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1. Úvodní informace o Týdnu vzdělávání dospělých v Královéhradeckém kraji 
 
Cílem Týdne vzdělávání dospělých 2013 (dále jen TVD) v Královéhradeckém kraji bylo 
seznámit veřejnost s významem a možnostmi celoživotního učení, motivovat k dalšímu 
vzdělávání, nabídnout konkrétní vzdělávací příležitosti dalšího vzdělávání v kraji, zdůraznit 
význam dalšího vzdělávání pro zvyšování kvalifikace, produktivity, uplatnění a udržení se na 
trhu práce a nastolit se zaměstnavateli dialog o potřebách a přínosech dalšího vzdělávání.  

Zadavatelem akce byl Královéhradecký kraj, organizačně TVD v Královéhradeckém kraji 
zajistil Úřad práce ČR, resp. krajská pobočka v Hradci Králové a kontaktní pracoviště  
v Jičíně, Náchodě, Rychnově nad Kněžnou a Trutnově. Aktivně se opět zapojila Asociace 
institucí vzdělávání dospělých ČR, pod jejíž záštitou se Týdny vzdělávání dospělých v České 
republice pořádají a která je nositelem ochranné známky Týdny vzdělávání dospělých®.  

Záštitu nad Týdnem vzdělávání dospělých v Královéhradeckém kraji převzal stejně jako 
v předcházejících letech hejtman Královéhradeckého kraje Bc. Lubomír Franc. 
 
  
 

2. Přehled a vyhodnocení aktivit realizovaných v rámci TVD 
 Ukázkové kurzy pro veřejnost, dny otevřených dveří 

 Prezentace v prostorách úřadů práce v Hradci Králové, Jičíně, Náchodě, Rychnově 
nad Kněžnou, Trutnově 

 Závěrečné setkání k ukončení Týdne vzdělávání dospělých 2013 
v Královéhradeckém kraji 
 
 

2.1  Ukázkové kurzy, semináře, dny otevřených dveří, kulaté stoly a další akce 
v číslech: 
 

Okres  Počet akcí TVD Počet účastníků celkem 
Průměrný počet účastníků na 
akci 

 HK 84  683   8 

 JC 45  300  6,7  

 RK  59   700  11,9  

 TU  22 200  9,1 

 NA  25   300   12  

Závěrečné 
setkání 1 70 70 

Celkem: 236  2183   9,3  
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Nejnavštěvovanější akce v jednotlivých okresech:  
 
Hradec Králové 

 Knihovna města HK: Nenechte se napálit aneb ochrana spotřebitele 
 Agentura Stars s. r. o.: Vánoční výzdoba, Hezká u stromečku i na večírku, Vánoční 

dobroty 
 RYCON Consulting s. r. o.: Tvorba a editace digitálních dokumentů 
 ÚP: Vznik a skončení pracovněprávního vztahu, informační bloky z ÚP 

 
Jičín 

 Oblastní charita – pěstounství, dobrovolnictví 
 Time management 
 Dog dancing 
 Cestopisná přednáška 
 Komentovaná prohlídka historickým centrem města 
 Zdobení květu 

 
Rychnov nad Kněžnou 

 Feng shui  
 Interkulturní večer 
 Canisterapie 
 Pojďte s námi zdravě jíst a hubnout 
 EDS 
 Jak mít radost a být šťastný 

 
Trutnov 

 Facebook (výhody x nevýhody) 
 Canisterapie 
 PPP – výchova dětí, zdravá výživa apod. 
 Životopis, motivační dopis, další vzdělávání 

 
Náchod 

 Agentura Start: Ukázka denního make-upu 
 Aktivity Oblastního spolku Českého červeného kříže 
 Názorné ukázky patchworku a různých technik 
 Aranžování vazby ze sušiny 
 Ukázky výuky cizích jazyků 

 

 
2.2  Prezentace v prostorách úřadů práce v Hradci Králové, Jičíně, Náchodě, 

Rychnově nad Kněžnou, Trutnově 
 

V průběhu Týdne vzdělávání dospělých prezentovali zájemci z řad poskytovatelů vzdělávání 
dospělých svou činnost v prostorách jednotlivých úřadů práce.  Celkem této možnosti využilo 
83 subjektů:  
 
Hradec Králové (24 subjektů) 
Jičín (4 subjektů) 
Rychnov nad Kněžnou (18 subjektů) 
Trutnov (19 subjektů) 
Náchod (18 subjektů) 
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2.3 Závěrečné setkání k ukončení Týdne vzdělávání dospělých 2013 
v Královéhradeckém kraji 

Týden vzdělávání dospělých 2013 v Královéhradeckém kraji byl v pátek 15. listopadu 2013 
zakončen závěrečným setkáním organizátorů, zapojených vzdělavatelů a dalších příznivců 
TVD, které se uskutečnilo v prostorech Knihovny města Hradec Králové. Na závěrečném 
setkání promluvila a organizátory za spolupráci na realizaci Týdnů vzdělávání dospělých 
v České republice pochválila ředitelka Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR Mgr. Erika 
Konupčíková. O průběhu TVD pohovořily zástupkyně Úřadu práce z krajské pobočky 
v Hradci Králové a kontaktních pracovišť v Jičíně, Náchodě, Rychnově nad Kněžnou a 
Trutnově. Pro účastníky setkání byla připravena prezentace a komentovaná prohlídka 
knihovny, překvapení v podobě dětského tanečního vystoupení a závěrečný raut v kavárně 
knihovny, která poskytla příjemný prostor pro neformální diskusi.  

 

3. Propagace Týdne vzdělávání dospělých v Královéhradeckém kraji 
 
Pro účely TVD bylo vyrobeno 700 ks barevných plakátů formátu A2 (regionálně specifické, 
pro spádové území okresů). 

 
TVD byl dále propagován prostřednictvím barevných 
informačních letáků velikosti A4. Propagaci prostřednictvím 
tohoto typu informačních materiálů využily 4 regiony 
(Královéhradecko, Trutnovsko, Náchodsko a Rychnovsko). Za 
tímto účelem bylo vyrobeno 950 ks těchto informačních 
materiálů. Náchodsko využilo také regionálně specifické 
letáky formátu A3 s programem (80 ks).  
 
Kompletní programy v jednotlivých regionech byly 
distribuovány v podobě tištěných skládaček (A4) o 
celkovém počtu 11 300 kusů. 

 
Všichni organizátoři distribuovali informační letáky a brožury 
s programem TVD ve svých spádových oblastech. 
 

 
Informace o Týdnu vzdělávání dospělých byly zveřejněny na následujících webových 
stránkách: 
 

 Královéhradeckého kraje: www.kr-kralovehradecky.cz, kde mohli zájemci o TVD nalézt 
potřebné informace v sekci Rozvoj kraje → Rozvoj lidských zdrojů, 

 

 portálu Úřadu práce ČR, resp. krajské pobočky v Hradci Králové 
http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/hkk/informace_z_useku_up/tyden_vzdelavani_dospelych 

 

 a  http://www.tydnyvzdelavani.cz/, spravovaném Asociací institucí vzdělávání 
dospělých ČR, o.s. 

 

 
 
 
 

http://www.kr-kralovehradecky.cz/
http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/hkk/informace_z_useku_up/tyden_vzdelavani_dospelych
http://www.tydnyvzdelavani.cz/
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Další formy propagace v jednotlivých okresech – kdo o TVD informoval (výběr): 
 

Typ publicity Datum 

Město Hradec Králové 
http://www.hradeckralove.org/noviny-a-
novinky/tyden-vzdelavani-dospelych-klepe-
na-dvere  6. 11.2013 

Radnice 
http://www.hradeckralove.org/file/7206  6.11. 2013 

Jičínský zpravodaj 
http://www.mujicin.cz/jicinsky-zpravodaj-za-
rok-2013/d-1280931  říjen 2013 

Jičínský deník 
http://jicinsky.denik.cz/kultura_region/a-opet-
je-tu-tyden-vzdelavani-dospelych-
20131112.html 

 
 
 
 
12. 11. 2013 

Město Jičín 
http://www.mujicin.cz/urad-prace-vas-zve-
na-tyden-vzdelavani-dospelych/d-1282340  

 Radniční listy, Městské noviny Trutnova, 
kulturní nabídka 
http://www.trutnov.cz/file/6375/   říjen 2013 

Rychnovský deník 
http://rychnovsky.denik.cz/zpravy_region/do
speli-se-budou-ucit-tyden-vzdelavani-je-tu-
20131109.html    

 
 
 
9.11.2013 

Zpravodaj města Borohrádek  - 
http://www.mestoborohradek.cz/file.php?nid
=428&oid=3441745 Září – říjen 2013 

Rychnovský zpravodaj 
http://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esr
c=s&frm=1&source=web&cd=21&ved=0CCc
QFjAAOBQ&url=http%3A%2F%2Fwww.rych
nov-
city.cz%2FVismoOnline_ActionScripts%2FFi
le.ashx%3Fid_org%3D14410%26id_dokum
enty%3D4246&ei=3IzrUrDcFO_b7AbumIGg
AQ&usg=AFQjCNFPo0OIcSJMVc9jYHFwm
dA34RwNqQ  Říjen 2013 

Solnický zpravodaj 
http://www.solnice.cz/sites/default/files/Zpra
vodaj%20Solnice%2079.pdf  2013 

Náchodský deník 
http://nachodsky.denik.cz/zpravy_region/dos
pele-ceka-sedm-dni-uceni-20131111.html  11. 11. 2013 

Krajské listy 
http://www.krajskelisty.cz/kralovehradecky-
kraj/3246-v-pondeli-zacina-v-regionu-tyden-
vzdelavani-dospelych.htm 10.11.2013 

http://www.hradeckralove.org/noviny-a-novinky/tyden-vzdelavani-dospelych-klepe-na-dvere
http://www.hradeckralove.org/noviny-a-novinky/tyden-vzdelavani-dospelych-klepe-na-dvere
http://www.hradeckralove.org/noviny-a-novinky/tyden-vzdelavani-dospelych-klepe-na-dvere
http://www.hradeckralove.org/file/7206
http://www.mujicin.cz/jicinsky-zpravodaj-za-rok-2013/d-1280931
http://www.mujicin.cz/jicinsky-zpravodaj-za-rok-2013/d-1280931
http://jicinsky.denik.cz/kultura_region/a-opet-je-tu-tyden-vzdelavani-dospelych-20131112.html
http://jicinsky.denik.cz/kultura_region/a-opet-je-tu-tyden-vzdelavani-dospelych-20131112.html
http://jicinsky.denik.cz/kultura_region/a-opet-je-tu-tyden-vzdelavani-dospelych-20131112.html
http://www.mujicin.cz/urad-prace-vas-zve-na-tyden-vzdelavani-dospelych/d-1282340
http://www.mujicin.cz/urad-prace-vas-zve-na-tyden-vzdelavani-dospelych/d-1282340
http://www.trutnov.cz/file/6375/
http://rychnovsky.denik.cz/zpravy_region/dospeli-se-budou-ucit-tyden-vzdelavani-je-tu-20131109.html
http://rychnovsky.denik.cz/zpravy_region/dospeli-se-budou-ucit-tyden-vzdelavani-je-tu-20131109.html
http://rychnovsky.denik.cz/zpravy_region/dospeli-se-budou-ucit-tyden-vzdelavani-je-tu-20131109.html
http://www.mestoborohradek.cz/file.php?nid=428&oid=3441745
http://www.mestoborohradek.cz/file.php?nid=428&oid=3441745
http://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=21&ved=0CCcQFjAAOBQ&url=http%3A%2F%2Fwww.rychnov-city.cz%2FVismoOnline_ActionScripts%2FFile.ashx%3Fid_org%3D14410%26id_dokumenty%3D4246&ei=3IzrUrDcFO_b7AbumIGgAQ&usg=AFQjCNFPo0OIcSJMVc9jYHFwmdA34RwNqQ
http://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=21&ved=0CCcQFjAAOBQ&url=http%3A%2F%2Fwww.rychnov-city.cz%2FVismoOnline_ActionScripts%2FFile.ashx%3Fid_org%3D14410%26id_dokumenty%3D4246&ei=3IzrUrDcFO_b7AbumIGgAQ&usg=AFQjCNFPo0OIcSJMVc9jYHFwmdA34RwNqQ
http://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=21&ved=0CCcQFjAAOBQ&url=http%3A%2F%2Fwww.rychnov-city.cz%2FVismoOnline_ActionScripts%2FFile.ashx%3Fid_org%3D14410%26id_dokumenty%3D4246&ei=3IzrUrDcFO_b7AbumIGgAQ&usg=AFQjCNFPo0OIcSJMVc9jYHFwmdA34RwNqQ
http://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=21&ved=0CCcQFjAAOBQ&url=http%3A%2F%2Fwww.rychnov-city.cz%2FVismoOnline_ActionScripts%2FFile.ashx%3Fid_org%3D14410%26id_dokumenty%3D4246&ei=3IzrUrDcFO_b7AbumIGgAQ&usg=AFQjCNFPo0OIcSJMVc9jYHFwmdA34RwNqQ
http://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=21&ved=0CCcQFjAAOBQ&url=http%3A%2F%2Fwww.rychnov-city.cz%2FVismoOnline_ActionScripts%2FFile.ashx%3Fid_org%3D14410%26id_dokumenty%3D4246&ei=3IzrUrDcFO_b7AbumIGgAQ&usg=AFQjCNFPo0OIcSJMVc9jYHFwmdA34RwNqQ
http://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=21&ved=0CCcQFjAAOBQ&url=http%3A%2F%2Fwww.rychnov-city.cz%2FVismoOnline_ActionScripts%2FFile.ashx%3Fid_org%3D14410%26id_dokumenty%3D4246&ei=3IzrUrDcFO_b7AbumIGgAQ&usg=AFQjCNFPo0OIcSJMVc9jYHFwmdA34RwNqQ
http://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=21&ved=0CCcQFjAAOBQ&url=http%3A%2F%2Fwww.rychnov-city.cz%2FVismoOnline_ActionScripts%2FFile.ashx%3Fid_org%3D14410%26id_dokumenty%3D4246&ei=3IzrUrDcFO_b7AbumIGgAQ&usg=AFQjCNFPo0OIcSJMVc9jYHFwmdA34RwNqQ
http://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=21&ved=0CCcQFjAAOBQ&url=http%3A%2F%2Fwww.rychnov-city.cz%2FVismoOnline_ActionScripts%2FFile.ashx%3Fid_org%3D14410%26id_dokumenty%3D4246&ei=3IzrUrDcFO_b7AbumIGgAQ&usg=AFQjCNFPo0OIcSJMVc9jYHFwmdA34RwNqQ
http://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=21&ved=0CCcQFjAAOBQ&url=http%3A%2F%2Fwww.rychnov-city.cz%2FVismoOnline_ActionScripts%2FFile.ashx%3Fid_org%3D14410%26id_dokumenty%3D4246&ei=3IzrUrDcFO_b7AbumIGgAQ&usg=AFQjCNFPo0OIcSJMVc9jYHFwmdA34RwNqQ
http://www.solnice.cz/sites/default/files/Zpravodaj%20Solnice%2079.pdf
http://www.solnice.cz/sites/default/files/Zpravodaj%20Solnice%2079.pdf
http://nachodsky.denik.cz/zpravy_region/dospele-ceka-sedm-dni-uceni-20131111.html
http://nachodsky.denik.cz/zpravy_region/dospele-ceka-sedm-dni-uceni-20131111.html
http://www.krajskelisty.cz/kralovehradecky-kraj/3246-v-pondeli-zacina-v-regionu-tyden-vzdelavani-dospelych.htm
http://www.krajskelisty.cz/kralovehradecky-kraj/3246-v-pondeli-zacina-v-regionu-tyden-vzdelavani-dospelych.htm
http://www.krajskelisty.cz/kralovehradecky-kraj/3246-v-pondeli-zacina-v-regionu-tyden-vzdelavani-dospelych.htm
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http://www.kralovehradeckenovinky.cz/sid%
3D3la4rv0ung2cpfu7klumm55ke5/zpravy/re
giony/v-pondeli-zacina-v-regionu-tyden-
vzdelavani-dospelych/

 

9.11.2013 

http://www.kralovehradeckyregion.cz/dre-
cs/649-tyden-vzdelavani-dospelych-v-
jicine.html

 

Listopad 2013 

Český rozhlas 
http://www.rozhlas.cz/zpravy/regiony/_zprav
a/hradecky-tyden-vzdelavani-dospelych-
nabizi-250-prednasek-a-kurzu-v-peti-
mestech--1281153 14.11.2013 

iRegiony 
http://regiony.impuls.cz/kralovehradecky-
kraj/v-pondeli-zacina-tyden-vzdelavani-
dospelych.html - 8.11.2013 

5plus2 
http://jicin.5plus2.cz/48608/jak-se-mohou-
dospeli-vzdelavat 11.11.2013 

 
 
 
Své aktivity a zapojení do TVD aktivně propagovali i sami jednotliví vzdělavatelé, 
např.:  

 RYCON Consulting s.r.o. (http://rycon.cz/aktuality/tyden-vzdelavani-dospelych-2013/),  
 Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně http://knihovna.jicin.cz/tvd2013.pdf 
 SoftGate s.r.o. (http://www.softgate.cz/cz/pocitacove-kurzy/novinky) 
 OKO - vzdělávací a rozvojové centrum, o. s.  

(http://www.oko-centrum.cz/clanek.php?id=20) 
 NICOM, a. s.  

(http://www.nicom.cz/nicom-ukazkove-vyuky-kurzu-v-ramci-tydne-vzdelavani-
dospelych-v-brne-hradci-kralove-a-nachode) 

 
 
  
Propagační předměty pro účastníky aktivit TVD 2013: 

 Propisky s logem TVD – 1300 ks 
 Skládací taška  - 391 ks 
 Balónky – 215 ks  
 Kalendářík 2013 (70 x 90 mm) – 950 ks 
 Blok (formát A5, 50 listů) – 1040 ks 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.kralovehradeckenovinky.cz/sid%3D3la4rv0ung2cpfu7klumm55ke5/zpravy/regiony/v-pondeli-zacina-v-regionu-tyden-vzdelavani-dospelych/
http://www.kralovehradeckenovinky.cz/sid%3D3la4rv0ung2cpfu7klumm55ke5/zpravy/regiony/v-pondeli-zacina-v-regionu-tyden-vzdelavani-dospelych/
http://www.kralovehradeckenovinky.cz/sid%3D3la4rv0ung2cpfu7klumm55ke5/zpravy/regiony/v-pondeli-zacina-v-regionu-tyden-vzdelavani-dospelych/
http://www.kralovehradeckenovinky.cz/sid%3D3la4rv0ung2cpfu7klumm55ke5/zpravy/regiony/v-pondeli-zacina-v-regionu-tyden-vzdelavani-dospelych/
http://www.kralovehradeckyregion.cz/dre-cs/649-tyden-vzdelavani-dospelych-v-jicine.html
http://www.kralovehradeckyregion.cz/dre-cs/649-tyden-vzdelavani-dospelych-v-jicine.html
http://www.kralovehradeckyregion.cz/dre-cs/649-tyden-vzdelavani-dospelych-v-jicine.html
http://www.rozhlas.cz/zpravy/regiony/_zprava/hradecky-tyden-vzdelavani-dospelych-nabizi-250-prednasek-a-kurzu-v-peti-mestech--1281153
http://www.rozhlas.cz/zpravy/regiony/_zprava/hradecky-tyden-vzdelavani-dospelych-nabizi-250-prednasek-a-kurzu-v-peti-mestech--1281153
http://www.rozhlas.cz/zpravy/regiony/_zprava/hradecky-tyden-vzdelavani-dospelych-nabizi-250-prednasek-a-kurzu-v-peti-mestech--1281153
http://www.rozhlas.cz/zpravy/regiony/_zprava/hradecky-tyden-vzdelavani-dospelych-nabizi-250-prednasek-a-kurzu-v-peti-mestech--1281153
http://regiony.impuls.cz/kralovehradecky-kraj/v-pondeli-zacina-tyden-vzdelavani-dospelych.html
http://regiony.impuls.cz/kralovehradecky-kraj/v-pondeli-zacina-tyden-vzdelavani-dospelych.html
http://regiony.impuls.cz/kralovehradecky-kraj/v-pondeli-zacina-tyden-vzdelavani-dospelych.html
http://jicin.5plus2.cz/48608/jak-se-mohou-dospeli-vzdelavat
http://jicin.5plus2.cz/48608/jak-se-mohou-dospeli-vzdelavat
http://rycon.cz/aktuality/tyden-vzdelavani-dospelych-2013/
http://knihovna.jicin.cz/tvd2013.pdf
http://www.softgate.cz/cz/pocitacove-kurzy/novinky
http://www.oko-centrum.cz/clanek.php?id=20
http://www.nicom.cz/nicom-ukazkove-vyuky-kurzu-v-ramci-tydne-vzdelavani-dospelych-v-brne-hradci-kralove-a-nachode
http://www.nicom.cz/nicom-ukazkove-vyuky-kurzu-v-ramci-tydne-vzdelavani-dospelych-v-brne-hradci-kralove-a-nachode
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4. Rozpočet Týdne vzdělávání dospělých 2013 
 

2013 Aktivita vč. DPH 

Společné: Propagace -  tiskoviny 67 612 Kč 

149.174 Kč Propagace - reklamní předměty 42 093 Kč 

  Inzerce 15 730 Kč 

  Odměny pro vystupující - závěrečné sekání 1 017 Kč 

  Ozvučení - závěrečné setkání 2 000 Kč 

  Raut - závěrečné setkání 20 722 Kč 

HK 13.834 Kč Výlep 5 264 Kč 

Ukázkové hodiny/semináře 3850 Kč 

Občerstvení 1 1640 Kč 

Občerstvení 2 3080 Kč 

RK 4.127 Kč Občerstvení 1 1 127 Kč 

Občerstvení 2 640 Kč 

Výlep 623 Kč 

Výlep  245 Kč 

Ukázkové hodiny/semináře 499 Kč 

Ukázkové hodiny/semináře 500 Kč 

Ukázkové hodiny/semináře 493 Kč 

JC 9.442 Kč Ukázkové hodiny/semináře 2 180 Kč 

Inzerce 4 000 Kč 

Občerstvení 1 000 Kč 

Výlep 2 262 Kč 

TU 6.378 Kč Výlep 1 258 Kč 

  Pronájem 1 620 Kč 

  Občerstvení 3 500 Kč 

NA 6.492 Kč Ukázkové hodiny/semináře 492 Kč 

Občerstvení 6 000 Kč 

CELKEM   189 447 Kč 

 
 

 
5. Vyhodnocení dotazníků vzdělavatelů 
 

 Co organizátory zajímalo:  
o smysluplnost TVD jako akce na podporu zájmu široké veřejnosti o další 

vzdělávaní 
o přínos účasti na TVD pro vzdělávací společnosti 
o komentáře 

 
 Vyhodnocení:  

 
Smysluplnost: průměrná známka 1,5 (známka 1-5 jako ve škole) 
Komentáře:  

- „Akce je jistě smysluplná, ale záleží na nabídnce vzděl. institucí. 
Doporučila bych zaměřit vzdělávání nejen na rekvalifikace a 
jazyky. Více propojovat vzdělání pro ,,každodenní život".“ 
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- „Inspirace, setkávání“ 
- „Lidé potřebují motivovat.“ 

 
Přínos: průměrná známka 1,8 (známka 1-5 jako ve škole) 
Komentáře: 

- „Není z toho kšeft, jen poděkování a sympatie.“ 
- „Akce nám umožnila propojovat náš nový projekt ,,Vzdělávání 

pro život", zájem byl velký. Současně s propagací ÚP jsme 
však zainvestovali do ,,své" reklamy.“ 

- Marketing, potenciální klienti, rozšíření povědomí o naší 
společnosti, atd. 
 

 Závěr: „Děkuji, vydržet.“ 
 
 
 
 

6. Závěr  
 
TVD 2013 proběhl úspěšně: 

 Dosaženo stejné laťky v počtu účastníků (společností i návštěvníků) 
 Závěrečné setkání – pozitivní zpětná vazba 
 Realizační tým – DREAM TEAM 
 Ochota práce nad rámec běžných povinností 
 Motivace, nasazení, … 
 Sousto, které můžeme ukousnout 
 Zájem nových vzdělávacích společností, které se hlásily i po uzávěrce, zvyšuje se 

povědomí o TVD 
 Obohacený program o profesní kvalifikace – gastro, strážný, montér suchých staveb, 

práce s ruční motorovou řetězovou pilou, účetnictví) 
 Výborná spolupráce s KÚ 
 Spokojení účastníci 
 Efekt TVD??? „Vzděláváním k pestřejšímu životu“  
 


