Program TVD pro Trutnov 6. - 10. 11. 2017
PONDĚLÍ 6. 11. 2017
Pořádá

Čas

Název akce

9.00 – 10.30

Víte, kdo jsem?
Jak využít mateřskou dovolenou k tomu, abych po
zbytek života dělala práci, která mě naplňuje a dobře
živí?
Přednášející: lektorka Barbora Klenčíková

Centrum inovací a
podnikání Trutnov, z. s.

Místo konání
Úřad práce ČR,
KoP Trutnov,
Horská 5, Trutnov
Kruhová zasedací
místnost v
1. mezipatře

Zdravotní pojištění v ČR. Stáže a pracovní příležitosti
pro studenty a handicapované ve VZP.
Měření tělesných hodnot.
Obecné informace o zdravotním pojištění se
zaměřením na problematiku odvodů, pojištění při
cestě do zahraničí, lázně, ztrátu průkazu atd.
Seznámení s Trainee a Handicap programy, které
představují pracovní příležitost pro studenty,
absolventy i zdravotně znevýhodněné, kteří chtějí
získat praxi a zkušenosti v největší zdravotní
pojišťovně. V druhé části přednášky měření tělesných
hodnot.

Všeobecná zdravotní
pojišťovna České
republiky, Orlická 4/2020,
130 00 Praha 3, regionální
pobočka Hradec Králové –
Hořická 1710/19a, 500 02
Hradec Králové

9.00 – 15.00

Den otevřených dveří
Technologie zateplování budov, regenerace bytových
objektů, generální oprava balkónu – nesmrtelný
balkón

Stavební firma
Stavební firma Haase s. r.o.,
Haase s. r. o., areál
areál stavebnin
stavebnin Vítězná
Vítězná Kocléřov č. p. 11
Kocléřov č. p. 11

9.00 – 16.00

Den otevřených dveří
Bývalá barokní fara je příkladem jedinečného spojení
kulturní památky s provozem vybaveným moderními
technologiemi (vytápění na biomasu, solární
kolektory, rekuperace). Na faře se nachází informační
centrum s prodejnou regionálních výrobků, infokoloniál, interaktivní expozice Fara na Dotek, dílna pro
tkalcování, seminární místnosti, klubovna, knihovna,
kuchyně a jídelna, pokoje v podkroví, zahrada a malé
hospodářství s domácími zvířaty. V těsném sousedství
fary stojí nejstarší strom a nejstarší kostel východních
Krkonoš – všechny tyto památky tvoří dohromady
pozoruhodný celek s výrazným geniem loci.

9.00 – 11.00

Středisko ekologické
výchovy a etiky Rýchory
SEVER, Brontosaurus
Krkonoše, Horní Maršov

EURES a EUROCENTRUM
HRADEC KRÁLOVÉ,
EURES: ÚP ČR, KrP v HK,
Studuj, cestuj, pracuj v EU
Wonkova 1142, 500 02
Chystáte se do EU pracovat, studovat, jako au-pair,
10.00 – 11.30
či dobrovolník nebo na brigádu? Poradíme vám, jak na Hradec Králové,
to.
EUROCENTRUM:
Soukenická 54/8, 500 03
Hradec Králové
Rekvalifikační kurzy:
1. Strážný
2. Detektiv
3. Pracovník dohledového centra
12.00 – 13.00
4. Obsluha motorové pily, sekačky,
křovinořezu
5. Dřevorubec

Bc. Josef Ježek –
Akreditované školící
středisko, Nový Březhrad
194, 503 32 Hradec
Králové

Den otevřených dveří v Lesním klubu Ostrov přírody.
Ostrov přírody z.s.,
Přijďte se k nám podívat na to, jak vypadá zázemí a
13.00 – 16.00
Kostelecká 542,
prostředí lesní školky pro děti. Můžete nahlédnout do
Rtyně v Podkrkonoší
běžného školkového dne.

Technické vzdělávání na SPŠ Trutnov
14.30 – 15.30 Možnosti středního technického vzdělání na SPŠ
Trutnov a dalšího vzdělávání dospělých

15.00 – 16.00

Den otevřených dveří na SPŠ Trutnov
Prohlédněte si učebny a laboratoře školy, seznamte
se se vzdělávací nabídkou a získejte informace o
přijímacím řízení.

„Jak na učení bez mučení“
Musíte své dítě do učení nutit, potýkáte se s nechutí,
nepozorností a vzdorem? Je vaše dítě označeno jako
16.00 – 17.00
dyslektik, dysgrafik? Přijďte na přednášku, na níž se
dozvíte, jak a proč vznikají problémy s učením, jak je
zvládat a jak se správně učit. Pomáháme i dospělým!

Střední průmyslová škola,
Školní 101, 541 01
Trutnov

Střední průmyslová škola,
Školní 101, 541 01
Trutnov

Studijní centrum Basic,
Hradební 12, 541 01
Trutnov

Úřad práce ČR,
KoP Trutnov,
Horská 5, Trutnov
Školící místnost
IPS, 3. patro,
č. dv. 440

Ekocentrum
DOTEK – Dům
Obnovy Tradic,
Ekologie a Kultury
v prostorách
Informačního
centra
Horní Maršov,
Horská 175, 542
26 Horní Maršov
Úřad práce ČR,
KoP Trutnov,
Horská 5, Trutnov
Malá zasedací
místnost
v 1. mezipatře
Úřad práce ČR,
KoP Trutnov,
Horská 5, Trutnov
Kruhová zasedací
místnost
v 1. mezipatře
Bojiště u Trutnova,
parcelní číslo 1136,
na konci ulice u
kříže, Trutnov
Úřad práce ČR,
KoP Trutnov,
Horská 5, Trutnov
Školící místnost
IPS, 3. patro,
č. dv. 440
Střední
průmyslová škola,
Školní 101, 541 01
Trutnov
Úřad práce ČR,
KoP Trutnov,
Horská 5, Trutnov
Kruhová zasedací
místnost v
1. mezipatře

ÚTERÝ 7. 11. 2017
Čas

Název akce

Pořádá

Místo konání

8.00 – 8.45

Co má vliv na náš důchod a jeho výši
Důchodová problematika je velice obsáhlé a složité
téma. Co má vliv na nároky a výši našeho důchodu?
Jak je to s dobami evidence na Úřadu práce? Kdy
máme nárok na invalidní důchod? Všeobecné dotazy.

ČSSZ – OSSZ Trutnov,
Faltysova 998, 541 01
Trutnov

Úřad práce ČR,
KoP Trutnov,
Horská 5, Trutnov
Malá zasedací
místnost v
1. mezipatře

OSVČ a sociální zabezpečení
Seznámení se základními povinnostmi OSVČ při
výkonu SVČ (kdo je OSVČ, oznamovací povinnosti,
včetně CRM, důvody vedlejší SVČ a dokládání,
povinnost placení záloh – hlavní a vedlejší,
nemocenské pojištění, podání přehledu, povinnosti
odvodu pojistného, účast na důchodovém pojištění,
penále).

ČSSZ – OSSZ Trutnov,
Faltysova 998, 541 01
Trutnov

9.00 – 15.00

Den otevřených dveří
Technologie zateplování budov, regenerace bytových
objektů, generální oprava balkónu – nesmrtelný
balkón

Stavební firma
Stavební firma Haase s. r. o.,
Haase s. r. o., areál
areál stavebnin
stavebnin Vítězná
Vítězná Kocléřov č. p. 11
Kocléřov č. p. 11

9.00 – 16.00

Den otevřených dveří
Bývalá barokní fara je příkladem jedinečného spojení
kulturní památky s provozem vybaveným moderními
technologiemi (vytápění na biomasu, solární
kolektory, rekuperace). Na faře se nachází informační
centrum s prodejnou regionálních výrobků, infokoloniál, interaktivní expozice Fara na Dotek, dílna pro
tkalcování, seminární místnosti, klubovna, knihovna,
kuchyně a jídelna, pokoje v podkroví, zahrada a malé
hospodářství s domácími zvířaty. V těsném sousedství
fary stojí nejstarší strom a nejstarší kostel východních
Krkonoš – všechny tyto památky tvoří dohromady
pozoruhodný celek s výraznýím geniem loci.

8.45 –9.30

9.00 – 10.30

Zelené potraviny - nutriční nutnost dnešní doby
Pokud nemůžeme přesadit sami sebe do přírody,
dejme přírodu do sebe.

Základní přehled daňových povinností vůči finanční
správě Registrace podnikatele OSVČ. Kdy jsem
povinen se registrovat a přihlásit k daním z příjmu,
silniční dani, DPH … Jaké mám povinnosti vůči finanční
správě při zahájení podnikání, na který úřad se
10.00 – 11.30 zaregistrovat a další užitečné informace, potřebné pro
splnění svých povinností, vám představí ing. Jiří
Grünseisen, ředitel Finančního úřadu pro
Královéhradecký kraj, Územního pracoviště v
Trutnově

Prezentace možností studia na vojenských školách,
možnosti uplatnění ve služebním poměru vojáka
z povolání a možnosti uplatnění v jednotkách Aktivní
10.00 – 11.30 zálohy.
Neformální beseda o možnostech uplatnění v Armádě
České republiky s pracovníkem Rekrutačního
pracoviště.
Chceš se stát jedním z nás?
Den otevřených dveří:
ukážeme vám naše pracoviště, vybavení a řekneme
10.00 – 14:00
vám, v čem naše práce spočívá. Rádi odpovíme na
vaše dotazy!
„Využijte svého práva na preventivní prohlídky“
Přednáška se zaměřením na prevenci rakoviny prsu.
12.00 – 13.00 Její součástí je multimediální prezentace a nácvik
samovyšetřování na fantomovém modelu, včetně
diskuse. .

13.00 - 14.30

Seminář: Hledám práci, zn. musí mě bavit.
Hledáte práci, která vás bude skutečně bavit?
Ukážeme vám, jak na to. A navíc získáte profesionálně
zpracovaný životopis.

Finanční gramotnost v běžném životě
13.00 – 14.00 Přednášející lektorka Michaela Martincová

Den otevřených dveří Centrum inovací a podnikání
14.00 – 17.00 Trutnov,
z. s.

Úřad práce ČR,
KoP Trutnov,
Horská 5, Trutnov
Malá zasedací
místnost v
1. mezipatře

Středisko ekologické
výchovy a etiky Rýchory
SEVER, Brontosaurus
Krkonoše, Horní Maršov

Ekocentrum
DOTEK – Dům
Obnovy Tradic,
Ekologie a Kultury
v prostorách
Informačního
centra
Horní Maršov,
Horská 175, 542
26 Horní Maršov

Barbora Klenčíková –
Green Ways, Břečtejnská
269, 541 01 Trutnov

Úřad práce ČR,
KoP Trutnov,
Horská 5, Trutnov
Kruhová zasedací
místnost
v 1. mezipatře

Finanční úřad pro
Královéhradecký kraj,
Územní pracoviště
v Trutnově, Slezská 166,
541 01 Trutnov

Úřad práce ČR,
KoP Trutnov,
Horská 5, Trutnov
Malá zasedací
místnost
v 1. mezipatře

Armáda České republiky,
Rekrutační pracoviště
Pardubice, Hůrka 1100,
530 02 Pardubice

Policie České republiky
Krajské ředitelství policie
Královéhradeckého kraje

Mamma HELP, z. s.,
Koněvova 150, 130 00
Praha 3

CHANGERINE s. r. o.,
Podolská 348/88, 147 00
Praha 4, pobočka
Komenského 394, 549 01
Nové Město nad Metují

Centrum inovací a
podnikání Trutnov, z. s.

Centrum inovací a
podnikání Trutnov, z. s.

Úřad práce ČR,
KoP Trutnov,
Horská 5, Trutnov
Školící místnost
IPS, 3. patro,
č. dv. 440
Obvodní oddělení
Policie ČR Trutnov,
Roty Nazdar 496,
Trutnov
Úřad práce ČR,
KoP Trutnov,
Horská 5, Trutnov
Malá zasedací
místnost
v 1. mezipatře
Úřad práce ČR,
KoP Trutnov,
Horská 5, Trutnov
Malá zasedací
místnost
v 1. mezipatře
Centrum inovací a
podnikání Trutnov,
z. s., Veleslavínova
66, 541 01
Trutnov,
2. patro školící
místnost
Centrum inovací a
podnikání Trutnov,
z. s., Veleslavínova
66, 541 01
Trutnov, 2. patro

Technické vzdělávání na SPŠ Trutnov
14.30 – 15.30 Možnosti středního technického vzdělání na SPŠ
Trutnov a dalšího vzdělávání dospělých

Den otevřených dveří na SPŠ Trutnov
Prohlédněte si učebny a laboratoře školy, seznamte
15.00 – 16. 00
se se vzdělávací nabídkou a získejte informace o
přijímacím řízení.

Úřad práce ČR,
KoP Trutnov,
Střední průmyslová škola,
Horská 5, Trutnov
Školní 101, 541 01
Školící místnost
Trutnov
IPS, 3. patro,
č. dv. 440
Střední
Střední průmyslová škola,
průmyslová škola,
Školní 101, 541 01
Školní 101, 541 01
Trutnov
Trutnov

Příprava podnikatelského plánu pomocí metody
Lean Canvas.
Workshop má za cíl seznámit účastníky se základními TECHNOLOGICKÉ
postupy metodiky Lean Startup, která významným
CENTRUM Hradec
způsobem snižuje riziko neúspěchu projektů.
15.00 – 17.00
Králové, o. p. s., Piletická
Účastníci si během workshopu na vlastních projektech
vyzkouší vyplnit Lean Canvas – zjednodušený business 486/19 – letiště, 503 41
Hradec Králové
model na jedné A4, který odkryje jejich rizika a
definovat postupy, kterými budou rizika snižována či
eliminována.
Jak spolu komunikujeme a proč vznikají
nedorozumění
Přednášející lektorka Andrea Žilková
Zažili jste to někdy? Snažíte se s někým ze všech sil
domluvit se a místo toho vznikne nepochopení,
konflikt, hádka. A co následuje dál? Hněv, frustrace,
Centrum inovací a
lítost, rozčarování ….. Příklady toho, co s námi
15.00 – 17.30
nedorozumění v komunikaci dělá. Chtěli byste vědět, podnikání Trutnov, z. s.
proč nedorozumění vznikají a poznat pár užitečných
typů, jak jím předcházet? Pak přijměte pozvání na naši
přednášku v CIPTU. Za vůně a chutě dobré kávy a čaje
si o tom v bezpečí a bez nedorozumění popovídáme.
Těšíme se na setkání. CIPTU a Andrea Žilková,
lektorka, psychoterapeutka, koučka.
Ukázková hodina zdarma
Chcete se dozvědět, jak funguje přímá metoda ve
DOMINO Jazyková škola,
výuce angličtiny? Přijďte na ukázkovou hodinu,
16.00 – 17.00
Hradební 12, 541 01
dozvíte se vše o metodě, zodpovíme vaše otázky a
Trutnov
výuku si prakticky vyzkoušíte. Odbouráme váš strach
z mluvení!
STŘEDA 8. 11. 2017

Centrum inovací a
podnikání Trutnov,
z. s., Veleslavínova
66, 541 01
Trutnov, 2. patro
školící místnost

Pořádá

Místo konání

8.00 – 11.00

Výběrové řízení na zkoušku
Přijďte se podívat na ukázkové výběrové řízení
do naší společnosti, při kterém si prohlídnete i
jednu z výrob. Zkuste svou manuální zručnost a
projděte si své budoucí působiště a omrkněte
své nové kolegy.

Continental Automotive
Czech republic, s. r. o.,
Volanovská 518, 541 01
Trutnov

Continental
Automotive Czech
republic, s. r. o.,
Volanovská 518,
541 01 Trutnov

Studuj, cestuj, pracuj v EU.
Chystáte se do EU pracovat, studovat, jako au pair či dobrovolník nebo na brigádu? Poradíme
vám, jak na to.

8.00 – 10.00

Exkurze v TE – závod Komenského 821, Trutnov
Tyco Electronics EC
Exkurze v TE proběhne od 8.00 hodin v závodě
Komenského, po té bude následovat prezentace Trutnov, s. r. o.
o společnosti a nabídka volných pracovních míst.

8.30 – 14.00

Kurzy a zkoušky profesní kvalifikace
Prezentace kurzů k získání profesní kvalifikace.
Informace ke zkouškám profesní kvalifikace.

8.30 – 14.00

Den otevřených dveří
Ukázka prostor Školského zařízení pro další
vzdělávání pedagogických pracovníků pro
realizaci vzdělávacích programů (učebna),
informace o činnosti a o nabídce pro
pedagogickou i nepedagogickou veřejnost.

9.00 – 15.00

Den otevřených dveří
Technologie zateplování budov, regenerace
bytových objektů, generální oprava balkónu –
nesmrtelný balkón

Střední odborná škola a
Střední odborné učiliště,
Trutnov, Volanovská 243,
541 01 Trutnov

9.00 – 18.00

Den otevřených dveří
Individuální konzultace pro všechny, kdo
hledají nebo chtějí změnit práci
Hledáte práci, která vás bude skutečně bavit?
Ukážeme vám, jak na to. A navíc získáte
profesionálně zpracovaný životopis.

CHANGERINE s. r. o.,
Podolská 348/88, 147 00
Praha 4, pobočka
Komenského 394, 549 01
Nové Město nad Metují

9.30 – 10.30

Míchané nápoje
Základy přípravy míchaných nealkoholických a
alkoholických nápojů. Ukázky, ochutnávky,
návody.

10.00 – 11.00

Barevné domky Hajnice – představení
Představení práce v organizaci Barevné domky
Hajnice. Cíle organizace, způsoby práce a
poskytované služby.

Barevné domky Hajnice,
Hajnice 46, 544 66
Hajnice

10.00 – 12.00

Seminář: Hledám práci, zn. musí mě bavit.
Hledáte práci, která vás bude skutečně bavit?
Ukážeme vám, jak na to. A navíc získáte
profesionálně zpracovaný životopis.

CHANGERINE s. r. o.,
Podolská 348/88, 147 00
Praha 4, pobočka
Komenského 394, 549 01
Nové Město nad Metují

10.00 – 13.30

Chceš se stát kriminalistickým technikem?
Daktyloskopie – nauka o kožních papilárních
liniích + pachové stopy. Kriminalista vám přiblíží
jeho práci u policie.

Policie České republiky
Krajské ředitelství policie
Královéhradeckého kraje

DOMINO Jazyková
škola, Hradební 12,
541 01 Trutnov, 3.
nadzemní patro

Název akce

8.00 – 9.30

Středisko ekologické
výchovy a etiky Rýchory
SEVER, Brontosaurus
Krkonoše, Horní Maršov

Úřad práce ČR,
KoP Trutnov,
Horská 5, Trutnov
Malá zasedací
místnost
v 1. mezipatře

Čas

Europe Direct
EURES
Eurocentrum
Wonkova ul. 1262/1a,
Hradec Králové

9.00 – 16.00

Den otevřených dveří
Bývalá barokní fara je příkladem jedinečného
spojení kulturní památky s provozem
vybaveným moderními technologiemi (vytápění
na biomasu, solární kolektory, rekuperace). Na
faře se nachází informační centrum s prodejnou
regionálních výrobků, info-koloniál, interaktivní
expozice Fara na Dotek, dílna pro tkalcování,
seminární místnosti, klubovna, knihovna,
kuchyně a jídelna, pokoje v podkroví, zahrada a
malé hospodářství s domácími zvířaty. V těsném
sousedství fary stojí nejstarší strom a nejstarší
kostel východních Krkonoš – všechny tyto
památky tvoří dohromady pozoruhodný celek
s výrazným geniem loci.

Knihovna města
Hradec Králové
Wonkova ul.
1262/1a,
Hradec Králové
Recepce Tyco
Electronics EC
Trutnov s. r. o.,
Komenského 821,
541 01 Trutnov
Střední odborná
škola a Střední
odborné učiliště,
Trutnov,
Volanovská 243,
zasedací místnost,
541 01 Trutnov

Školské zařízení
pro další
Školské zařízení pro další vzdělávání
vzdělávání pedagogických pedagogických
pracovníků
pracovníků
Královéhradeckého kraje, Královéhradeckéh
o kraje, Malé
Hradec Králové,
náměstí 158,
Štefánikova 566, Hradec
Trutnov (přízemí
Králové
Obchodní
akademie Trutnov)
Stavební firma
Stavební firma Haase s. r. o.,
Haase s. r. o., areál
areál stavebnin
stavebnin Vítězná
Vítězná Kocléřov č. p. 11
Kocléřov č. p. 11

Den otevřených dveří
10.00 – 15.00 Prohlídka muzea a tkalcovny, ukázky tkaní a

práce v dílně.
Otestujte a zjistěte svou úroveň anglického a
německého jazyka.
11.00 – 14.00 Nevíte jakou jazykovou úroveň napsat do
životopisu? Přijďte si ji otestovat k nám do
Quatra.
Prezentace Oblastní charity Trutnov
Oblastní charita Trutnov v tomto roce slaví 25 let
od svého založení. Rádi bychom vám představili
její činnost, služby a aktivity, které realizujeme
12.00 – 13.30
v Trutnově a okolních obcích. Přijďte si
poslechnout zajímavé povídání a strávit
příjemnou hodinu s Charitou.
Je závislost nemoc nebo morální selhání?
Teorií, které se zabývají vznikem a rozvojem
závislostí je celá řada. Bohužel stále ještě mezi
laickou i odbornou veřejností zůstává hluboce
zakořeněné morální hledisko, jehož původ dává
Hartnoll (2004) do souvislosti s protestantskou
pracovní etikou a puritánským odmítáním
13.00 – 14.00 nezasloužené nebo bezpracné rozkoše .
V současné době se však hovoří, a pro adiktologii
je stěžejní celostní, neboli bio-psycho-sociospirituální model závislostí. Podle této teorie se
na vzniku a rozvoji závislostí podílí hned několik
faktorů, které se neustále vyvíjejí a vzájemně
ovlivňují. Cílem tohoto příspěvku je přítomné
s těmito faktory seznámit.

Střední odborná škola a
Střední odborné učiliště,
Trutnov, Volanovská 243,
541 01 Trutnov

Ekocentrum
DOTEK – Dům
Obnovy Tradic,
Ekologie a Kultury
v prostorách
Informačního
centra
Horní Maršov,
Horská 175,
542 26 Horní
Maršov
CHANGERINE s. r.o.,
pobočka a
školící centrum,
Komenského 394,
549 01 Nové
Město nad Metují,
vchod z ulice
Sokolská
Úřad práce ČR,
KoP Trutnov,
Horská 5, Trutnov
Kruhová zasedací
místnost
v 1. mezipatře
Úřad práce ČR,
KoP Trutnov,
Horská 5, Trutnov
Malá zasedací
místnost
v 1. mezipatře
CHANGERINE s. r.o.,
pobočka a
školící centrum,
Komenského 394,
549 01 Nové
Město nad Metují,
vchod z ulice
Sokolská
Úřad práce ČR,
KoP Trutnov,
Horská 5, Trutnov
Školící místnost
IPS, 3. patro,
č. dv. 440

Tkalcovské
Tkalcovské muzeum z. s.,
muzeum, Voletiny
U Božích Muk 22, Trutnov
22, Trutnov
Quatro Language School
s. r. o., nám. T. G.
Masaryka 1278, 549 41
Červený Kostelec

Quatro Language
School s. r. o.,
Pražská 59, 541 01
Trutnov

Oblastní charita Trutnov,
ul. Dřevařská 332, 541 01
Trutnov 3

Úřad práce ČR,
KoP Trutnov,
Horská 5, Trutnov
Malá zasedací
místnost
v 1. mezipatře

Sdružení ozdravoven a
léčeben okresu Trutnov,
RIAPS, Kontaktní
centrum, Procházkova
818, 541 01 Trutnov

Úřad práce ČR,
KoP Trutnov,
Horská 5, Trutnov
Školící místnost
IPS, 3. patro,
č. dv. 440

Rozvoj podniku probíhá vždy prostřednictvím
jeho lidí.
Přednášející lektor Josef Lev.
Stále nové požadavky trhu kladou značný důraz
na řízení změn v podniku. Změny zadává
strategické řízení, jejich realizace má charakter
projektů. Kvalitní řízení projektů má zásadní
význam pro schopnost podniku se zlepšovat.
Prvním krokem je zjistit, jak na tom jsme my
sami i další lidé v podniku. Přijďte si ověřit a
otestovat, jak na tom jste v některých
13.00 – 16.00 z uvedených oblastí:
Co ovlivňuje moji spokojenost
Jak nakládám se svým časem
Jaké jsou moje preferované přístupy
Mám potenciál pro řízení projektů
Moje znalosti projektového řízení
Poznejte své týmové role
Vyhořívám

ČTVRTEK 9. 11. 2017
Čas

8.30 – 10.00

Centrum inovací a
podnikání Trutnov, z. s.

Centrum inovací a
podnikání Trutnov,
z. s., Veleslavínova
66, 541 01
Trutnov, 2. patro
školící místnost

Testování provádí každý sám na PC. Po vyplnění
dostane také okamžité vyhodnocení. V případě
zájmu je lektor připraven s dotyčným
návštěvníkem probrat jeho dotazy k tématu.

Představení Call Centra
14.00 – 15.00 Představení Call Centra a celé společnosti.

Prohlídka Call Centra.
Život zachraňující úkony
Představení činnosti Oblastního spolku Českého
červeného kříže Trutnov, ukázky v poskytování
14.00 – 16.00
první pomoci, včetně resuscitace, s možností
praktického nácviku.

Den otevřených dveří Centrum inovací a
14.00 – 17.00 podnikání Trutnov,
z. s.

Technické vzdělávání na SPŠ Trutnov
14.30 – 15.30 Možnosti středního technického vzdělání na SPŠ

Trutnov a dalšího vzdělávání dospělých
Chci podnikat! Uživí mě to?
Přemýšlíte o tom, že začnete s podnikáním?
Určitě je to dobrý nápad, ale je potřeba si dobře
zpracovat několik zásadních otázek: jak nacenit
14.30 – 16.00 svou práci a umět si říci o zasloužené peníze, jak
zaměřit a oslovit cílovou skupinu zákazníků, jak
zhodnotit své dovednosti v podnikání. Jde začít
podnikat jednoduše? Ano, jde !
Lektor Ing. Martin Jiránek.

15.00 – 16.00

Den otevřených dveří
Prohlédněte si učebny a laboratoře školy,
seznamte se se vzdělávací nabídkou a získejte
informace o přijímacím řízení.

Upravujeme digitální fotografii
16.00 – 17.00 Retuš a úprava tonality digitální fotografie,

určení: začátečníci s digitální fotografií.

16.00 – 18.00

Seminář: Hledám práci, zn. musí mě bavit.
Hledáte práci, která vás bude skutečně bavit?
Ukážeme vám, jak na to. A navíc získáte
profesionálně zpracovaný životopis.

9.00 – 15.00

9.00 – 16.00

ComGate a. s.,
Komenského 821,
Trutnov

OS ČČK Trutnov, Horská 5
541 01 Trutnov

Centrum inovací a
podnikání Trutnov, z. s.

Střední průmyslová škola,
Školní 101, 541 01
Trutnov

Centrum inovací a
podnikání Trutnov, z. s.

ComGate a. s.,
Komenského 821,
Trutnov
Oblastní spolek
Českého
červeného kříže,
učebna první
pomoci (č.dv. 604),
Horská 5, 541 01
Trutnov
Centrum inovací a
podnikání Trutnov,
z. s., Veleslavínova
66, 541 01
Trutnov, 2. patro
Úřad práce ČR,
KoP Trutnov,
Horská 5, Trutnov
Školící místnost
IPS, 3. patro,
č. dv. 440
Úřad práce ČR,
KoP Trutnov,
Horská 5, Trutnov
Kruhová zasedací
místnost
v 1. mezipatře

Střední průmyslová škola, Střední
průmyslová škola,
Školní 101, 541 01
Školní 101, 541 01
Trutnov
Trutnov

Střední průmyslová škola,
Školní 101, 541 01
Trutnov

Střední
průmyslová škola
Trutnov, Školní
101, učebna T1
(přízemí), 541 01
Trutnov

CHANGERINE s. r. o.,
Podolská 348/88, 147 00
Praha 4, pobočka
Komenského 394, 549 01
Nové Město nad Metují

CHANGERINE s. r. o.,
pobočka a
školící centrum,
Komenského 394,
549 01 Nové
Město nad Metují,
vchod z ulice
Sokolská

9.30 – 14.30

Název akce
Seřizovačem/údržbářem na zkoušku
Jste technický typ, umíte opravit cokoliv, ale
nemáte představu, co je náplní práce seřizovače
nebo údržbáře ve výrobní společnosti? Naši
kolegové (seřizovač, údržbář) vám o své práci
rádi řeknou více. Zjistíte, jaké předpoklady byste
měli pro takovou práci mít a co vám my jako
zaměstnavatel můžeme nabídnout.
Den otevřených dveří
Technologie zateplování budov, regenerace
bytových objektů, generální oprava balkónu –
nesmrtelný balkón
Den otevřených dveří
Bývalá barokní fara je příkladem jedinečného
spojení kulturní památky s provozem
vybaveným moderními technologiemi (vytápění
na biomasu, solární kolektory, rekuperace). Na
faře se nachází informační centrum s prodejnou
regionálních výrobků, info-koloniál, interaktivní
expozice Fara na Dotek, dílna pro tkalcování,
seminární místnosti, klubovna, knihovna,
kuchyně a jídelna, pokoje v podkroví, zahrada a
malé hospodářství s domácími zvířaty. V těsném
sousedství fary stojí nejstarší strom a nejstarší
kostel východních Krkonoš – všechny tyto
památky tvoří dohromady pozoruhodný celek
s výrazným geniem loci.

Carving ovoce a zeleniny
Vyřezávání ovoce a zeleniny – ukázky, praktické
aktivity pro návštěvníky školy.

Studuj, pracuj, cestuj v EU
Možnosti studia a stáží v zahraničí, sezónní
10.00 – 11.30
práce, au-pair pobyty, na co si dát pozor,
vyhledávání správných agentur atd.
Prezentace společnosti Pepperl+Fuchs
Manufacturing s. r. o. s nabídkou aktuálních
volných pracovních míst
10.30 – 11.30 Prezentace společnosti Pepperl+Fuchs
Manufacturing s. r. o. s nabídkou aktuálních
volných pracovních pozic, více na
www.pftrutnov.cz
Náhradní babička – profesní kvalifikace Chůva
Přednášející lektor Centra andragogiky Mgr.
Jaromír Šalek
Dozvíte se o projektu Náhradní babička. Projekt
poskytuje komplexní podporu ženám ve věku
13.00 – 14.00
nad 55 let z Královéhradeckého kraje. Účastnice
projektu mohou absolvovat rekvalifikační kurz a
složit zkoušku podle Národní soustavy kvalifikací
pro profesy Chůva pro děti do zahájení povinné
školní docházky.
Být či nebýt PĚSTOUNEM?
Přemýšlíte o pěstounské péči? Nevíte, co
všechno pro to musíte udělat? Zajímá Vás v čem
14.30 – 16.00 je taková péče odlišná od péče o vlastní děti?
Přijďte a nezdráhejte se zeptat na cokoliv, co vás
o této problematice zajímá.

Pořádá

Místo konání

Continental Automotive
Czech republic, s. r. o.,
Volanovská 518, 541 01
Trutnov

Úřad práce ČR,
KoP Trutnov,
Horská 5, Trutnov
Malá zasedací
místnost
v 1. mezipatře

Stavební firma
Stavební firma Haase s. r. o.,
Haase s. r. o., areál
areál stavebnin
stavebnin Vítězná
Vítězná Kocléřov č. p. 11
Kocléřov č. p. 11

Středisko ekologické
výchovy a etiky Rýchory
SEVER, Brontosaurus
Krkonoše, Horní Maršov

Ekocentrum
DOTEK – Dům
Obnovy Tradic,
Ekologie a Kultury
v prostorách
Informačního
centra
Horní Maršov,
Horská 175,
542 26 Horní
Maršov

Střední odborná škola a
Střední odborné učiliště,
Trutnov, Volanovská 243,
541 01 Trutnov

Střední odborná
škola a Střední
odborné učiliště,
Trutnov,
Volanovská 243,
restaurace Junior,
541 01 Trutnov

Europe Direct Dvůr
Králové nad Labem
Nábř. J. Wolkera 131,
544 01 Dvůr Králové nad
Labem

Aula Střední školy
informatiky a
služeb, nábř.
J. Wolkera, Dvůr
Králové nad Labem

Pepperl+Fuchs
Manufacturing s. r. o.,
Tovární 10, 541 02
Trutnov

Úřad práce ČR,
KoP Trutnov,
Horská 5, Trutnov
Malá zasedací
místnost
v 1. mezipatře

Centrum
andragogiky, s. r. o.,
K Dolíkám 809/8B,
503 11 Hradec Králové

Úřad práce ČR,
KoP Trutnov,
Horská 5, Trutnov
Kruhová zasedací
místnost
v 1. mezipatře

Oblastní charita Trutnov –
Maják – Centrum
náhradní rodinné péče,
Dřevařská 332, Trutnov

Úřad práce ČR,
KoP Trutnov,
Horská 5, Trutnov
Kruhová zasedací
místnost
v 1. mezipatře

Technické vzdělávání na SPŠ Trutnov
14.30 – 15.30 Možnosti středního technického vzdělání na SPŠ
Trutnov a dalšího vzdělávání dospělých

Střední průmyslová škola,
Školní 101, 541 01
Trutnov

Úřad práce ČR,
KoP Trutnov,
Horská 5, Trutnov
Školící místnost
IPS, 3. patro,
č. dv. 440

Den otevřených dveří na SPŠ Trutnov
Prohlédněte si učebny a laboratoře školy,
15.00 – 16.00
seznamte se se vzdělávací nabídkou a získejte
informace o přijímacím řízení.

Střední průmyslová škola,
Školní 101, 541 01
Trutnov

Střední
průmyslová škola,
Školní 101,
541 01 Trutnov

Webové stránky s Joomlou!
16.00 – 17.00 Instalace systému pro správu obsahu, správa
obsahu, tvorba menu.

Střední průmyslová škola,
Školní 101, 541 01
Trutnov

Střední
průmyslová škola,
Trutnov, Školní
101, učebna T1
(přízemí), Trutnov

„Jak na učení bez mučení“
Musíte své dítě do učení nutit, potýkáte se
s nechutí, nepozorností a vzdorem? Je vaše dítě
17.00 – 18.00 označeno jako dyslektik, dysgrafik …? Přijďte na
přednášku, na níž se dozvíte, jak a proč vznikají
problémy s učením, jak je zvládat a jak se
správně učit.

Studijní centrum Basic,
Hradební 12, 541 01
Trutnov

Studijní centrum
Basic, Hradební 12,
3. nadzemní
podlaží,
541 01 Trutnov

PÁTEK 10. 11. 2017

Název akce

Pořádá

Místo konání

Den otevřených dveří
Ukázky prostor poskytovatele

Barevné domky Hajnice,
Hajnice 46, 544 66
Hajnice

Oranžový dům,
Žižkova 277,
541 01 Trutnov

8.30 – 13.00

Den otevřených dveří
Ukázka prostor Školského zařízení pro další
vzdělávání pedagogických pracovníků pro
realizaci vzdělávacích programů (učebna),
informace o činnosti a o nabídce pro
pedagogickou i nepedagogickou veřejnost.

Školské zařízení pro další
vzdělávání pedagogických
pracovníků
Královéhradeckého kraje,
Hradec Králové,
Štefánikova 566, Hradec
Králové

9.00 – 11.00

Den otevřených dveří
Prohlídka prostor, výtvarná dílnička pro děti.

Čas
8.30 – 11.30

9.00 – 15.00

9.00 – 16.00

Den otevřených dveří
Technologie zateplování budov, regenerace
bytových objektů, generální oprava balkónu –
nesmrtelný balkón
Den otevřených dveří
Bývalá barokní fara je příkladem jedinečného
spojení kulturní památky s provozem
vybaveným moderními technologiemi (vytápění
na biomasu, solární kolektory, rekuperace). Na
faře se nachází informační centrum s prodejnou
regionálních výrobků, info-koloniál, interaktivní
expozice Fara na Dotek, dílna pro tkalcování,
seminární místnosti, klubovna, knihovna,
kuchyně a jídelna, pokoje v podkroví, zahrada a
malé hospodářství s domácími zvířaty. V těsném
sousedství fary stojí nejstarší strom a nejstarší
kostel východních Krkonoš – všechny tyto
památky tvoří dohromady pozoruhodný celek
s výrazným geniem loci.
Česká výroba oblečení

10.00 – 10.30 Výroba oblečení v Čechách, jde to i bez pomoci

z Číny, kvalita „zlatých“ českých ručiček je znát!
14.30 – 15.30

Den otevřených dveří na SPŠ Trutnov
Prohlédněte si učebny a laboratoře školy,
seznamte se se vzdělávací nabídkou a získejte
informace o přijímacím řízení.

Školské zařízení
pro další
vzdělávání
pedagogických
pracovníků
Královéhradeckéh
o kraje, Malé
náměstí 158,
Trutnov (přízemí
Obchodní
akademie Trutnov)
Mateřské centrum
Mateřské centrum
Karolínka z. s.,
Karolínka z. s. , Školní 13,
Školní 13,
541 01 Trutnov
541 01 Trutnov
Stavební firma
Stavební firma Haase s. r. o.
Haase s. r. o., areál
areál stavebnin
stavebnin Vítězná
Vítězná Kocléřov č. p. 11
Kocléřov č. p. 11

Středisko ekologické
výchovy a etiky Rýchory
SEVER, Brontosaurus
Krkonoše, Horní Maršov

Ekocentrum
DOTEK – Dům
Obnovy Tradic,
Ekologie a Kultury
v prostorách
Informačního
centra
Horní Maršov,
Horská 175, 542
26 Horní Maršov

Libuše Trösterová
TOLMEA, Slovany 3051,
544 01 Dvůr Králové

TOLMEA, Slovany
3051, 544 01
Dvůr Králové

Střední průmyslová škola,
Školní 101, 541 01
Trutnov

Střední
průmyslová škola,
Školní 101,
541 01 Trutnov

Kontaktní osoby:
Alena Škarková
alena.skarkova@uradprace.cz
tel.: 950 168 448
Klára Dolejšová
klara.dolejsova@uradprace.cz
tel.: 950 168 453
Bc. Petra Hašková
petra.haskova@uradprace.cz
tel.: 950 168 450
Změna programu vyhrazena, aktuálně vždy na www.kr-kralovehradecky.cz.

