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Čtvrtek 10. 11. 2016

ČAS AKCE POŘADATEL MÍSTO KONÁNÍ

9:00 
- 11:00

Den otevřených dveří - knihovna je 
kulturní, vzdělávací i duchovní přístav 
-prohlídka prostor knihovny. Cesta knihy 
- od nákupu až k výpujčce. Knihovna není jen 
vypůjčování knih. Aktivity a akce knihovny. 
Výstava - kreslíře, animátora a grafi ka 
Jaroslava City.

Knihovna 
Břetislava Kafky, 
Červený Kostelec

Knihovna Břetislava Kafky, 
Sokolská 293, 
Červený Kostelec

9:00 
- 11:00

Den otevřených dveří - BATIST, s.r.o., 
Červený Kostelec 
- nahlédnete do našich výrobních prostor „tzv. 
čistých prostor“, kde se vyrábí zdravotnické 
prostředky určené ke sterilizaci a poté k použití 
na operačních sálech.

BATIST, s.r.o., 
Červený Kostelec 

BATIST, s.r.o., 
Nerudova 744, 
Červený Kostelec 

9:00 
- 11:00

Den otevřených dveří - BATIST 
Medical, a.s., Červený Kostelec 
- nahlédnete do našich skladových prostor, 
kde je 5000 paletových míst a ukážeme Vám 
simulovaný operační sál.

BATIST 
Medical, a.s., 
Červený Kostelec

BATIST Medical, a.s., 
Nerudova 309, 
Červený Kostelec

9:00 
- 12:00

Dny otevřených dveří ve Školském 
zařízení 
- činnost je zaměřena zejména na poskytování 
služeb v oblasti dalšího vzdělávání 
pedagogických pracovníků.

Školské zařízení 
pro další 
vzdělávání 
pedagogických 
pracovníků 
Královéhradec-
kého kraje

Školské zařízení pro další 
vzdělávání pedagogických 
pracovníků 
Královéhradeckého kraje, 
Bartoňova 1005, 
Náchod

9:00 
- 12:00

Představení prostor a ukázka činností 
Mateřského centra Hopsáček.

Klub SUN 
Náchod, o.s., 
Mateřské 
centrum 
Hopsáček

Klub SUN Náchod, o.s., 
Mateřské centrum 
Hopsáček, 
Bílá 1969, Náchod

10:00 
- 11:00

Prohlídka výrobně - administrativního 
centra SP Pro -Charitu, s.r.o.,
v Červeném Kostelci - v rámci prohlídky 
budou návštěvníci provedeni 2 výrobními 
provozy - výrobnou bylinných sirupů  Camellus 
a výrobnou fi xačních roztoků HistoFOR, 
expedicí a administrativní částí budovy.

Pro-Charitu, s.r.o., 
Červený Kostelec 

Pro-Charitu, s.r.o. , 
17. listopadu 170, 
Červený Kostelec 

10:00 
- 11:00

Prezentace Vzdělávacího a kulturního 
centra Klášter Broumov - den otevřených 
dveří - co nového nabízí Vzdělávací a kulturní 
centrum Klášter Broumov? 
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 ubytování v Domě Hostů.

Vzdělávací 
a kulturní 
centrum Klášter 
Broumov

Klášter Broumov

14:00 
- 16:00

Den otevřených dveří - BATIST, s.r.o., 
Červený Kostelec 
- nahlédnete do našich výrobních prostor „tzv. 
čistých prostor“, kde se vyrábí zdravotnické 
prostředky určené ke sterilizaci a poté k použití 
na operačních sálech.

BATIST, s.r.o., 
Červený Kostelec 

BATIST, s.r.o., 
Nerudova 744, 
Červený Kostelec 

14:00 
- 16:00

Den otevřených dveří - BATIST Medical, 
a.s. Červený Kostelec 
- nahlédnete do našich skladových prostor, 
kde je 5000 paletových míst a ukážeme Vám 
simulovaný operační sál.

BATIST 
Medical, a.s., 
Červený Kostelec

BATIST Medical, a.s., 
Nerudova 309, 
Červený Kostelec

15:00 
- 16:00

Prezentace Vzdělávacího a kulturního 
centra Klášter Broumov 
- den otevřených dveří - co nového nabízí 
Vzdělávací a kulturní centrum Klášter Brou-
mov? 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 ubytování v Domě Hostů.

Vzdělávací 
a kulturní 
centrum Klášter 
Broumov

Klášter Broumov

16:00 
- 18:00

Představení prostor a ukázka činností 
Mateřského centra Hopsáček.

Klub SUN 
Náchod, o.s., 
Mateřské 
centrum 
Hopsáček

Klub SUN Náchod, o.s., 
Mateřské centrum 
Hopsáček, 
Bílá 1969, 
Náchod

16:30 
- 17:30

Francouzština 
- ukázková lekce francouzštiny pro začátečníky 
i pokročilé (bude přizpůsobena dle zájmu 
a pokročilosti účastníků.

SVČ Déčko 
Náchod, 
Zuzana 
Rousková 
(zuzana.
rouskova@
decko-nachod.cz)

Středisko volného času 
Déčko, 
Zámecká 243, 
Náchod

18:30 
- 20:30

Keramika. Keramická tvorba, modelování 
a výroba drobné keramiky, 
točení na kruhu, dekorace.

SVČ Déčko 
Náchod, 
Bc. 
Tereza Išová
(terka@
decko-nachod.cz)

Středisko volného času 
Déčko, 
Zámecká 243, 
Náchod

Pátek 11. 11. 2016

ČAS AKCE POŘADATEL MÍSTO KONÁNÍ

7:00 
- 14:00

Ukázka sváření technologií 135 a 141 
- ukázka svařování nejrozšířenější svářečskou 
technologií 135 (MAG) na plechu v poloze PB 
(poloha vodorovná shora) a PF (poloha svislá 
od spoda nahoru).

O.K. Stavební, 
s.r.o. 
- Svářečská škola,
Červený Kostelec 

O.K. Stavební, s.r.o. 
- Svářečská škola, 
17. listopadu 461,
 Červený Kostelec, 
vjezd do dvora

9:00 
- 12:00

Workshop - pletení z papírového pedigu.

Klub SUN 
Náchod, o.s., 
Mateřské 
centrum 
Hopsáček

Klub SUN Náchod, o.s., 
Mateřské centrum 
Hopsáček, 
Bílá 1969, Náchod

10:00
- 12:00

Prezentace koučinku a individuálního 
poradenství 
- postup při absolvování podnikatelského 
koučinku, možnost individuálních 
konzultací podnikatelských záměrů.

TECHNOLOGICKÉ 
CENTRUM 
Hradec Králové, 
o.p.s.

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

15:30 
- 18:30

Paličkování 
- pro začátečníky i pokročilé, tradiční technika 
paličkování (původní tvorba krajek), základní 
vzorníky a techniky, ozdobné vzory a obráz-
kové motivy.

SVČ Déčko 
Náchod, 
Bc. Tereza Išová 
(terka@
decko-nachod.cz)

Středisko volného času 
Déčko, 
Zámecká 243,
Náchod

18:00 
- 19:00

Výchova a vzdělávání rozumově nada-
ného dítěte 
- centrum podpory talentů Náchod zve na 
besedu s rodiči, kde nasdílíme zkušenosti 
s péčí o malé rozumbrady a napovíme si, jak s 
nimi zvládat obtížné životní situace.

SVČ Déčko 
Náchod, 
Ing. Kateřina 
Venclová 
(emer@
decko-nachod.cz)

Středisko volného času 
Déčko, 
Zámecká 243, 
Náchod



Pondělí 7. 11. 2016

ČAS AKCE POŘADATEL MÍSTO KONÁNÍ

9:00 
- 11:00

Ukázka a zdobení vaflí.

Střední škola a 
Základní škola, 
Nové Město nad 
Metují

Kontaktní pracoviště ÚP 
Náchod, 
Kladská 1092, Náchod,
přízemí, kancelář č. 015

9:00 
- 10:30

Prezentace koučinku a individuálního 
poradenství 
- postup při absolvování podnikatelského 
koučinku, možnost individuálních konzultací 
podnikatelských záměrů.

TECHNOLOGICKÉ 
CENTRUM 
Hradec Králové, 
o.p.s.

Kontaktní pracoviště ÚP 
Náchod, 
Kladská 1092, Náchod,
2. patro, 
zasedací místnost č. 203

9:00 
- 12:00

Představení prostor a ukázka činností 
Mateřského centra Hopsáček.

Klub SUN 
Náchod, o.s., 
Mateřské 
centrum 
Hopsáček

Klub SUN Náchod, o.s., 
Mateřské centrum 
Hopsáček, 
Bílá 1969, Náchod

10:00 
- 11:00

„Využijte svého práva na preventivní 
prohlídky“. 
Zdravotní prevence - karcinom prsu.

Mamma 
HELP, z.s., 
Praha

Kontaktní pracoviště ÚP 
Náchod, 
Kladská 1092, Náchod,
1. patro, 
Informační a poradenské 
středisko (IPS)

15:00 
- 16:00

Šance jít dál aneb občanská poradna 
pomáhá obětem trestných činů 
- základní témata problematiky poradenství 
obětem trestných činů, obvyklé způsoby 
postupu policie, soudů a dalších institucí 
řešících problematiku v souvislosti 
s uplatňováním práv osob poškozených 
trestnou činností.

Občanské pora-
denské středisko, 
o.p.s., 
Hradec Králové, 
OBČANSKÁ 
PORADNA 
NÁCHOD

Kontaktní pracoviště ÚP 
Náchod, 
Kladská 1092, Náchod,
1. patro, 
Informační a poradenské 
středisko (IPS)

14:00 
- 16:00

Právo na informace .. právě teď 
- zveme Vás na návštěvu Informačního Centra 
pro Mládež v budově SVČ Déčko Náchod - 
prohlídka prostor, přehled poskytovaných 
informací a služeb (každou půlhodinu - 14:00, 
14:30, 15:00, 15:30 a 16:00 h. 
Po domluvě možnost kariérového a celoživot-
ního poradenství zdarma.

Informační 
Centrum 
pro Mládež 
Náchod, 
Ing. 
Kateřina 
Venclová 
(emer@
decko-nachod.cz)

Středisko volného času 
Déčko, 
Zámecká 243, 
Náchod

16:30 
- 17:30

Stolní tenis. Základy hry a její pravidla, 
dvouhry, čtyřhry.

SVČ Déčko 
Náchod, 
Zuzana 
Rousková 
(zuzana.
rouskova@
decko-nachod.cz)

Squash centrum „Plechovka“ 
Náchod na Hamrech

18:30 
- 19:30

Břišní tance 
- lekce vhodná pro začátečnice a mírně pokro-
čilé. Protažení 
a harmonizující pohyb v orientálním stylu.

SVČ Déčko 
Náchod, 
Bc. 
Tereza Išová 
(terka@
decko-nachod.cz)

Středisko volného času 
Déčko, 
Zámecká 243, 
Náchod

Úterý 8. 11. 2016

ČAS AKCE POŘADATEL MÍSTO KONÁNÍ

9:00 
- 10:00

Prezentace činností SP Pro-Charitu, s.r.o., 
s ochutnávkou bylinných sirupů.

Pro-Charitu, s.r.o., 
Červený Kostelec 

Kontaktní pracoviště ÚP 
Náchod, 
Kladská 1092, Náchod,
1. patro, 
Informační a poradenské 
středisko (IPS)

11:00 
- 12:00

Terénní komunitní práce s lidmi 
s duševním onemocněním, jejich 
návrat do běžné společnosti.

Péče o duševní 
zdraví, 
středisko Náchod

Kontaktní pracoviště ÚP 
Náchod, 
Kladská 1092, Náchod, 
1. patro, 
Informační a poradenské 
středisko (IPS)

9:00 
- 12:00

Představení prostor a ukázka činností 
Mateřského centra Hopsáček.

Klub SUN 
Náchod, o.s., 
Mateřské 
centrum 
Hopsáček

Klub SUN Náchod, o.s., 
Mateřské centrum 
Hopsáček, 
Bílá 1969, Náchod

9:30 
- 10:30

Fit lekce pro maminky 
- cvičení spojuje kardio prvky s posilováním 
problematických partií a hlubokého stabi-
lizačního systému. Cvičíme za přítomnosti 
dětí, hračky jsou k dispozici. Vede instruktorka 
Strolleringu a Pilates s akreditací MŠMT.

SVČ Déčko 
Náchod, 
Ing. 
Alena Prázová 
(mc@deckona-
chod.cz)

Středisko volného času 
Déčko, 
Zámecká 243, Náchod

14:00 h.
15:00 h. 
16:00 h.

Neseďte v koutě a posviťte si na novou 
práci 
- prohlídka výrobního závodu, světelné 
a termální laboratoře, praktická ukázka výroby 
svítidel, otázky a odpovědi, pro zájemce 
- individuální konzultace pracovního uplatnění 
ve společnosti HALLA, a.s., prohlídka výrob-
ního závodu bude probíhat vždy v každou 
celou hodinu.

Výrobní závod 
HALLA, a.s., 
Černčická 43, 
Nové Město nad 
Metují - Krčín

Výrobní závod HALLA, a.s., 
Černčická 43, 
Nové Město nad Metují 
- Krčín

16:00 
- 18:00

Představení prostor a ukázka činností 
Mateřského centra Hopsáček.

Klub SUN 
Náchod, o.s., 
Mateřské 
centrum 
Hopsáček

Klub SUN Náchod, o.s., 
Mateřské centrum 
Hopsáček, 
Bílá 1969, Náchod

16:00 
- 17:00

Španělská konverzace
- konverzace ve španělštině s rodilými mluv-
čími, konverzační témata pro mírně pokročilé. 
Možnost zapojení vlastního tématu 
dle zájmu účastníka.

SVČ Déčko 
Náchod, 
Ing. Kateřina 
Hiebschová 
(katerina.
hiebschova@
decko-nachod.cz)

Středisko volného času 
Déčko, 
Zámecká 243, 
Náchod

17:00 
- 18:00

Umění cirkusové (ARTISTI) 
- otevřený workshop žonglování, balancu 
a dalších cirkusových kousků pro mládež 
a dospělé. Možnost mezinárodního sdílení 
zkušeností i ozkoušení úplných základů.

SVČ Déčko 
Náchod, 
Marek Halaška 
(mumunda@
seznam.cz)

Středisko volného času 
Déčko, 
Zámecká 243, 
Náchod

17:30 
- 18:30

Kytara pro potěšení 
- nenáročná hodina pro nesmělé kytaristy. 
Stačí umět základní akordy a dva rytmy, vše 
ostatní doučíme, nacvičíme. Hlavně táborová 
a folková píseň, výběr i podle přání účastníků.

SVČ Déčko 
Náchod, 
Věra Škodová 
(decko@
decko-nachod.cz)

Středisko volného času 
Déčko, 
Zámecká 243, 
Náchod

Středa 9. 11. 2016

ČAS AKCE POŘADATEL MÍSTO KONÁNÍ

8:00 h.    
9:00 h. 

10:00 h.

Neseďte v koutě a posviťte si na novou 
práci 
- prohlídka výrobního závodu, světelné 
a termální laboratoře, praktická ukázka výroby 
svítidel, otázky a odpovědi, pro zájemce 
- individuální konzultace pracovního uplatnění 
ve společnosti HALLA, a.s., prohlídka výrob-
ního závodu bude probíhat vždy v každou 
celou hodinu.

Výrobní závod 
HALLA, a.s., 
Černčická 43, 
Nové Město nad 
Metují - Krčín

Výrobní závod HALLA, a.s., 
Černčická 43, 
Nové Město nad Metují 
- Krčín

9:00 
- 12:00

Dny otevřených dveří ve Školském 
zařízení 
- činnost je zaměřena zejména na poskytování 
služeb v oblasti dalšího vzdělávání 
pedagogických pracovníků.

Školské zařízení 
pro další 
vzdělávání 
pedagogických 
pracovníků 
Královéhradec-
kého kraje

Školské zařízení pro další 
vzdělávání pedagogických 
pracovníků 
Královéhradeckého kraje, 
Bartoňova 1005, Náchod

10:00 
- 11:00

Prezentace Vzdělávacího a kulturního 
centra Klášter Broumov 
- představení programů, seminářů a worksho-
pů pro firmy, veřejnou správu a veřejnost. 
Co nového nabízí Vzdělávací a kulturní centrum 
Klášter Broumov? Jaká je vize a filosofie našich 
kurzů pro dospělé a v čem se chceme rozvíjet? 
Co přinášíme a čím obohatíme Vaši osobnost, 
Vaše kompetence, firmu a organizaci? 

Vzdělávací 
a kulturní 
centrum Klášter 
Broumov

Kontaktní pracoviště ÚP 
Náchod, 
Kladská 1092, Náchod, 
2. patro, 
zasedací místnost č. 203

11:00 
- 12:00

Europass - životopis online 
- připravte si perfektní životopis v češtině nebo 
v cizím jazyce s pomocí systému Europass. 
Možnost konzultace již vytvořených životopisů.

SVČ Déčko 
Náchod, 
Ing. 
Kateřina 
Venclová 
(emer@
decko-nachod.cz)

Kontaktní pracoviště ÚP 
Náchod, 
Kladská 1092, Náchod, 
1. patro, 
Informační a poradenské 
středisko (IPS)

12:45 
- 13:45

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.

EURES 
a EUROCENTRUM 
HRADEC 
KRÁLOVÉ, 
Ing.
Kateřina 
Křikavová

Kontaktní pracoviště ÚP 
Náchod, 
Kladská 1092, Náchod, 
1. patro, 
Informační a poradenské 
středisko (IPS)

14:00 
- 15:00

OptikDoDomu -  brýle ze všech stran
Jak se vyrábí brýle a dioptrické čočky, jak si 
správně vybrat brýle a starat se o ně, 
foto továren v Asii. Možnost spolupráce.

OptikDoDomu, 
s.r.o., 
Praha

Kontaktní pracoviště ÚP 
Náchod, 
Kladská 1092, Náchod, 
2. patro, 
zasedací místnost č. 203

15:00 
- 16:00

Prezentace Vzdělávacího a kulturního 
centra Klášter Broumov 
- představení programů, seminářů 
a workshopů pro firmy, veřejnou správu 
a veřejnost. Co nového nabízí Vzdělávací 
a kulturní centrum Klášter Broumov? Jaká je 
vize a filosofie našich kurzů pro dospělé 
a v čem se chceme rozvíjet? Co přinášíme 
a čím obohatíme Vaši osobnost, Vaše 
kompetence, firmu a organizaci? 

Vzdělávací 
a kulturní 
centrum Klášter 
Broumov

Kontaktní pracoviště ÚP 
Náchod, 
Kladská 1092, Náchod, 
2. patro, 
zasedací místnost č. 203

15:00 
- 16:00

Životopis a motivační dopis.

Kontaktní pra-
coviště 
ÚP Náchod, 
oddělení 
poradenství

Kontaktní pracoviště ÚP 
Náchod, 
Kladská 1092, Náchod, 
1. patro, 
Informační a poradenské 
středisko (IPS)

16:00 
- 17:00

Jak se připravit na pracovní pohovor v AJ 
- jaké otázky mohu nejspíš očekávat 
u pohovoru v AJ? Jak se na něj připravit? 
Jak zaujmout? 

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

Kontaktní pracoviště ÚP 
Náchod, 
Kladská 1092, Náchod, 
4. patro, 
malá zasedací místnost

17:00 
- 18:00

Polská konverzace 
- díky podobnosti jazyků jsou všichni Češi 
mírně pokročilými mluvčími polštiny. Využijte 
příležitost postoupit v jazyce našich sousedů 
ještě dál.

SVČ Déčko 
Náchod, 
Daria Sitko 
(dsitko@
seznam.cz)

Středisko volného času 
Déčko, 
Zámecká 243, 
Náchod

18:00 
- 19:30

Metoda instrumentálního obohacení. 
Přednáška Mgr. Petry Dočkalové 
v Mateřském centru MaCíček v budově 
SVČ Déčka Náchod 
Obsah instrumentálního obohacení Reuvena 
Feursteina lze stručně vyjádřit slovy: „Učíme se 
učit se“. Jde o nástroj, jehož pomocí můžeme 
zlepšit své dovednosti poznávat a organizovat 
informace. Naučit se různé strategie, plánovat 
si svůj život, ovlivnit své chování. Inteligence 
není podle přesvědčení autora neměnná 
struktura, kterou pouze využíváme, ale lze ji 
ovlivnit jako celek, a zvýšit mentální možnosti 
každého člověka.

SVČ Déčko 
Náchod,
Ing. 
Alena Prázová 
(mc@
decko-nachod.cz)

Středisko volného času 
Déčko, 
Zámecká 243, 
Náchod


