Den otevřených dveří vzdělávání dospělých
Možnost navštívit probíhající kurzy vzdělávání dospělých. Návštěvu lze předem domluvit 
na tel. 776 189 212.

Střední škola profesní 
přípravy, HK

17. listopadu 1212, 
Hradec Králové (vestibul školy)

16:00 - 17:00
Ergonomie jako konkurenční výhoda
„Já jsem zodpovědný za své zdraví, ale můj nadřízený mi musí udělat takové podmínky, 
abych ho mohl chránit.“ Hanne Grimelid, Lardal, Norsko 2012

RYCON Academy, s.r.o.
ÚP ČR - krajská pobočka v HK, Wonkova 1142, 
Hradec Králové 3. patro, budova B, č. 318

16:00 - 17:00
Kariérové poradenství a osobní rozvoj
Poznejte sám sebe, své aktuální pracovní možnosti a formulujte reálné dlouhodobé cíle 
a podpořte jejich dosažení.

Centrum andragogiky, 
s.r.o.

K Dolíkám 809/8b, 

Svobodné Dvory, Hradec Králové  

16:00 - 17:30
Brána jazyků otevřená – kurz Aj pro začátečníky a mírně pokročilé
Brána jazyků se vám neotevře, pokud na ní nezaklepete. Přijďte k nám zaklepat 
a vyzkoušet angličtinu.

Národní institut pro další 
vzdělávání

Luční 460, 
Hradec Králové (učebna NIDV)

16:00 - 17:30
Brána jazyků otevřená – kurz Aj pro pokročilé
Brána jazyků se vám neotevře, pokud na ní nezaklepete. Přijďte k nám zaklepat 
a vyzkoušet angličtinu.

Národní institut pro další 
vzdělávání

Luční 460, 
Hradec Králové (učebna NIDV)

ČTVRTEK 10. 11. 2016    ŘEMESLO MÁ ZLATÉ DNO
ČAS                                                                                                                       NÁZEV AKCE                                                                     POŘÁDÁ    MÍSTO KONÁNÍ

9:00 - 10:00 ZVU STROJÍRNY – jedinečná práce pro vás!
Představíme vám řemesla, která využíváme u nás. Pojďte virtuálně navštívit naše provozy.

ZVU STROJÍRNY, a.s.
ÚP ČR - krajská pobočka v HK, Wonkova 1142, 
Hradec Králové 3. patro, budova B, č. 318

10:00-11:00
Prezentace vzdělávacího a kulturního centra Klášter Broumov – den otevřených dveří
Jaká je vize a fi losofi e našich kurzů pro dospělé a v čem se chceme rozvíjet? Prohlídka revitalizovaných 
prostor (ve kterých se realizují semináře, WS a konference) a ubytovacího zařízení v Domě hostů.

Vzdělávací a kulturní 
centrum Klášter Broumov

Klášterní 1, 
Broumov (Klášter Broumov)

10:00 - 11:00 Co znamená dělat řidiče městské hromadné dopravy?
O práci řidiče MHD a co vše musí splnit zájemce 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

10:00 - 11:00 Domácí péče o pleť
Vhodné kosmetické přípravky, masáž očního okolí, prstová jóga, refl exní terapie, antistresová masáž hlavy.

MEDICAR(e)cz, s.r.o.
ÚP ČR - krajská pobočka v HK, Wonkova 1142, 
Hradec Králové 3. patro, budova A, č. 304

11:00 - 12:00
Adventní tvorba
Zkušená fl oristka vám předvede výrobu adventního aranžmá. Přijdťe si i vy vyzkoušet tvorbu 
adventních dekorací.

Květiny Danny
ÚP ČR - krajská pobočka v HK, Wonkova 1142, 
Hradec Králové 3. patro, budova A, č. 304

13:00-14:00 Zkušenosti z prováděných kontrol zaměřených na nelegální zaměstnávání
Předání praktických zkušeností z prováděných kontrol.

Oblastní inspektorát práce 
pro Královéhradecký 
a Pardubický kraj

ÚP ČR - krajská pobočka v HK, 
Wonkova 1142, Hradec Králové 
3. patro, budova A, č. 304

13:00 - 15:00
Tvary keramických nádob – malba hlínou
Vyzkoušejte si s námi velkoformátovou malbu keramických nádob a jejich dekorů barevnou 
hlínou na černou folii. Dílna je doplněna ukázkami speciálního nářadí pro keramiky a různými 
druhy keramických hmot.

Keramické studio Jarmily 
Tyrnerové, s.r.o.

ÚP ČR - krajská pobočka v HK, 
Wonkova 1142, Hradec Králové 
3. patro, budova B, č. 318

15:00 - 16:00 Ukázka znakového jazyka
Přijďte se seznámit se světem neslyšících a se znakovým jazykem. Bude se vám věnovat neslyšící lektor.

Tichý svět, o.p.s.
ÚP ČR - krajská pobočka v HK, Wonkova 1142, 
Hradec Králové 3. patro, budova A, č. 304

15:00-16:00
Prezentace vzdělávacího a kulturního centra Klášter Broumov – den otevřených dveří
Jaká je vize a fi losofi e našich kurzů pro dospělé a v čem se chceme rozvíjet? Prohlídka revitalizovaných 
prostor (ve kterých se realizují semináře, WS a konference) a ubytovacího zařízení v Domě hostů.

Vzdělávací a kulturní 
centrum Klášter Broumov

Klášterní 1, 
Broumov (Klášter Broumov)

15:00 - 17:00 Na jaké povolání se hodím? Hodím se na řemeslo?
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 3. patro, budova B, č. 318

16:00 - 17:00
TOASTMASTERS INTERNATIONAL – ukázková hodina
Ukázková schůzka zájmového sdružení uplatňujícího komunikační schopnosti v anglickém 
jazyce.

TOASTMASTERS INTER-
NATIONAL – QUEEN’S 
TOWN, z.s.

ÚP ČR - krajská pobočka v HK, 
Wonkova 1142, Hradec Králové 
3. patro, budova A, č. 304

16:00 - 18:00
Za volantem autobusu
Možnost vyzkoušení řízení autobusu pro zájemce o práci řidiče (podmínkou ŘP min. sk. B 
s praxí 2 roky, věk nad 21 let). Objednání jízdy na tel. 602 439 028.

Dopravní podnik města 
Hradce Králové, a.s.

Pouchovská 153, 
Hradec Králové (areál DP)

16:30 - 17:30
Ukázková hodina Aj metodou Eff ecto
Metoda vychází z přesvědčení, že domluvit se je mnohem důležitější, než umět odříkat 
gramatická pravidla. Ta totiž ještě nikdy nikomu jízdenku na vlak nekoupila.

Skřivánek, s.r.o.
Eliščino nábřeží 280, 
Hradec Králové
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9:00 - 16:00
Den otevřených dveří
Vzdělávací a poradenská společnost, která poskytuje komplexní systematické fi remní 
vzdělávání včetně zefektivňování činnosti fi rem a organizací.

Centrum andragogiky, 
s.r.o.

K Dolíkám 809/8b, 

Svobodné Dvory, Hradec Králové  

9:00 - 12:00
Vyzkoušejte si kouče na vlastní kůži 
Pro zájemce nabízím osobní koučování v délce 30min. K dispozici je omezený počet míst. Vyberte si 
z nabídky časů (9:00, 9:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30) a objednejte se na e-mail: kouc@ivakufr.cz.

Ing. Iva Kufr
Chelčického 1223, 
Hradec Králové

9:00 - 15:00 Den otevřených dveří v centru ZIP 
Seznamte se s komunitním centrem ZIP a vyzkoušejte si různé deskové hry.

Salinger, z.s.
Pospíšilova 698, Hradec Králové 
(z boku budovy pod nadjezdem)

10:00 - 12:00
Prezentace podnikatelského koučinku a individuálního poradenství
Účastníci se seznámí s postupem při absolvování podnikatelského koučinku včetně 
praktických příkladů. Možnost individuálních konzultací podnikatelských záměrů. 

TECHNOLOGICKÉ 
CENTRUM Hradec Králové, 
o.p.s.

Piletická 486/19, 
Hradec Králové

13:00 - 16:00
Tvorba programů pro CNC obráběcí stroj, ukázky měření v elektrotechnice
Den otevřených dveří je určen pro zájemce o rekvalifi kační kurzy z oblasti strojírenství, elektrotech-
niky, informačních technologií nebo administrativních činností (informační služby, práce na PC).

Střední průmyslová škola, 
SOŠ a SOU, HK

Hradební 1029, 
Hradec Králové

Kontaktní osoby:
Mgr. Jana Špičáková Mgr. Věra Moderová

jana.spicakova@hk.mpsv.cz vera.moderova@hk.mpsv.cz 

Tel.: +420 950 116 400 Tel.: +420 950 116 401

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

Týden VZDĚLÁVÁNÍ

D O S P Ě L Ý C H

Více na ÚŘADECH PRÁCE 
www.tydnyvzdelavani.cz

www.kr-kralovehradecky.cz


