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17:30-18:30 angličtina s rodilým mluvčím pro pokročilé
Ukázková hodina v prostorách centra OKO.

OKO – vzdělá-
vací a rozvojové 
centrum, o.s.

Pospíšilova 395, 
Hradec Králové

17:30-18:30 Hatha jóga 
Seznámíme se s plným jógovým dechem, 
průpravným cvičením, vyzkoušíme si základní 
jógové pozice a nebude chybět ani relaxace. 
Zájemce prosíme o registraci: info@jogahk.cz.

Jóga HK Hořická 831, 
Hradec Králové

Pátek 20.11.2015                                     Pestrý život
      Čas                                                                                                                       NáZev akce                                                                     Pořádá    Místo koNáNí
9:00-10:00  aJ – prezentace při pracovním pohovoru 

Naučíte se fráze, které můžete použít při vstupním po-
hovoru u budoucího zaměstnavatele. Účastníci obdrží 
jako dárek poukázku na slevu zahraničních kurzů.

Lenka Altma-
nová - Slůně 
- svět jazyků

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

9:00-11:00 Představení fi rmy stUekeN, s.r.o.
Prezentace, prohlídka výrobních prostor, popis 
pracovních pozic, aktuální volné pozice.

STUEKEN, s.r.o. Kladská 1006/61, 
Hradec Králové

9:00-15:00 Ukázkové hodiny zdarma – dovednosti 
na počítači 
PC dovednosti a znalosti softwaru, základní i 
pokročilá úroveň.

Centrum 
andragogiky, 
s.r.o.

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

10:00-11:00 Mozek - kudy mi to pálí? 
Pojďme společně procvičovat a rozvíjet náš 
mozek.

Centrum 
andragogiky, 
s.r.o.

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

10:00-12:00 Nácvik první pomoci 
S možností zkoušky na simulátoru pacienta.

Zdravotnická 
záchranná 
služba Králo-
véhradeckého 
kraje, p. o.

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

11:00-13:00 Představení fi rmy stUekeN, s.r.o. 
Prezentace, prohlídka výrobních prostor, popis 
pracovních pozic, aktuální volné pozice.

STUEKEN, s.r.o. Kladská 1006/61, 
Hradec Králové

13:00-14:00 anglicky hravě v každém věku 
Není složité naučit se mluvit anglicky, my vám 
to ukážeme!

Centrum 
andragogiky, 
s.r.o.

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

13:00-15:00 den otevřených dveří na sPŠ, soŠ a soU
Pro zájemce o rekvalifi kační kurzy z oblasti 
strojírenství, informačních technologií nebo 
administrativních činností (informační služby, 
práce na PC).

Střední prů-
myslová škola, 
Střední odborná 
škola 
a Střední 
odborné učiliště

Hradební 1029, 
Hradec Králové

14:00-15:00 Jóga – cesta k uvolnění a pevnému zdraví 
Vyzkoušíme si dechová cvičení ovlivňující naši 
psychiku, jógové pozice a nezapomeneme ani na 
relaxaci. Přijďte v pohodlném oděvu.

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

15:00-16:30 co s odpady? 
Jaký vliv má odpad na životní prostředí a jakou 
roli má v tomto koloběhu člověk, význam 
pravidla 3R (redukce, reuse, recyklace) a jak je 
nastaven systém recyklace odpadu v ČR.

Středisko eko-
logické výchovy 
a etiky Rýchory 
- SEVER, 
Brontosaurus 
Krkonoše

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

16:00-17:00 spinning – na kole i v zimě 
Lekce pro začátečníky, nezapomeňte přibalit poho-
dlné oblečení, obuv, pití a dobrou náladu. Zájemce 
prosíme o registraci: spinninghk@post.cz.

Hradecký 
spinningový 
klub

Eliščino nábřeží 842/3, 
Hradec Králové

Kontaktní osoby:
     Mgr. Jana Špičáková  
jana.spicakova@hk.mpsv.cz 
    Tel.: +420 950 116 400

      Mgr. Věra Moderová
vera.moderova@hk.mpsv.cz 
      Tel.: +420 950 116 401

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

Program pro 
HRADEC KRÁLOVÉ
16. – 20. 11. 2015   

Představení fi rem 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 fi rmy a možnosti 
dalšího vzdělávání dospě-
lých; 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 výrob-
cům hraček (kovové stavebnice 
Merkur, dále vláčky, parní stroje, 
koloběžky a tříkolky). Firma také 
provádí CNC obrábění, laserové, 
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 doprav-
ních 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 špičko-
vých 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. 
Stěžejním výrobním programem 
jsou textilie pro technické účely z 
materiálů bavlna, viskóza, len a jejich 
směsi do automobilového průmyslu, 
zdravotnictví, obuvnictví a jiných 
průmyslových odvětví.

Představení společnosti 
a výrobního programu, pre-
zentace 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 vý-
robcem elektroměrů, hromad-
ného dálkového ovládání 
a moderních měřicích systémů.

Prezentace fi rmy, 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 regionální-
ho 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 fi rmy 
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 znevýhodněných skupin 
obyvatel, zvýšení a rozvoj jejich 
dovedností a opětovné začlenění 
do společnosti.

Představení sociální firmy 
a nahlédnutí pod pokličku 
ve vzdělávání v environ-
mentální výchově.

Bojiště u 
Trutnova

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 fi rmy a jejích 
profesí, odpovědi na otázky 
ohledně pracovních příleži-
tostí 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 použí-
vaných 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 fi rmy 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 inženýr-
sko-obchodní služby pro chemický 
a petrochemický průmysl, energeti-
ku 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 rozmanitých 
výrobků z technické pryže např. 
hřídelová těsnění, V-kroužky, 
těsnicí víčka, vodicí pásky a 
další pryžotextilní výrobky (př. 
protipovodňové stěny).

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

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

20.11.
2015

9:00-
11:00 

11:00-
13:00

stUekeN, s.r.o.: 
Firma se zabývá výrobou vstřiko-
vacích forem a střižných nástrojů 
pro elektroniku. Vyrábí přístroje do 
domácností, generátory, palivové 
fi ltry, diody, baterie a další.

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

Kladská 1006/61, 
Hradec Králové

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,
(budova ZPA),
(sraz v recepci v přízemí 
v 12:50 hodin)

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 fi rmy 
s průvodcem, ukázka 
pracoviště, seznámení 
s činností fi rmy.

Žitná 476, Trutnov 3,  
(sraz v recepci v 15 
hodin)



Pondělí 16.11.2015                                    Z pracáku do práce
      Čas                                                                                                                       NáZev akce                                                                     Pořádá    Místo koNáNí
9:00-11:00 Pracovní právo a nelegální práce

Vznik a skončení pracovněprávního vztahu, na co si 
dát pozor, na co mám právo a jaká jsou rizika 
a důsledky nelegálního zaměstnávání.

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 Možnosti hledání práce na internetu  
Jak efektivně hledat tu správnou práci on-line? 
Nástroje, které vám pomohou.

Centrum 
andragogiky, 
s.r.o.

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

11:00-12:00 Za zkušenostmi do zahraničí  
Kam vyjet na brigádu? Jaké jsou žádané profese? 
A mnoho dalších informací týkajících se studia, 
práce a dobrovolnictví v zemích EU.

Úřad práce ČR - 
krajská pobočka 
v Hradci Králové

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

11:00-12:00 Prezentace aktivit v oblasti vzdělávání 
dospělých na odborném učilišti v Hk
Seznámení s činností školy v oblasti celoživotního 
vzdělávání, se vzdělávacími programy, možnostmi 
zvýšení kvalifikace a získáním středoškolského 
vzdělání s výučním listem na naší škole.

Odborné učiliště, 
Hradec Králové, 
17. listopadu

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

13:00-14:00 Možnosti uplatnění u civilní bezpečnostní 
služby (cBs) a ukázka bezpečnostních 
prostředků
Seznámení s rekvalifikačními kurzy pro CBS.

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

13:00-15:00 Jak efektivně zpracovat životopis a motivační 
dopis
Přijďte zjistit, co si zaměstnavatel myslí, když se mu 
dostane do rukou vaše dokumentace.

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 strojírenství a možnosti uplatnění - ZvU 
stRoJíRNY, a.s.
Představení firmy a jejích profesí, odpovědi na 
otázky ohledně pracovních příležitostí dnes 
i v budoucnosti.

ZVU 
STROJÍRNY, a.s.

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

14:30-15:30 den otevřených dveří na oU - vzdělávání 
dospělých
Možnost navštívit kurzy, které v současné době 
probíhají na škole.

Odborné učiliště, 
Hradec Králové, 
17. listopadu

17. listopadu 1212, 
Hradec Králové, 
(vestibul budovy)

15:00-16:00 Neverbální komunikace při pohovoru aneb 
ochutnávka Job clubu
I vaše tělo na vás může zaměstnavateli hodně 
prozradit.

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 technistone - unikátní hradecký výrobce
Informace o historii a vývoji společnosti, informace 
o produktu, pozice obsazované v rámci společnosti.

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

16:00-17:00 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

Úterý 17.11.2015                                        státní svátek

středa 18.11.2015                                      Čas pro mě
Čas                                                                                                                       NáZev akce                                                                     Pořádá    Místo koNáNí

8:30-11:00 ochutnávka metody Feuersteinova instru-
mentálního obohacování 
Přiblížení a představení metody, která je velice mocným 
nástrojem umožňujícím zlepšit své dovednosti a organi-
zovat informace, které získáváme. Malá ukázka v praxi.

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

9:00-11:00 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, 
3. patro, budova B, č. 318

10:00-18:00 den otevřených dveří v o. s. oko
Prezentace činností, informační stánek, prohlídka 
prostor.

OKO – vzdělá-
vací a rozvojové 
centrum, o.s.

Pospíšilova 395, 
Hradec Králové

11:00-12:00 Prezentace koučinku a individuálního 
poradenství 
Postup při absolvování kurzu, seznámení s náplní 
a praktické příklady. 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

11:00-12:00 Zpestřete si život dobrovolnictvím 
Přemýšlíte, jak využít volný čas? Chcete se věnovat 
něčemu smysluplnému či zajímavému? Přijďte 
se dozvědět více o dobrovolnictví v Komunitním 
centru Amaro Phurd - Pražská.

Občanské sdru-
žení Salinger

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

13:00-14:30 20 aRRoW International v Hradci králové – 
perspektivní pracovní příležitost
Budete se moci seznámit s historií společnosti, 
s výrobky, které zachraňují lidské životy, můžete 
nahlédnout do čistých prostor na výrobu lékařských 
prostředků. Zjistíte, jakým způsobem můžete u nás 
rozvinout svou kariéru.

ARROW 
International 
CR, a.s.

Pražská třída 209, 
Hradec Králové

13:00-15:00 Profesní diagnostika coMdI – kariérní 
poradenství 
Možnosti využití testování COMDI nejen pro firmy, 
představení konceptu, využití při náboru nových 
zaměstnanců, zjištění talentu, …

IdeaHELP, 
vzdělávací 
centrum

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

14:00-15:00 odpovědné zadlužování
Přednáška na téma prevence a dluhové poraden-
ství, jak správně řešit již vzniklou dluhovou krizi.

Poradna při 
finanční tísni, 
o.p.s.

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

14:00-18:00 svářeč – jako profesionální zaměstnání … 
Názorná ukázka několika metod svařování, ukázka 
svařených vzorků různými metodami a na různých 
materiálech např. nerezavějící ocel, hliník, titan a jiné.

ZVU 
Strojírny, a.s.

Pražská třída 322/4, 
Hradec Králové, 
(Svářečská škola 13-024)

14:00-18:00 Manuální zručnost nejen pro řemeslníky 
Chcete se věnovat práci, která vyžaduje jemnou 
motoriku rukou a prstů? Nejde jen o řemeslnou 
zručnost, přesnou motoriku potřebují i chirurgové 
či zubaři. Přijďte si ověřit, jak jste na tom vy.

RYCON 
Consulting, s.r.o.

Kollárova 1714/1, 
Hradec Králové

14:30-15:30 den otevřených dveří na oU - vzdělávání 
dospělých
Možnost navštívit kurzy, které v současné době 
probíhají na škole.

Odborné učiliště, 
Hradec Králové, 
17. listopadu

17. listopadu 1212, 
Hradec Králové, 
(vestibul budovy)

15:00-16:00 „občane, neriskuj!“ 
Soutěžní hra prověřující znalosti z oblastí, ve 
kterých se během svého života ocitá každý jedinec, 
např. bydlení, zaměstnání, finanční gramotnost. 
Na každého soutěžícího čeká malý dárek, na vítěze 
o něco větší.

Občanské 
poradenské 
středisko, o.p.s.

Třída ČSA 543, 
Hradec Králové, 
(Club Café Pessoa)

15:00-16:00 Novinky v poskytování první pomoci
Možnost prakticky si vyzkoušet nové techniky 
v poskytování první pomoci. Doporučujeme 
pohodlné oblečení.

Vyšší odborná 
škola zdravot-
nická a Střední 
zdravotnická 
škola, HK, 
Komenského

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

15:00-16:00 Jakou mám pozornost aneb psychologické 
testování v praxi
Ochutnávka testování s rychlou individuální 
interpretací. Zájemce prosíme o registraci: 
tvd2015@atlas.cz.

PhDr. Jana 
Sýkorová

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

15:00-17:00 řecké mezedes (předkrmy) – workshop 
Paní Konstantina nás naučí připravovat pravé řecké 
předkrmy a pár dovolenkových řeckých slovíček. 
Zájemce prosíme o registraci: edhk@knihovnahk.cz.

Europe Direct, 
Eurocentrum HK

Wonkova ulice 1262/1a, 
Hradec Králové,
(Knihovna města HK - 
kuchyň v přízemí)

15:30-16:30 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 – vzdělá-
vací a rozvojové 
centrum, o.s.

Pospíšilova 395, 
Hradec Králové

16:00-17:00 Jakou mám pozornost aneb psychologické 
testování v praxi
Ochutnávka testování s rychlou individuální 
interpretací. Zájemce prosíme o registraci: 
tvd2015@atlas.cz.

PhDr. Jana 
Sýkorová

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

16:00-17:00 Mluva jako element rozvoje naší osobnosti 
Naučte se využívat mluvní dovednosti ve svůj pro-
spěch a prezentujte sebe sama výrazným mluvním 
projevem, díky němuž dokážete zaujmout. Zájemce 
prosíme o registraci do 16. 11.: pischova@rycon.cz.

RYCON 
Consulting, 
s.r.o.

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

16:00-18:00 tvorba vlastního filmu z videí a fotografií – 
originální dárek pro vaše blízké 
Vkládání fotografií a videí, efekty, prolínání, 
vkládání titulků a hudebního doprovodu.

PCstorm, s.r.o. Průmyslová 1200, 
Hradec Králové, 
(5. patro budovy MEI - 
bývalá budova PVT)

17:00-18:00 Učitelkou v podhůří Himalájí 
Jaká je role učitelky na základní škole v indické 
horské vesničce, kde čas plyne tak trochu jinak. 
Cestopisné povídání s fotografiemi naší 
dobrovolnice Terezy.

Europe Direct, 
Eurocentrum 
HK

Wonkova ulice 1262/1a, 
Hradec Králové, 
(Knihovna města HK – 
sál v přízemí)

17:00-18:30 eds – Šance vyrazit do světa
Informace o Evropské dobrovolné službě, dotování 
z EU. „Vyrazit do světa na zkušenou“ můžete bez 
financí a bez výrazné znalosti jazyka.

OKO – vzdělá-
vací a rozvojové 
centrum, o.s.

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

17:30-18:30 den otevřených dveří + ukázka aJ pro 
středně pokročilé 
Konverzace, během které lektoři zevrubně zhodnotí 
jazykové znalosti účastníků, doporučí, na co se zamě-
řit a navrhnou učební plán studenta. Účastníci obdrží 
jako dárek poukázku na slevu zahraničních kurzů.

Lenka Altma-
nová - Slůně 
- svět jazyků

Horova 36, 
Hradec Králové

19:00-20:30 Interkulturní večer
Dánsko, Severní Irsko a centrum OKO. Promítání, 
soutěže, občerstvení. Originální akce.

OKO – vzdělá-
vací a rozvojové 
centrum, o.s.

Pospíšilova 395, 
Hradec Králové

Čtvrtek 19.11.2015                                     trh práce je mozaika
      Čas                                                                                                                       NáZev akce                                                                     Pořádá    Místo koNáNí
9:00-10:00 víte, jak vám může pomoci úřad práce 

prostřednictvím aktivní politiky zaměstna-
nosti (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

9:00-10:30 Za zkušenostmi do zahraničí 
Kam vyjet na brigádu? Jaké jsou žádané profese? 
A mnoho dalších informací týkajících se studia, 
práce a dobrovolnictví v zemích EU.

Europe Direct, 
Eurocentrum 
HK, EURES

Wonkova ulice 1262/1a, 
Hradec Králové 
(Knihovna města HK – 
sál v přízemí)

10:00-11:00 armáda České republiky – vaše nová kariéra 
Prezentace probíhajícího náboru do služebního 
poměru vojáka z povolání, nabízené pozice, 
podmínky pro přijetí, možnosti vzdělávání 
a informace o studiu na Univerzitě obrany.

Armáda ČR, 
Rekrutační 
pracoviště 
Pardubice

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

11:00-12:00 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, 
2. patro, budova B, č. 207

11:00-12:00 ecdL core
Seznámení s metodou ověřování počítačové 
gramotnosti, která je založena na praktických 
testech prováděných s využitím běžné výpočetní 
techniky a v reálném programovém prostředí.

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

11:00-12:30 Za zkušenostmi do zahraničí 
Kam vyjet na brigádu? Jaké jsou žádané profese? 
A mnoho dalších informací týkajících se studia, 
práce a dobrovolnictví v zemích EU.

Europe Direct, 
Eurocentrum 
HK, EURES

Wonkova ulice 1262/1a, 
Hradec Králové, 
(Knihovna města HK – 
sál v přízemí)

13:00-14:00 Prezentace aktivit společnosti 
ZvU engineering, a.s.
Prezentace dodavatelských aktivit společnosti. 
Prohlídka pracovišť projekce a konstrukce 
technologických zařízení, prezentace počítačového 
systému pro tvorbu návrhů a technické výpočty.

ZVU 
Engineering, 
a.s.

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

13:00-14:00 Prezentace aktivit společnosti ZvU servis, a.s. 
Prezentace dodavatelských a výrobních aktivit 
společnosti spojená s prohlídkou výrobních 
prostor provozu nástrojárna, generální opravna 
a strojírenská výroba.

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

13:00-14:00 eBc*L 
Seznámení s odborným kurzem, jehož cílem je 
poskytnout přehled o podnikové problematice, 
cílech, sestavení podnikové rozvahy, 
nákladového účetnictví a obchodního práva.

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

13:00-14:00 Prevence rakoviny prsu 
Informace o výskytu a možnostech léčby 
rakoviny prsu, o prevenci, nárocích na vyšetření 
a výuka samovyšetření.

Mamma
HELP, o.s.

Gočárova třída 760, 
Hradec Králové

13:00-14:00 Zajímá vás pěstounská péče? 
Pracovníci střediska Stopa čápa se s vámi podělí 
o zkušenosti ze života rodin, ve kterých žijí děti 
v náhradní rodinné péči, a pokusí se vyvrátit 
i mýty, které v této oblasti panují.

Občanské 
sdružení 
Salinger

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

13:00-16:30 den otevřených dveří „U Piškota“ 
Přijďte se podívat do prostor střediska, které 
nabízí pomoc s předškolní přípravou a základní 
poradenství přímo v centru HK.

Občanské 
sdružení 
Salinger

Chelčického 1018, 
Hradec Králové

13:00-17:00 den otevřených dveří s deskovou hrou - 
centrum ZIP 
Prohlédnutí prostor Komunitního centra ZIP, každý 
návštěvník si může od 15:00 do 17:00 vyzkoušet 
jakoukoliv hru pro věkovou kategorii 3-100 let.

Občanské 
sdružení 
Salinger

Pospíšilova 698, 
Hradec Králové

14:00-15:30 den otevřených dveří v a.s. Rubena
Prezentace, prohlídka technického rozvoje, 
odd. vývoje směsí a vybraných provozů.

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

14:00-16:00 Zdobení jednoho květu – různé způsoby 
Zdobení růže, doplnění neflorálním 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

14:00-18:00 den otevřených dveří – středisko triangl
Možnost seznámit se s činností střediska Triangl, které 
se specializuje na sociální práci s ohroženými rodinami 
v Královéhradeckém kraji. Naším cílem je, aby děti 
nemusely být odebírány z domova do ústavů.

Občanské 
sdružení 
Salinger

Třída Karla IV. 430, 
Hradec Králové, 
(areál Jitřenky, 1. patro)

14:30-15:30 den otevřených dveří na oU - vzdělávání 
dospělých
Možnost navštívit kurzy, které v současné době 
probíhají na škole.

Odborné 
učiliště, 
Hradec Králové, 
17. listopadu

17. listopadu 1212, 
Hradec Králové, 
(vestibul budovy)

15:00-16:00 Hatha jóga 
Seznámíme se s plným jógovým dechem, 
průpravným cvičením, vyzkoušíme si základní 
jógové pozice a nebude chybět ani relaxace. 
Zájemce prosíme o registraci: info@jogahk.cz.

Jóga HK Hořická 831, 
Hradec Králové

15:30-16:15 angličtina pro mírně pokročilé
Ukázková hodina v prostorách centra OKO.

OKO – vzdělá-
vací a rozvojové 
centrum, o.s.

Pospíšilova 395, 
Hradec Králové

15:30-19:30 angličtina pro věčné začátečníky
Ukázková hodina v prostorách centra OKO.

OKO – vzdělá-
vací a rozvojové 
centrum, o.s.

Pospíšilova 395, 
Hradec Králové

16:00-17:00 Pracovník v sociálních službách a další 
zdravotní akreditované kurzy

Oblastní 
spolek Českého 
červeného 
kříže HK

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

16:00-17:00 tvorba vlastní prezentace 
Využití různých nástrojů pro tvorbu vlastní 
poutavé prezentace kombinací Photoshopu, 
Malování a PowerPointu.

RYCON 
Consulting, 
s.r.o.

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

16:00-18:00 obchodní (a jiný) dopis 
Formální úprava dle normy ČSN 01 6910, 
psaní mezer, zkratek, značek, číslic, dat, formát 
odstavce a textu.

PCstorm, s.r.o. Průmyslová 1200, 
Hradec Králové, 
(5. patro budovy MEI - 
bývalá budova PVT)

16:30-17:30 angličtina s rodilým mluvčím pro středně 
pokročilé 
Ukázková hodina v prostorách centra OKO.

OKO – vzdělá-
vací a rozvojové 
centrum, o.s.

Pospíšilova 395, 
Hradec Králové


