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Představení fi rem v rámci týdnů vzdělávání dospělých 2015

Kontaktní osoby:

Bc. Petra Hašková
petra.haskova@tu.mpsv.cz

Tel.: +420 950 168 450

Bc. Martin Vlasák
 martin.vlasak@tu.mpsv.cz

Tel.: +420 950 168 458

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

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, laserová, 
plazmové řezání a vysekávání.

Prezentační seminář pro 
osvojování praktických 
dovedností. 

Muzeum MERKUR
Tyršova 341 
549 54 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.

REKO s.r.o.
Husova 123
551 01 Jaroměř

29.10.
2015

9:00-
12:00

WIkov mGI a.s.: 
Společnost je tradičním výrob-
cem ozubených kol a mechanic-
kých převodovek.

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

WIKOV MGI a.s.
Zbečník 356
549 31 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.

Nyklíček a spol. s r.o.
Rašínova 278 
549 01 Nové Město 
nad Metují

trutnov
datum Čas Firma Popis akce  místo konání

2.11.
2015

13:00-
14:00

zPa smart energy – fi rma 
je největším českým výrob-
cem elektroměrů, hromad-
ného dálkového ovládání a 
moderních měřicích systémů

Prezentace fi rmy, ukázka 
pracoviště s průvodcem

Komenského 821, 
Trutnov (sraz na re-
cepci v přízemí)

2.11.
2015

14:00-
16:00

te connectivity (býv. 
tYco electronics) – fi rma 
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 zaměstná-
vání 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

15:00-
16:00

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, slovo persona-
listky, slovo nadřízených 
z výroby.

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 poskyto-
vatel 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 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 
inženýrsko-obchodní služby 
pro chemický a petrochemický 
průmysl, energetiku a ekologic-
ké 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 rozmani-
tých výrobků z technické pryže 
např. hřídelová těsnění, V-krouž-
ky, 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 
vstřikovacích 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

Program pro 
TRUTNOV

2. – 6. 11. 2015   

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,(bu-
dova 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 výrob-
ky 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   2. 11. 2015
Název akce Pořadatel, místo koNáNí Čas
Propagační materiály kurzů pedikúra, 
manikúra, nehtová modeláž, kadeřnice

Ivana Nouzecká, agentura staRt, 
místo konání: 
ÚP ČR, KoP Trutnov, Horská 5, Trutnov

8:00 - 16:00

Propagační materiály kurzů zaměřených 
na znalosti a komunikační dovednosti

mgr. Jana Fišerová - vzdělávací agentura, 
místo konání: 
ÚP ČR, KoP Trutnov, Horská 5, Trutnov

8:00 - 16:00

Představení aktivit, práce a služeb Oblastní 
charity Trutnov

oblastní charita trutnov, 
místo konání: 
ÚP ČR, KoP Trutnov, Horská 5, Trutnov, č. dv.139

8:00 - 10:00 

Den otevřených dveří - zdravý životní styl, 
výživové poradenství zdarma

Naturhouse, 
Horská 1, Trutnov

8:00 - 16:00 
Informační panel + propagační materiály voŠz a szŠ, Procházkova 303, Trutnov 8:00 - 16:00

Jak poznáte stavy ohrožující život v běžném 
životě? Co je diabetické koma, fibrilní křeče, 
epilepsie? Jak zasáhnout, abych postižené-
mu neublížil?

mateřské centrum kaRolinka z.s., 
Školní 13, Trutnov

9:00 - 12:00

Možnosti vzdělávání v Armádě ČR + 
propagační materiály

nprap. Ješina martin, armáda České 
republiky, Rekrutační pracoviště Par-
dubice, místo konání: ÚP ČR, KoP Trutnov, 
Horská 5, Trutnov (č. dv. 139)

10:00 - 12:00

Den otevřených dveří + informační panel 
+ propagační materiály

Ing. stanislava stierandová, 
Školské zařízení pro další vzdělávání 
pedagogických pracovníků 
královéhradeckého kraje, 
místo konání: Malé náměstí 158, Trutnov 
(přízemí Obchodní akademie Trutnov) 

12:00 - 15:30

Den otevřených dveří – prezentace firmy, 
ukázka pracoviště s průvodcem 

zPa smart energy, Komenského 821, 
Trutnov (sraz na recepci v přízemí)

13:00 - 14:00

Den otevřených dveří – seznámení 
s činností významné regionální firmy 

te connectivity (býv. tYco electronics), 
Komenského 821, Trutnov (sraz na recepci 
v přízemí – budova ZPA)

14:00 - 16:00

Úterý  3. 11. 2015
Název akce Pořadatel, místo koNáNí Čas
Propagační materiály kurzů pedikúra, 
manikúra, nehtová modeláž, kadeřnice

Ivana Nouzecká, agentura staRt, 
místo konání: 
ÚP ČR, KoP Trutnov, Horská 5, Trutnov

8:00 - 16:00

Propagační materiály kurzů zaměřených 
na znalosti a komunikační dovednosti

mgr. Jana Fišerová - vzdělávací agentura, 
místo konání: 
ÚP ČR, KoP Trutnov, Horská 5, Trutnov 

8:00 - 16:00

EURES poradenství - určeno pro zájemce 
o práci v zemích EU, EHP a Švýcarska

Bc. martin vlasák, ÚP ČR, koP trutnov, 
Horská 5, Trutnov - č. dv. 139

8:00 - 9:00

Den otevřených dveří - zdravý životní styl, 
výživové poradenství zdarma

Naturhouse, Horská 1, Trutnov 8:00 - 16:00 

Informační panel + propagační materiály Ing. stanislava stierandová, 
Školské zařízení pro další vzdělávání 
pedagogických pracovníků královéhra-
deckého kraje, 
místo konání: 
ÚP ČR, KoP Trutnov, Horská 5, Trutnov

8:00 - 16:00

Chcete studovat na SŠ zdravotnické 
v Trutnově? Více informací naleznete 
v propagačních materiálech

voŠz a szŠ, Procházkova 303, trutnov, 
místo konání: 
ÚP ČR, KoP Trutnov, Horská 5, Trutnov

8:00 - 16:00

Čeká Vás přijímací pohovor? A to třeba
 i v business angličtině? Připravíme Vás 
na něj!

centrum andragogiky, s.r.o., 
místo konání: 
ÚP ČR, KoP Trutnov, Horská 5, Trutnov - č. dveří 139

9:00 - 12:00 

Den otevřených dveří a prezentace volných 
míst pro OZP

Šubrt - oz s.r.o., 
K Bělidlu 709,Trutnov

10:00 - 12:00

Den otevřených dveří - Legendy a historie 
Trutnova

tRUtNov - mĚsto dRaka z. s., 
Školní 151, Trutnov

10:00 - 12:00  
14:00 - 17:00

Den otevřených dveří - seznámení s 
environmentální výchovou

trutnovská zeleň, o.p.s., Bojiště u 
Trutnova, par.č. 1136 (zázemí) na konci 
ulice U Kříže 

11:00 - 16:00

Prezentace možností poradenství pro 
zájemce o zahájení podnikání

tecHNoloGIckÉ ceNtRUm Hradec 
králové, ÚP ČR , 
KoP Trutnov, Horská 5, Trutnov  - č. dveří 139

11:00 - 12:00

Formální a úprava textu dle normy ČSN 01 
6910, psaní mezer, zkratek, značek, číslic, 
dat odstavce a textu.

Pc storm, s. r. o., 
Přerušená 357, Trutnov (budova Relax centra 
u Lidlu - 3. patro)

16:00 - 18:00

středa  4. 11. 2015
Název akce Pořadatel, místo koNáNí Čas
Prezentace středních škol a zaměst-
navatelů

krajská hospodářská komora králo-
véhradeckého kraje, UFFO, Společenské 
centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas / 
náměstí Republiky 999, 541 01 Trutnov

11:00 -18:00

Den otevřených dveří - zdravý životní styl, 
výživové poradenství zdarma

Naturhouse, Horská 1, Trutnov 8:00 - 16:00

Propagační materiály kurzů zaměřených 
na znalosti a komunikační dovednosti

mgr. Jana Fišerová - vzdělávací agentura, 
místo konání: 
ÚP ČR, KoP Trutnov, Horská 5, Trutnov

8:00 - 16:00

Propagační materiály kurzů pedikúra, 
manikúra, nehtová modeláž, kadeřnice

Ivana Nouzecká, agentura staRt,
místo konání: ÚP ČR, KoP Trutnov, Horská 5, Trutnov 

8:00 - 16:00

Chcete studovat na SŠ zdravotnické  
v Trutnově? Více informací naleznete 
v propagačních materiálech

voŠz a szŠ, Procházkova 303, trutnov, 
místo konání: 
ÚP ČR, KoP Trutnov, Horská 5, Trutnov 

8:00 - 16:00

Jak ulovit správnou práci? Zapracujte na 
sobě s pomocí poradenských kurzů

ÚP ČR, koP trutnov, Horská 5, Trutnov  - č. 
dveří 139

8:00 - 9:00

Postrádáte vzdělání pro výkon vysněného 
zaměstnání? Možná Vám pomohou 
rekvalifikace

ÚP ČR, koP trutnov, 
Horská 5, Trutnov - č. dveří 139

9:00 - 10:00

Informační panel + propagační materiály Ing. stanislava stierandová, 
Školské zařízení pro další vzdělávání 
pedagogických pracovníků královéhra-
deckého kraje, místo konání: ÚP ČR, KoP 
Trutnov, Horská 5, Trutnov

9:00 - 16:00

Seznámení s možností příspěvku pro 
nezaměstnané na zahájení SVČ či jako 
příspěvku na mzdu u potencionálního 
zaměstnavatele

ÚP ČR, koP trutnov,
Horská 5, Trutnov  - č. dv. 139

10:00 - 11:00

Den otevřených dveří most k životu o. p. s., Šikmá 300, Trutnov 10:00 - 17:00

Den otevřených dveří a prezentace volných 
míst pro OZP

Šubrt - oz s.r.o., 
K Bělidlu 709, Trutnov

10:00 - 12:00

Den otevřených dveří - Legendy a historie 
Trutnova

tRUtNov - mĚsto dRaka z. s., 
Školní 151, Trutnov

10:00 - 12:00  
14:00 - 17:00

Možnost uplatnění u CBS (Civilní bezpeč-
nostní agentura) a ukázka bezpečnostních 
prostředků

Bc. Josef Ježek, 
místo konání: ÚP ČR, KoP Trutnov, Horská 5, 
Trutnov – č. dveří 139

11:00 - 12:30

Pátek  6. 11. 2015
Název akce Pořadatel, místo koNáNí Čas

Propagační materiály kurzů pedikúra, 
manikúra, nehtová modeláž, kadeřnice

Ivana Nouzecká, agentura staRt, 
místo konání: 
ÚP ČR, KoP Trutnov, Horská 5, Trutnov

8:00 - 16:00

Propagační materiály kurzů zamě-
řených na znalosti a komunikační 
dovednosti

mgr. Jana Fišerová - vzdělávací agentura, 
místo konání: 
ÚP ČR, KoP Trutnov, Horská 5, Trutnov 

8:00 - 16:00

Den otevřených dveří - zdravý životní 
styl, výživové poradenství zdarma

Naturhouse, 
Horská 1, Trutnov

8.00 - 16:00

Informační panel + propagační 
materiály

Ing. stanislava stierandová, Školské 
zařízení pro další vzdělávání pedago-
gických pracovníků královéhradec-
kého kraje, 
místo konání: 
ÚP ČR, KoP Trutnov, Horská 5, Trutnov

8:00 - 16:00

Chcete studovat na SŠ zdravotnické 
v Trutnově? Více informací naleznete 
v propagačních materiálech

voŠz a szŠ, Procházkova 303, trutnov, 
místo konání: 
ÚP ČR, KoP Trutnov, Horská 5, Trutnov

8:00 - 16:00

Naučte se správně sepsat životopis 
a motivační dopis podle posledních 
požadavků personalistů!

ÚP ČR, koP trutnov, 
Horská 5, Trutnov - č. dveří 139

8:30 - 9:30

Postrádáte vzdělání pro výkon 
vysněného zaměstnání? Možná Vám 
pomohou rekvalifikace

ÚP ČR, koP trutnov, 
Horská 5, Trutnov - č. dveří 139

9:30 - 10:30

Den otevřených dveří - Legendy 
a historie Trutnova

trutnov - mĚsto dRaka z. s., 
Školní 151, Trutnov

10:00 - 12:00  
14:00 - 17:00

EURES poradenství - určeno pro 
zájemce o práci v zemích EU, EHP 
a Švýcarska

Bc. martin vlasák, ÚP ČR, koP trutnov, 
Horská 5, Trutnov - č. dveří 139

10:30 - 11:30

Ukázky poskytování první pomoci 
s možností vyzkoušení, představení 
činnosti OS ČČK Trutnov

oblastní spolek Českého červeného 
kříže trutnov, 
místo konání: Horská 5, Trutnov - č. dveří 
604 – učebna první pomoci

14:00 - 16:00

Základy asertivity – ukázková hodina most k životu o. p. s., 
Šikmá 300, Trutnov

15:30 - 16:30

Upravujeme digitální fotografii střední průmyslová škola trutnov, 
Školní 101, Trutnov, učebna T1 - přízemí

16:00 - 17:00

Čtvrtek  5. 11. 2015
Název akce Pořadatel, místo koNáNí Čas 
Prezentace středních škol 
a zaměstnavatelů

krajská hospodářská komora králo-
véhradeckého kraje, UFFO, Společenské 
centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas 
/ náměstí Republiky 999, 541 01 Trutnov

8:00 - 18:00

Propagační materiály kurzů zaměřených 
na znalosti a komunikační dovednosti

mgr. Jana Fišerová - vzdělávací agentura, 
místo konání: ÚP ČR, KoP Trutnov, Horská 
5, Trutnov

8:00 - 16:00

Propagační materiály kurzů pedikúra, 
manikúra, nehtová modeláž, kadeřnice

Ivana Nouzecká, agentura staRt, 
místo konání: 
ÚP ČR, KoP Trutnov, Horská 5, Trutnov

8:00 - 16:00

Den otevřených dveří - zdravý životní styl, 
výživové poradenství zdarma

Naturhouse, Horská 1, Trutnov 8:00 - 16:00

Chcete studovat na SŠ zdravotnické 
v Trutnově? Více informací naleznete 
v propagačních materiálech

voŠz a szŠ, Procházkova 303, trutnov, 
místo konání: 
ÚP ČR, KoP Trutnov, Horská 5, Trutnov

8:00 - 16:00

Chcete mít více nabídek na zaměstnání? 
Naučíme Vás využívat všechny zdroje 
informací.

ÚP ČR, koP trutnov, 
Horská 5, Trutnov - č. dveří 139

8:30 - 9:30

Jak ulovit správnou práci? Zapracujte 
na sobě s pomocí poradenských kurzů.

ÚP ČR, koP trutnov, 
Horská 5, Trutnov - č. dveří 139

9:30 - 10:30

Předcházejte problémům a seznamte 
se základy pracovního práva!

ÚP ČR, koP trutnov, 
Horská 5, Trutnov -  č. dveří 139

10:30 - 11:30

Den otevřených dveří - Legendy a historie 
Trutnova

tRUtNov - mĚsto dRaka z. s., Školní 
151, Trutnov

10:00 - 12:00  
14:00 - 17:00

Seznámení s možností příspěvku pro 
nezaměstnané na zahájení SVČ či jako 
příspěvku na mzdu u potencionálního 
zaměstnavatele

ÚP ČR, koP trutnov, 
Horská 5, Trutnov -  č. dveří 139

11:30 - 12:30

Den otevřených dveří + informační panel 
+ propagační materiály

Ing. stanislava stierandová, 
Školské zařízení pro další vzdělávání 
pedagogických pracovníků králové-
hradeckého kraje, 
místo konání: Malé náměstí 158, Trutnov 
(přízemí Obchodní akademie Trutnov)

12:00 - 15:30

Den otevřených dveří v trutnovském call cen-
tru – seznámení s pracovištěm, informace 
o činnosti a volných pracovních pozicích

comGate, Komenského 821, Trutnov 
(budova ZPA) - sraz v přízemí v recepci 
v 12:50 hod.

13:00 - 14:00

Den otevřených dveří u významné regio-
nální strojírenské firmy, ukázka provozu 
s průvodcem, seznámení s činností firmy

kasPeR kovo s.r.o., Žitná 476, trutnov 3
– Poříčí – sraz na recepci v 15 hodin

15:00 - 17:00

Tvorba webové stránky s  Joomlou střední průmyslová škola trutnov, 
Školní 101, Trutnov, učebna T1 - přízemí

16:00 - 17:00

Kurz vkládání fotografií a videí - efekty, 
prolínání, titulky, vkládání a úprava 
hudebního doprovodu

Pc storm, s. r. o., 
Přerušená 357, Trutnov (budova Relax 
centra u Lidlu - 3. patro)

16:00 - 18:00

PřIJďte PoBeJt!
osvojení tematické 

celky Příklady ukázkových hodin
 

znalosti Vzděláním k za-
městnání

Seznámení s rekvalifikačními kurzy, prezentace 
školských oborů  

dovednosti Přizpůsob se trhu 
práce

Sebeprezentace u přijímacího pohovoru, sepsá-
ní životopisu a motivačního dopisu, rozklíčování 
schopností – pracovní diagnostika  

možnosti Z pracáku do práce 
Jak využít příspěvků ÚP ČR, 
pracovněprávní poradenství  

Relaxace Volný čas a zájmová 
činnost

Nácvik první pomoci, praktické ukázky řemesel  

Práce Zaměstnavatelé Představení pracoviště, ukázka činností  


