
  

PŘEDSTAVENÍ FIREM  
V RÁMCI TÝDNŮ VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH 2015 

Rychnov nad Kněžnou 

Datum Čas Firma Popis akce  Místo konání 

20.10. 
2015  

9:00- 
10:30 

ASSA ABLOY Czech& Slovakia, s. r. o.:   
Firma se zabývá výrobou zámků, klíčů, 
zabezpečovacích zařízení. 

Prezentace firmy a 
možnosti dalšího 
vzdělávání dospělých; 
následuje exkurze, na 
kterou je nutné se 
objednat na tel. 950 
159 431. 

Strojnická 633, 
Rychnov nad 
Kněžnou 

Náchod 

Datum Čas Firma Popis akce  Místo konání 

26.10. 
2015 

11:00-
14:00 

MERKUR TOYS, s.r.o:  
Společnost patří k předním výrobcům hraček 
(kovové stavebnice Merkur, dále vláčky, parní 
stroje, koloběžky a tříkolky). Firma také 
provádí CNC obrábění, laserová, plazmové 
řezání a vysekávání. 

Prezentační seminář pro 
osvojování praktických 
dovedností.  

Tyršova 341, Police 
nad Metují 

27.10. 
2015 

13:00-
14:00 

REKO, s.r.o.:  
Firma se zabývá výrobou plochých hnacích 
řemenů, ozubených řemenů, transportních a 
dopravních pásů. 

Představení společnosti a 
výrobního programu, 
ukázka provozu – exkurze. 

Husova 123, 
Jaroměř  

29.10. 
2015 

9:00- 
12:00 

WIKOV MGI, a.s.:  
Společnost je tradičním výrobcem ozubených 
kol a mechanických převodovek. 

Nahlédnutí pod pokličku 
kompletní výroby 
špičkových převodovek, 
WIKOV nová generace – 
stipendijní program pro 
studenty SPŠ. 

Zbečník 356, Hronov 

30.10. 
2015 

13:00-
17:00 

Nyklíček a spol., s.r.o.:   
Textilní společnost specializující se na výrobu 
plošných textilií tkaním - textilie pro technické 
účely z materiálů bavlna, viskóza, len a jejich 
směsi do automobilového průmyslu, 
zdravotnictví a jiných průmyslových odvětví. 

Přestavení společnosti a 
výrobního programu, 
prezentace technologií 
výroby plošných textilií, 
ukázka provozu tkalcovny. 

Rašínova 278, Nové 
Město nad Metují 

Trutnov 

Datum Čas Firma Popis akce  Místo konání 

2.11. 
2015 

13:00-
14:00 

ZPA Smart Energy: 
Firma je největším českým výrobcem 
elektroměrů, hromadného dálkového ovládání 
a moderních měřicích systémů. 

Prezentace firmy, ukázka 
pracoviště s průvodcem 

Komenského 821, 
Trutnov (sraz 
na recepci v přízemí) 

2.11. 
2015 

14:00-
16:00 

TE Connectivity (býv. TYCO Electronics):  
Firma vyrábí elektronické prvky, které 
exportuje po celém světě. Mezi klíčové výroby 
patří výroba relé a stále rostoucí výroba prvků 
pro solární elektrárny. 

Seznámení s činností a 
ukázka pracoviště 
významného regionálního 
zaměstnavatele. 

Komenského 821, 
Trutnov (sraz na 
recepci v přízemí) 

3.11.  
4.11. 
2015  

10:00-
12:00 

Šubrt – OZ, s.r.o.:  
Velkoobchod s ovocem a zeleninou. 

Ukázka prostor firmy a 
prezentace volných míst 
pro OZP. 

K Bělidlu 709, 
Trutnov 

3.11. 
2015   

11:00-
16:00 

Trutnovská zeleň, o.p.s.:  
Společnost má za cíl zaměstnávání osob ze 

Představení sociální firmy a 
nahlédnutí pod pokličku ve 

Bojiště u Trutnova 



  

znevýhodněných skupin obyvatel, zvýšení a 
rozvoj jejich dovedností a opětovné začlenění 
do společnosti. 

vzdělávání v 
environmentální výchově. 

5.11. 
2015 

13:00-
14:00 

ComGate: 
Call centrum, které nabízí nové pracovní 
příležitosti v nových prostorách. 

Seznámení s pracovištěm, 
informace o činnosti  
a volných pracovních 
pozicích. 

Komenského 821, 
Trutnov (budova 
ZPA – sraz v recepci 
v přízemí v 12:50h) 

5.11. 
2015 

15:00-
17:00 

KASPER KOVO, s.r.o: 
Významný regionální výrobce produktů z 
plechu, své výrobky exportuje do celého 
světa. 

Prezentace firmy 
s průvodcem, ukázka 
pracoviště, seznámení 
s činností firmy. 

Žitná 476, Trutnov 
(sraz v recepci 
v 15h) 

Hradec Králové 

Datum Čas Firma Popis akce  Místo konání 

16.11. 
2015 

14:00-
15:00 

ZVU STROJÍRNY, a.s.:  
Firma vyrábí zařízení pro chemický, 
petrochemický, farmaceutický a potravinářský 
průmysl (zařízení pivovarů a cukrovarů), pro 
klasické i jaderné elektrárny a příbuzné obory.  

Představení firmy a jejích 
profesí, odpovědi na otázky 
ohledně pracovních 
příležitostí dnes i v 
budoucnosti. 

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

16.11. 
2015 

16:00-
17:00 

Technistone, a.s.:  
Firma vyrábí kuchyňské desky, obklady, 
dlažby, parapety, fasády a schody z tvrzeného 
kamene. 

Prezentace společnosti, 
pozice obsazované v rámci 
společnosti. 

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

18.11. 
2015 

13:00-
14:30 

ARROW International CR, a.s.:  
Společnost je globální poskytovatel 
zdravotnických prostředků používaných v 
intenzivní péči, urologii a chirurgii. 

Budete se moci seznámit s 
historií společnosti, s 
výrobky, které zachraňují 
lidské životy a nahlédnout 
do výrobních prostor. 

Pražská třída 209, 
Hradec Králové 

19.11. 
2015 

13:00-
14:00 

ZVU Servis, a.s.:  
Hlavní výrobní oblastí firmy jsou svařované 
konstrukce strojů, ocelové konstrukce 
potrubních systému apod. Dále opravy a 
servisy obráběcích a tvářecích strojů, jeřábů a 
jeřábových drah, a jejich preventivní 
prohlídky. 

Prezentace společnosti s 
prohlídkou výrobních 
prostor provozu 
nástrojárna, generální 
opravna a strojírenská 
výroba. 

Pražská třída 155, 
Hradec Králové 
(zasedací místnost 
ZVU Engineering, 
a.s. a návštěva 
provozu ZVU Servis, 
a.s.) 

19.11. 
2015 

13:00-
14:00 

ZVU Engineering, a.s.:  
Firma poskytuje kompletní inženýrsko-
obchodní služby pro chemický a 
petrochemický průmysl, energetiku a 
ekologické systémy. 

Prezentace společnosti s 
prohlídkou pracovišť 
projekce a konstrukce 
technologických zařízení. 

Pražská třída 155, 
Hradec Králové 
(zasedací místnost 
ZVU Engineering, 
a.s. a příslušná 
pracoviště)  

19.11. 
2015 

14:00-
15:30 

Rubena, a.s.:  
Firma vyrábí množství pryžových, 
pryžokovových dílů a těsnících elementů 
zejména pro automobilový průmysl, dále pro 
stavební, elektrotechnický průmysl a průmysl 
domácích spotřebičů. 

Prezentace, prohlídka 
technického rozvoje, odd. 
vývoje směsí a vybraných 
provozů. 

Akademika Bedrny 
531/8a, Věkoše, 
Hradec Králové 
(Školicí středisko v 
sídle firmy) 

20.11. 
2015 

9:00- 
11:00  
 
11:00-
13:00 

STUEKEN, s.r.o.:  
Firma se zabývá výrobou vstřikovacích forem a 
střižných nástrojů pro elektroniku. Vyrábí 
přístroje do domácností, generátory, palivové 
filtry, baterie a další. 

Prezentace, prohlídka 
výrobních prostor, popis 
pracovních pozic, aktuální 
volné pozice. 

Kladská 1006/61, 
Hradec Králové 

 


