
Program pro NÁCHOD
Všechny akce se konají v prostorách úřadu práce v Náchodě.

Týden VZDĚLÁVÁNÍ
D O S P Ě L Ý C H®

 Vzděláváním

k pestřejšímu životu

Asociace
institucí
vzdělávání
dospělých ČR, o. s.

Účast na všech akcích ZDARMA!

V í c e  n a  Ú Ř A D E C H  P R Á C E  n e b o  n a

www.kr-kralovehradecky.cz
www.tydnyvzdelavani.cz

11. - 15. listopadu 2013



 Čas Akce Pořadatel Místo konání
09:00 - 11:00 Aranžování vazby ze sušiny 

- inspirujte se a vytvořte si vlastní 
sezonní dekorace interiéru

Střední škola  
a Základní škola, 
Nové Město nad 
Metují

přízemí, kancelář 
č. 015

9:45 - 10:30 Anglická konverzace s rodilou 
mluvčí

SVČ Déčko 
Náchod

4. patro, malá 
zasedací místnost

10:00 - 11:00 Seminář o činnosti zahrádkářů v 
okrese Náchod - projekce  
s doprovedným slovem o činnosti 
zahrádkářů v okrese Náchod 
určeno široké veřejnosti 
 

Luděk Groh 
- Územní 
sdružení Českého 
zahrádkářského 
svazu okresu 
Náchod

1. patro, 
Informační  
a poradenské 
středisko (IPS)

11:00 - 12:00 Orientální tanec - ukázková hodina 
orientálního tance

Tanenčí škola 
Sahar Markéta 
Minaříková

4. patro, malá 
zasedací místnost

13:00 - 16:00 Rekrutační středisko - informace  
o uplatnění v ozbrojených silách 
ČR, studium na vojenských školách 
nebo zařízení do jednotky aktivní 
zálohy

Martin Ješina, 
Rekrutační 
středisko 
Pardubice

1. patro, 
Informační  
a poradenské 
středisko (IPS)

14:00 - 16:00 Víte co si představit pod pojmem 
rekvalifikace? (nahlédnutí do 
světa rekvalifikací a poradenských 
činností)

Úřad práce ČR, KrP 
Hradec Králové, 
pracoviště Náchod, 
poradenství

přízemí, kancelář 
č. 015

Pondělí 11. 11. 2013



 Čas Akce Pořadatel Místo konání
9:00 - 9:45 Barvy Angličtiny - výuka AJ pro lidi 

nad 55 let
SVČ Déčko 
Náchod

4. patro, malá 
zasedací místnost

10:00 - 11:00 Povídání o evropské dobrovolné 
službě - základní informace  
o dobrovolné práci v zahraničí i ČR, 
zajímavé zkušenosti dobrovolníků

SVČ Déčko 
Náchod,  
Ing. Ludmila 
Pohanková

1. patro, 
Informační  
a poradenské 
středisko (IPS)

11:00 - 13:00 Ukázka denního make-upu; vliv linií 
z obličeje na výběr šperků, hloubka 
a tvar vašeho výstřihu, seznámení 
s obsahem kurzů (kadeřnice, 
kosmetička, masér, pedikérka, 
manikérka a nehtová designérka  
a vizážistka)

Ivana Nouzecká 
- AGENTURA START 
Hradec Králové

2. patro, místnost 
č. 203

13:00 - 14:00 Novinky v dopravě - prezentace  
z oblasti Pravidel silničního provozu 
a novinek v dopravě, podmínky pro 
získání určitých skupin řidičského 
oprávnění

Jan Šroll 1. patro, 
Informační  
a poradenské 
středisko (IPS)

14:00 - 16:00 Aktivity Českého červeného kříže - 
výuka život zachraňujících úkonů, 
výuka teorie doplněná ukázkou na 
DVD a praktický nácvik na 
resuscitačním modelu  
a vyhodnocením výsledků na PC

Oblastní spolek 
Českého 
červeného kříže 
Náchod

1. patro, 
Informační  
a poradenské 
středisko (IPS)

16:00 - 17:00 Modeláž nehtů - novinky v modeláži 
nehtů a nové trendy a střihy  
v kadeřnictví

Salon NATALI 4. patro, malá 
zasedací místnost

Úterý 12. 11. 2013



 Čas Akce Pořadatel Místo konání
09:00 - 11:00 Příprava palačinek - ukázka přípravy 

palačinek spojená s ochutnávkou
Střední škola  
a Základní škola, 
Nové Město nad 
Metují

přízemí, místnost 
č. 015

10:00 - 12:00 Skupinová motivační schůzka 
- příprava na pracovní pohovor se 
zaměstnavatelem - představení 
občanského sdružení Aspekt a jeho 
aktivit v oblasti individuálního  
a skupinového poradenství

ASPEKT, občanské 
sdružení Náchod

1. patro, 
Informační  
a poradenské 
středisko (IPS)

13:00 - 15:00 Skupinová motivační schůzka 
- příprava na pracovní pohovor se 
zaměstnavatelem - představení 
občanského sdružení Aspekt a jeho 
aktivit v oblasti individuálního  
a skupinového poradenství

ASPEKT, občanské 
sdružení Náchod

1. patro, 
Informační  
a poradenské 
středisko (IPS)

15:00 - 16:00 ECDL - průřez počítačovým školením AgroKonzulta 
Žamberk,  
spol. s r.o.

2. patro, místnost 
č. 203

16:00 - 17:00 Adobe Photoshop - praktická ukázka 
práce s rastrovou grafikou 

AgroKonzulta 
Žamberk,  
spol. s r.o.

2. patro, místnost 
č. 203

16:00 - 17:00 Vizážistika - poradenství v oblasti 
vizážistiky, denní a večerní líčení, 
nové trendy a střihy v kadeřnictví

Salon NATALI 1. patro, 
Informační  
a poradenské 
středisko (IPS)

16:00 - 17:00 Potřeby zrakově postižených, 
komunikace, ruční práce

Kateřina 
Dvořáková

4. patro, malá 
zasedací místnost

Středa 13. 11. 2013



 Čas Akce Pořadatel Místo konání
9:00 - 13:00 Názorné ukázky patchworku 

a různých technik, zpracování 
patchworkových výrobků

Orlickokrkonošský 
patchworkový klub 
Trutnov

přízemí, kancelář 
č. 015

9:00 - 9:45 Německá konverzace s rodilou 
mluvčí

SVČ Déčko 
Náchod

4. patro, malá 
zasedací místnos

9:45 - 10:30 Španělská konverzace s rodilou 
mluvčí včetně workshopu Street 
dance

SVČ Déčko 
Náchod

4. patro, malá 
zasedací místnost

10:00 - 11:00 Jak sladit rodinu a zaměstnání - jak 
a kdy připravit rodinu na návrat do 
zaměstnání, jak komunikovat se 
zaměstnavatelem a co jako rodič 
mohu nabídnout a jaké formy 
zaměstnání mohu využít

ŠANGRI-LLA o.s., 
Vamberk

1. patro, 
Informační  
a poradenské 
středisko (IPS)

11:00 - 12:00 Moderní metody zaměstnávání 
- jak je zavádět, jak na ně 
připravit zaměstnance, jak sjednat 
Homeworking z pohledu BOZP, 
jak si vybrat vhodnou vzdělávací 
agenturu, rozdíl mezi zvyšováním  
a prohlubováním kvalifikace 

ŠANGRI-LLA o.s., 
Vamberk

1. patro, 
Informační  
a poradenské 
středisko (IPS)

13:00 - 14:00 Pracujeme bezpečně - přednáška 
formou prezentace z oblasti BOZP, 
PO a manipulační techniky

Pavel Semerák 1. patro, 
Informační  
a poradenské 
středisko (IPS)

14:00 - 15:00 Ukázková hodina AJ - kurz 
anglického jazyka pro každého bez 
rozdílu věku od 15 do 99 let 

PASTIME Náchod 1. patro, 
Informační  
a poradenské 
středisko (IPS)

15:00 - 16:00 Canisterapie aneb terapie pomocí 
psa - terapie pomocí psa, ukázky, 
vyprávění, videa a fotografie

Občanské sdružení 
CANISTERAPIE

1. patro, 
Informační  
a poradenské 
středisko (IPS)

16:00 - 17:00 Novinky v prodlužování  
a zahušťování řas, nové trendy  
a střihy v kadeřnictví

Salon NATALI 4. patro, malá 
zasedací místnost

16:00 - 17:30 Africké bubnování - workshop Drum Relax přízemí, kancelář 
č. 015

Čtvrtek 14. 11. 2013



 Čas Akce - Úterý 12. 11. 2013 Pořadatel, místo konání
08:30 - 9:30 Den otevřených dveří - kytarová dílna Školské zařízení pro další 

vzdělávání pedagogických 
pracovníků Královéhradeckého 
kraje, Základní škola TGM,  
3. poschodí, Bartoňova 1005, 
547 01 Náchod

9:30 - 10:30 Den otevřených dveří - flétnová dílna Školské zařízení pro další 
vzdělávání pedagogických 
pracovníků Královéhradeckého 
kraje, Základní škola TGM,  
3. poschodí, Bartoňova 1005, 
547 01 Náchod

 Čas Akce - Středa 13. 11. 2013 Pořadatel, místo konání
10:00 - 17:00 Den otevřených dveří v kanceláři Občanské 

poradny v Náchodě - seznámení se  
s principy poskytované sociální služby  
v Občanské poradně v Náchodě s možností 
objednat se ke konzultaci

Občanská poradna Náchod, 
Hálkova 432, 547 01 Náchod

 Čas Akce - Čtvrtek 14. 11. 2013 Pořadatel, místo konání
17:00 - 18:00 Den otevřených dveří - prezentace kurzů 

práce s počítačem, angličtiny pro dospělé, 
kurzy keramiky a smaltování

Dům dětí a mládeže Stonožka, 
Malecí 588, 549 01 Nové 
Město nad Metují

Všechny akce se konají v prostorách Úřadu práce 
ČR, krajské pobočky Hradec Králové, kontaktního 

pracoviště v Náchodě (Kladská 1092).

Kontaktní osoby:
Bc. Zuzana Robová

Zuzana.Robova@na.mpsv.cz
tel.: 950 138 322
Markéta Rýdlová

Marketa.Rydlova@na.mpsv.cz
tel.: 950 138 452

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

Dny otevřených dveří


