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9.00 – 10.30

Výběrové řízení na zkoušku.
 Zkuste si, zda byste uspěli na výběrovém řízení na různé pozice (dělník, seřizovač, technolog, 
kvalitář apod.). Otestujte své znalosti a manuální zručnost, složíme si společně jeden z našich 
produktů (aktuátor) a řekneme si více o tom, co vyrábíme a jak byste u nás mohli rozvíjet své 
znalosti. 

Continental Automotive 
Czech Republic s. r. o., 
Trutnov

Úřad práce ČR, KoP ÚP Trutnov, 
Horská 5, Trutnov
Malá zasedací místnost v 1. mezipatře

9.00 – 10.00 Síťový marketing Green Ways – podnikatelská příležitost pro každého - přednáška Barbora Klenčíková
Úřad práce ČR, KoP ÚP Trutnov, 
Horská 5, Trutnov
Kruhová zasedací místnost v 1. mezipatře

9.00 – 13.30
Výuka odborného předmětu – Speciální tělesná výchova (karate, judo, profesní 

sebeobrana)  
Přijďte a poznejte, jakým způsobem vyučujeme bojová umění karate a judo a také sebeobranu! 

Bezpečnostně právní aka-
demie, s. r. o., Střední škola, 
Malé Svatoňovice

Bezpečnostně právní akademie s. r. o., 
17. listopadu 177, Malé Svatoňovice 
DOJO-judo,  malá tělocvična - karate

9.30 – 11.30

Učení v pohybu
Možnost krátkého náhledu na aktivizující výukovou metodu založenou na kinestetickém učeb-
ním stylu. Jak s dětmi s ADHD pracovat touto metodou v běžné škole? Zásobník pohybových 
her v českém jazyce a matematice s důrazem na potřeby žáků s ADHD. Hravá forma, motivační 
a zábavné prvky.       Lektor: Mgr. Daniela Jonášová

Školské zařízení pro další 
vzdělávání pedagogických 
pracovníků Královéhradec-
kého kraje, Hradec Králové

Školské zařízení pro další vzdělávání pedago-
gických pracovníků Královéhradeckého kraje, 
Malé náměstí 158, Trutnov, 
přízemí Obchodní akademie Trutnov

10.00 – 11.00
Volám a mám se   
Přijďte se k nám podívat, uvidíte příjemnou atmosféru, naše prostory, dostanete informace o nabíze-
ných pracovních pozicích. Přijďte si užít hodinovou prezentaci, podívat se do přátelského kolektivu. 

ComGate a. s., 
Trutnov

ComGate a. s., Atrium ZPA, 
Komenského 821, Trutnov

10.30 – 12.00
Seznámení se s podmínkami práce řidiče autobusů a možnost nabídky získat řidič-

ské oprávnění, ukázky našich autobusů
Představení fi rmy, vozového parku, seznámení s podmínkami rekvalifi kace na řidiče autobusu

OSNADO spol. s r. o., 
Svoboda nad Úpou

Úřad práce ČR, KoP ÚP Trutnov, 
Horská 5, Trutnov
Malá zasedací místnost v 1. mezipatře

13.00 – 15.00 Den otevřených dveří  - ukázková hodina vzdělávání 

Školské zařízení pro další 
vzdělávání pedagogických 
pracovníků Královéhradec-
kého kraje, Hradec Králové

Školské zařízení pro další vzdělávání pedago-
gických pracovníků Královéhradeckého kraje, 
Malé náměstí 158, Trutnov, 
přízemí Obchodní akademie Trutnov

13.00 – 15.00

Dny otevřených dveří v DOTEKu
PRAKTICKÁ PÉČE O PŘÍRODNÍ ZAHRADU – ukázková hodina – praktická péče o PŘÍRODNÍ 
zahradu – chtěli byste proměnit svoji zahradu na přírodní? Přemýšlíte, jak učit venku, rozvíjet 
vnímavost dětí v přírodě a jejich zručnost? Máte školní nebo komunitní zahradu? Náš seminář 
o teoretické i praktické přípravě plánování nejen školních přírodních zahrad, jejich údržbě 
a efektivní organizaci práce na nich vás seznámí s moderními trendy a technologiemi šetrnými 
k přírodnímu prostředí.
Informační centrum je otevřeno veřejnosti každý den v době od 9.00 hodin do 17.00 hodin. 
V rámci této doby bude ukázková hodina Praktická péče o přírodní zahradu.   

Středisko ekologické výcho-
vy a etiky Rýchory SEVER, 
Brontosaurus Krkonoše, 
Horní Maršov

Ekocentrum DOTEK – Dům Obnovy Tradic, 
Ekologie a Kultury 
v prostorách Informačního centra
Horní Maršov, Horská 175, 
542 26 Horní Maršov

13.00 – 14.00
Volám a mám se   
Přijďte se k nám podívat, uvidíte příjemnou atmosféru, naše prostory, dostanete informace o nabíze-
ných pracovních pozicích. Přijďte si užít hodinovou prezentaci, podívat se do přátelského kolektivu. 

ComGate a. s., 
Trutnov

ComGate a. s., Atrium ZPA, 
Komenského 821, Trutnov

13.30 – 15.00

Prezentace koučinku a individuálního poradenství.
V rámci lekce bude odprezentován postup při absolvování podnikatelského koučinku a indivi-
duálního poradenství. Účastníci se také seznámí s praktickými příklady. Možnost individuálních 
podnikatelských záměrů.

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM 
Hradec Králové, o. p. s., 
Hradec Králové

Úřad práce ČR, KoP ÚP Trutnov, 
Horská 5, Trutnov
Školící místnost IPS, 
přízemí č. dv. 139

15.00 – 16.00

Pracovní příležitost v Autostylu
Představení společnosti jako lídra v prodeji a servisu automobilů v regionu Trutnov, Náchod, 
Vrchlabí. Seznámení s podmínkami autorizace prodeje a servisu automobilů, s průběžným 
vzděláváním všech pracovníků a s podmínkami na nutnou kvalifi kaci uchazečů o místo.

Autostyl a. s., Trutnov
Úřad práce ČR, KoP ÚP Trutnov, 
Horská 5, Trutnov
Kruhová zasedací místnost v 1. mezipatře

15.00 – 16.00

Beseda na téma:  „Být či nebýt …. PĚSTOUNEM?“
Přemýšlíte o náhradním rodičovství? Nevíte, co všechno se pod pojmem náhradní rodinná péče 
skrývá, jaké jsou její formy, kdo se může stát náhradním rodičem a jak se tím změní život celé 
rodiny? A jaké děti vlastně potřebují náhradního tátu a mámu? Přijďte se zeptat na vše, co vás 

o této problematice zajímá.

Oblastní charita Trutnov – 
Maják – Centrum náhradní 
rodinné péče

Úřad práce ČR, KoP ÚP Trutnov,
 Horská 5, Trutnov
Školící místnost IPS, přízemí 
č. dv. 139
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8.00 – 14.00

Den otevřených dveří TOLMEA– Tolerantní  móda
Oblečení vyráběné v Čechách, nikoliv v Číně? Oblečení na ženy s normální velkostí, nikoliv na 
vyzáblé modelky? To je oblečení od fi rmy TOLMEA. Zajímá vás, jak se vyrábí dámská konfekce 
v Čechách? Přijďte se k nám podívat, najdete nás v areálu Slovany  ve Dvoře Králové nad Labem. 

Libuše Trösterová TOLMEA, 
Dvůr Králové

TOLMEA, Slovany 3051, 
Dvůr Králové nad Labem

9.00 – 10.00 Zelené potraviny Green Ways – nutriční nutnost dnešní doby – přednáška Barbora Klenčíková
Úřad práce ČR, KoP ÚP Trutnov, 
Horská 5, Trutnov
Kruhová zasedací místnost v 1. mezipatře

9.00 – 10.00 Den otevřených dveří
Sraz na recepci v přízemí – budova ZPA v 9.00 hodin.

Tyco Electronics EC Trutnov, 
s. r. o. 

Tyco Electronics EC Trutnov s. r. o., Komenského 
821, 541 01 Trutnov

9.00 – 10.00
Den otevřených dveří

Sraz na recepci v 9.00 hodin. 
Tyco Electronics EC Trutnov, 
s. r. o. 

Tyco Electronics EC Trutnov s. r. o., Kolmá 467, 
541 03 Trutnov – Poříčí

9.00 – 11.00
Přestavení sociálních služeb „Barevné domky Hajnice“ 
Workshop

Barevné domky Hajnice
Úřad práce ČR, KoP ÚP Trutnov, 
Horská 5, Trutnov
Školící místnost IPS, přízemí č. dv. 139

10.00 – 11.00

Za zkušenostmi do zahraničí (studium, práce, dobrovolnictví) – Kam vyjet na letní 
brigádu? Jaké jsou žádané profese? Jak vycestovat jako dobrovolník? A mnoho dalších 
informací týkajících se studia, práce, dobrovolnictví v zemích EU. 

EUROES a EUROCENTRUM 
HRADEC KRÁLOVÉ, EURES: 
ÚP ČR, KrP v HK, Wonkova 
1142, 500 02 Hradec 
Králové, EUROCENTRUM: 
Soukenická 54/8, 500 03 
Hradec Králové 

Úřad práce ČR, KoP ÚP Trutnov, 
Horská 5, Trutnov
Kruhová zasedací místnost v 1. mezipatře

12.00 – 13.00 „Využijte svého práva na preventivní prohlídky“ 
Nabízíme vám přednášku se zaměřením na prevenci rakoviny prsu. 

Mamma HELP, z. s., Praha
Úřad práce ČR, KoP ÚP Trutnov, 
Horská 5, Trutnov
Kruhová zasedací místnost v 1. mezipatře

13.00 – 15:00 Krása zvenčí sice začíná uvnitř, ale je nejvíce vidět na povrchu
Ukázky a poradenství ze světa líčení, barev, vizáže …. 

Lucie Prymšová, STUDIO 
VISAGE LP, Červený Kostelec

 Úřad práce ČR, KoP ÚP Trutnov, 
Horská 5, Trutnov
Kruhová zasedací místnost v 1. mezipatře

13.00 – 15.00 Den otevřených dveří  - ukázková hodina vzdělávání 

Školské zařízení pro další 
vzdělávání pedagogických 
pracovníků Královéhradec-
kého kraje, Hradec Králové

Školské zařízení pro další vzdělávání pedago-
gických pracovníků Královéhradeckého kraje, 
Malé náměstí 158, Trutnov,
přízemí Obchodní akademie Trutnov

13.00 – 15.00

Dny otevřených dveří v DOTEKu
PRAKTICKÁ PÉČE O PŘÍRODNÍ ZAHRADU – ukázková hodina – praktická péče o PŘÍRODNÍ 
zahradu – chtěli byste proměnit svoji zahradu na přírodní? Máte školní nebo komunitní zahra-
du? Náš seminář o teoretické i praktické přípravě plánování nejen školních přírodních zahrad, 
vás seznámí s moderními trendy a technologiemi šetrnými k přírodnímu prostředí.
Informační centrum je otevřeno veřejnosti každý den v době od 9.00 hodin do 17.00 hodin. 
V rámci této doby bude  ukázková hodina Praktická péče o přírodní zahradu.     

Středisko ekologické výcho-
vy a etiky Rýchory SEVER, 
Brontosaurus Krkonoše, 
Horní Maršov

Ekocentrum DOTEK – Dům Obnovy Tradic, 
Ekologie a Kultury 
v prostorách Informačního centra
Horní Maršov, Horská 175, 542 26 Horní Maršov

15.00 – 16.00
OptikDoDomu – brýle ze všech stran
Jak se vyrábí brýle a dioptrické čočky, jak se starat o brýle, foto továren v Asii, jak si správně 
vybrat brýle a starat se o ně, možnost spolupráce atp.

OptikDoDomu s. r. o., 
Praha 1

Úřad práce ČR, KoP ÚP Trutnov, 
Horská 5, Trutnov
Kruhová zasedací místnost v 1. mezipatře

15.00 – 16.00

Způsoby hledání práce na internetu
Jak hledat pracovní inzeráty na internetu a jak na ně nejlépe odpovědět? Jak vystavit svůj 
životopis? Jak si spustit automat, který vyhledává nejvhodnější pracovní nabídky? 
Jak funguje komunikace mezi uchazeči a fi rmami prostřednictvím internetu? 

Centrum andragogiky, s. r. 
o., Hradec Králové

Úřad práce ČR, KoP Trutnov, 
Horská 5, Trutnov
Školící místnost IPS, přízemí č. dv. 139
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8.30 – 12.00

Kognitivní přístupy při reedukaci specifi ckých poruch učení
Cílová skupina: pedagogové ZŠ pracující s žáky se specifi ckými poruchami učení.
Obsah: teoretické zdroje, praktické ukázky užití kognitivního přístupu při reedukaci (čtení s po-
rozuměním, např. metoda SQR3, nácvik orientace v základním pravopisném systému, nácvik 
základních matematických dovedností).  Přednášející: Mgr. Jana Jebousková

Pedagogicko-psychologická 
poradna a Speciálně peda-
gogické centrum Královéhra-
deckého kraje, Trutnov

Úřad práce ČR, KoP ÚP Trutnov, 
Horská 5, Trutnov
Kruhová zasedací místnost v 1. mezipatře

9.00 – 12.00 Míchané nápoje
Základní přípravy nealkoholických a alkoholických nápojů. Ukázky, ochutnávky, návody.

Střední odborná škola  
a  Střední odborné učiliště, 
Trutnov

Úřad práce ČR, KoP ÚP Trutnov, 
Horská 5, Trutnov
Školící místnost IPS, přízemí č. dv. 139

9.00 – 14.00
Den otevřených dveří na Obvodním oddělení Policie ČR v Trutnově
Ukázka prostor Obvodního oddělení Policie ČR  v Trutnově a činnosti policistů v rámci celého 
Územního odboru Policie ČR v Trutnově.

Policie České republiky 
Krajské ředitelství policie 
Královéhradeckého kraje

Obvodní oddělení Policie ČR Trutnov, 
Roty Nazdar 496, Trutnov

9.00 – 15.00 Den řemesel – ukázky práce žáků v dílnách školy
Praktické aktivity představující další vzdělávání v oborech: Pekař, Cukrář, Kuchař-číšník, Instalatér.

Střední odborná škol 
a Střední odborné učiliště, 
Trutnov

Střední odborná škola a Střední odborné 
učiliště, Trutnov, Volanovská 243, Trutnov

10.00 – 11.00
Volám a mám se  
Přijďte se k nám podívat, uvidíte příjemnou atmosféru, naše prostory, dostanete informace o nabíze-
ných pracovních pozicích. Přijďte si užít hodinovou prezentaci, podívat se do přátelského kolektivu. 

ComGate a. s., Trutnov
ComGate a. s., Atrium ZPA, 
Komenského 821, Trutnov

10.00 – 11.00 Den otevřených dveří  v KASPER KOVO s. r. o. pro uchazeče o zaměstnání 
Exkurze do výrobního procesu  KASPER KOVO s. r. o. -  provozovna  Žitná. Sraz na recepci v 10.00 hodin 

KASPER KOVO s. r. o. , 
Trutnov

KASPER KOVO s. r. o., 
ul. Žitná 476, 541 03 Trutnov - Poříčí

10.00 – 15.00

Prezentace Vzdělávacího a kulturního centra Klášter Broumov
Představení programů,  seminářů a workshopů pro fi rmy, veřejnou správu a veřejnost.
Co nového nabízí Vzdělávací a kulturní centrum Klášter Broumov? Jaká je vize a fi lozofi e našich 
kurzů pro dospělé a v čem se chceme rozvíjet? Co přinášíme a čím obohatíme vaši osobnost, 
vaše kompetence, fi rmu a organizaci? 

Vzdělávací a kulturní cent-
rum Klášter Broumov

Vzdělávací a kulturní centrum Klášter Broumov, 
Klášterní 1, 550 01 Broumov

13.00 – 15.00

Dny otevřených dveří v DOTEKu
PRAKTICKÁ PÉČE O PŘÍRODNÍ ZAHRADU – ukázková hodina – praktická péče o PŘÍRODNÍ 
zahradu – chtěli byste proměnit svoji zahradu na přírodní? Máte školní nebo komunitní zahra-
du? Náš seminář o teoretické i praktické přípravě plánování nejen školních přírodních zahrad, 
vás seznámí s moderními trendy a technologiemi šetrnými k přírodnímu prostředí.
Informační centrum je otevřeno veřejnosti každý den v době od 9.00 hodin do 17.00 hodin. 
V rámci této doby bude  ukázková hodina Praktická péče o přírodní zahradu.       

Středisko ekologické výcho-
vy a etiky Rýchory SEVER, 
Brontosaurus Krkonoše, 
Horní Maršov

Ekocentrum DOTEK – Dům Obnovy Tradic, 
Ekologie a Kultury 
v prostorách Informačního centra Horní Maršov, 
Horská 175, 
542 26 Horní Maršov

13.00 – 14.30
Prezentace poskytovaných služeb Oblastní charity Trutnov
Beseda o službách, které Oblastní charita Trutnov poskytuje a informování veřejnosti kde 
a jak Oblastní charita Trutnov pomáhá. 

Oblastní charita Trutnov
Úřad práce ČR, KoP ÚP Trutnov, 
Horská 5, Trutnov
Kruhová zasedací místnost v 1. mezipatře

13.00 –  14.00

Volám a mám se 
Přijďte se k nám podívat, uvidíte příjemnou atmosféru, naše prostory, dostanete informace o 
nabízených pracovních pozicích. Přijďte si užít hodinovou prezentaci, podívat se do přátelského 
kolektivu. 

ComGate a. s., Trutnov
ComGate a. s., Atrium ZPA, 
Komenského 821, Trutnov

13.00 – 14.00
Den otevřených dveří  v KASPER KOVO s. r. o. pro uchazeče o zaměstnání 
Exkurze do výrobního procesu  KASPER KOVO s. r. o. -  provozovna  Žitná. Sraz na recepci ve 13.00 hodin KASPER KOVO s. r. o., Trutnov

KASPER KOVO s. r. o., 
ul. Žitná 476, 541 03 Trutnov - Poříčí

14.00 – 15.00 Den otevřených dveří  - ukázková hodina vzdělávání 

Školské zařízení pro další 
vzdělávání pedagogických 
pracovníků Královéhradec-
kého kraje, Hradec Králové

Školské zařízení pro další vzdělávání pedago-
gických pracovníků Královéhradeckého kraje, 
Malé náměstí 158, Trutnov, 
přízemí Obchodní akademie Trutnov

14.00 – 15:30

Život zachraňující úkony
Představení činnosti Oblastního spolku Českého červeného kříže Trutnov, ukázky v poskytování 
první pomoci (způsoby ošetření jednotlivých poranění, resuscitace) vše s možností si na místě 
vyzkoušet.

OS ČČK Trutnov

Oblastní spolek Českého červeného kříže,
učebna první pomoci, 
Horská 5, Trutnov, 
(budova ÚP, 2. mezipatro, číslo dveří 604)

15.00 – 16.30

Přednáška „Učení není mučení“
Musíte své dítě do učení nutit, potýkáte se s nechutí, nepozorností a vzdorem? Je vaše dítě 
označeno jako dyslektik, dysgrafi k? Přijďte na přednášku, na níž se dozvíte, jak a proč vznikají 
problémy s učením, jak je zvládat a jak se správně učit. Prostor na diskusi a zodpovězení otázek- 

Studijní centrum Basic 
Trutnov

Úřad práce ČR, KoP ÚP Trutnov, 
Horská 5, Trutnov
Kruhová zasedací místnost v 1. mezipatře

16.00 – 17.00 Webové stránky s Joomlou!
Instalace systému pro správu obsahu, správa obsahu, tvorba menu. 

Střední průmyslová škola, 
Trutnov

Střední průmyslová škola, Trutnov, 
Školní 101, učebna T1 (přízemí), Trutnov
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9.00 – 10.00

Kouzlo pekařského řemesla. 
Řemeslo má zlaté dno. 
Prezentace společnosti, přestavení pekařského řemesla a technologických postupů, názorná 
ukázka ruční výroby a pečení v peci UNOC. 

Pekárny a cukrárny Náchod, 

a. s. 
Úřad práce ČR, KoP ÚP Trutnov, 
Horská 5, Trutnov
Malá zasedací místnost v 1. mezipatře

9.00 – 12.00 Den otevřených dveří 
Trutnovská zeleň, o. p. s., 
Trutnov

Bojiště u Trutnova, parcelní číslo 1136, 
na konci ulice u kříže, Trutnov

9.00 – 10.00 Den otevřených dveří
Sraz na recepci v přízemí – budova ZPA v 9.00 hodin

Tyco Electronics EC Trutnov, 

s. r. o. 
Tyco Electronics EC Trutnov s. r. o., 
Komenského 821, 541 01 Trutnov

9.00 – 10.00 Den otevřených dveří
Sraz na recepci v 9.00 hodin. 

Tyco Electronics EC Trutnov, 
s. r. o. 

Tyco Electronics EC Trutnov s. r. o., 
Kolmá 467, 541 03 Trutnov – Poříčí

9.00 – 13.00

Den otevřených dveří v Oranžovém domě v Trutnově
Sociální rehabilitace v Oranžovém domě v Trutnově vznikla jako reakce na potřebu rozvíjet u lidí 
s mentálním a kombinovaným postižením schopnosti a dovednosti směřující k dosažení samostat-
nosti, nezávislosti a soběstačnosti v nejvyšší možné míře pro každého jednotlivce. A to rozvojem 
jejich specifi ckých schopností a dovedností, posilováním návyků a nácvikem výkonů běžných 
činností, alternativním způsobem, využívajícím zachovaných schopností, potenciálů a kompetencí. 

Barevné domky Hajnice
Oranžový dům, 
Žižkova ulice 277, 
Trutnov

10.00 – 11.00
Den otevřených dveří

Komentovaná prohlídka úseku výroby HDO. Sraz účastníků v 10.00 hod. v recepci společnosti
ZPA Smart Energy a.s., 
Trutnov

ZPA Smart Energy a. s., 
Komenského 821, Trutnov

10.30 – 11.30 Prezentace společnosti Pepperl+Fuchs Manufacturing s. r. o. s nabídkou aktuálních 
volných pracovních pozic

Pepperl+Fuchs Manufactu-
ring s. r. o., Trutnov

Úřad práce ČR, KoP ÚP Trutnov, 
Horská 5, Trutnov
Malá zasedací místnost v 1. mezipatře

13.00 – 14.00
Prezentace společnosti, 
Představen společnosti, výrobního programu, volných pracovních míst, poskytnutí informač-
ních materiálů.

Mdexx MD s. r. o., Trutnov
Úřad práce ČR, KoP ÚP  Trutnov, 
Horská 5, Trutnov
Malá zasedací místnost v 1. mezipatře

13.00 – 15.00

Dny otevřených dveří v DOTEKu
PRAKTICKÁ PÉČE O PŘÍRODNÍ ZAHRADU – ukázková hodina – praktická péče o PŘÍRODNÍ 
zahradu – chtěli byste proměnit svoji zahradu na přírodní? Máte školní nebo komunitní zahra-
du? Náš seminář o teoretické i praktické přípravě plánování nejen školních přírodních zahrad, 
vás seznámí s moderními trendy a technologiemi šetrnými k přírodnímu prostředí.
Informační centrum je otevřeno veřejnosti každý den v době od 9.00 hodin do 17.00 hodin. 
V rámci této doby bude  ukázková hodina Praktická péče o přírodní zahradu.     

Středisko ekologické výcho-
vy a etiky Rýchory SEVER, 
Brontosaurus Krkonoše, 
Horní Maršov

Ekocentrum DOTEK – Dům Obnovy Tradic, 
Ekologie a Kultury 
v prostorách Informačního centra Horní Maršov, 
Horská 175, 
542 26 Horní Maršov

15.00 – 17.00
Den otevřených dveří: prezentace prostor, vybavení, přehled kurzů
Tkaní na tkalcovském stavu a prezentace v tkalcovně: ukázka vybavení tkalcovny s možností 
vyzkoušet tkaní, předení, práce s vlnou. Košíkářství -  ukázky pletení košů a prezentace dílny.

Tkalcovské muzeum – Dům 
pod Jasanem, Martina 
Poliaková, Trutnov

Tkalcovské muzeum – Dům pod Jasanem, 
U Božích Muk 22, Trutnov - Voletiny

16.00 – 17.00 Upravujeme digitální fotografi i
Retuš a úprava tonality digitální fotografi e, určení: začátečníci s digitální fotografi í).

Střední průmyslová škola, 
Trutnov

Střední průmyslová škola, Trutnov, 
Školní 101, učebna T1 (přízemí), Trutnov
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9.00 – 12.00 Den otevřených dveří 
Trutnovská zeleň, o. p. s., 
Trutnov

Bojiště u Trutnova, parcelní číslo 1136, 
na konci ulice u kříže, Trutnov

13.00 – 15.00

Dny otevřených dveří v DOTEKu
PRAKTICKÁ PÉČE O PŘÍRODNÍ ZAHRADU – ukázková hodina – praktická péče o PŘÍRODNÍ 
zahradu – chtěli byste proměnit svoji zahradu na přírodní? Máte školní nebo komunitní zahra-
du? Náš seminář o teoretické i praktické přípravě plánování nejen školních přírodních zahrad, 
vás seznámí s moderními trendy a technologiemi šetrnými k přírodnímu prostředí.
Informační centrum je otevřeno veřejnosti každý den v době od 9.00 hodin do 17.00 hodin. 
V rámci této doby bude  ukázková hodina Praktická péče o přírodní zahradu.     

Středisko ekologické výcho-
vy a etiky Rýchory SEVER, 
Brontosaurus Krkonoše, 
Horní Maršov

Ekocentrum DOTEK – Dům Obnovy Tradic, 
Ekologie a Kultury 
v prostorách Informačního centra Horní Maršov, 
Horská 175,
542 26 Horní Maršov

10.00 – 12.00

Prezentace koučinku a individuálního poradenství.
V rámci lekce bude odprezentován postup při absolvování podnikatelského koučinku a indivi-
duálního poradenství. Účastníci se také seznámí s praktickými příklady. Možnost individuálních 
podnikatelských záměrů. 

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM 
Hradec Králové, o. p. s., 
Hradec Králové

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM 
Hradec Králové, o. p. s., 
Piletická 486/19, 503 41 Hradec Králové

Kontaktní osoby:
Alena Škarková Bc. Petra Hašková

Alena.Skarkova@tu.mpsv.cz Petra.Haskova@tu.mpsv.cz

Tel.: +420 950 168 448 Tel.: +420 950 168 450

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

Na Týdnu vzdělávání dospělých se budou svými prezentacemi přístupnými v prostorách Kontaktního pracoviště Úřadu práce Trutnov podílet: 
AUTOSTYL a. s., Trutnov; ARGO-HYTOS s. r. o., Vrchlabí; Armáda České republiky, Rekrutační pracoviště Pardubice; Barevné domky Hajnice; Bezpečnostně právní akademie, s. r. o.; střední škola, Malé Svatoňovice; ComGate a. s., Trutnov; Continental Auto-
motive Czech Republic s. r. o., Trutnov; Farní charita Dvůr Králové nad Labem, Občanská poradna, Dvůr Králové nad Labem; GEMEC – UNION, a. s., Jívka; Jazyková škola Domino, Trutnov; KASPER KOVO s. r. o., Trutnov; Keramické studio Jarmily Tyrnerové s. 
r. o., Kohoutov; Mamma HELP, z. s., Praha; Mateřské centrum KAROlínka Trutnov; Oblastní charita Trutnov; Oblastní charita Trutnov, MAJÁK – Centrum náhradní rodinné péče, Trutnov; Oblastní spolek Českého červeného kříže Trutnov; Pekárny a cukrárny 
Náchod, a. s., Trutnov; Pepperl+Fuchs Manufacturing s. r. o., Trutnov; Policie České republiky Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Hradec Králové, OO PČR Trutnov; PRIME HIDE spol. s r. o., Trutnov; Lucie Prymšová, Studio VISAGE LP, Červený 
Kostelec; Quatro Language School , s. r. o., Trutnov; Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov – RIAPS; Skřivánek, s. r. o., Hradec Králové; Střední průmyslová škola, Trutnov; Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trutnov; SW Assembly  
s. r. o., Trutnov; Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory – SEVER, Brontosaurus Krkonoše, Horní Maršov; Studijní centrum Basic, Trutnov; Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogický ch pracovníků Královéhradeckého kraje, Trutnov; Libuše 
Trösterová TOLMEA – Tolerantní móda, Dvůr Králové nad Labem; Tyco Electronics EC Trutnov s. r. o., Trutnov; Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola Trutnov; Vzdělávací a kulturní centrum Klášter Broumov; Wendeva s. r. o., Trutnov; 
ZPA Smart Energy a. s., Trutnov

Vzděláváním k pestřejšímu životu

KURZY
UKÁZKOVÉ

HODINY

PORADENSTVÍ
PREZENTACE 

FIREM

ÚČAST ZDARMA

Týden VZDĚLÁVÁNÍ

D O S P Ě L Ý C H

Více na ÚŘADECH PRÁCE 
www.tydnyvzdelavani.cz

www.kr-kralovehradecky.cz


