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Ohlédnutí za rokem 2018
„Investice do vědění nesou nejvyšší úrok“
Benjamin Franklin
Vážení obchodní přátelé,
dovolte mi krátké ohlédnutí za rokem 2018. Díky vám a vaší důvěře se nám
společně podařilo zrealizovat zhruba 1000 školicích dnů. Proškolili jsme více
než 11 000 vašich zaměstnanců. Výběr dalších akcí, které u nás v Cihelně
v roce 2018 proběhly, uvádíme níže. Pro vás, naše klienty, jsme doposud
získali z Evropských fondů téměř 700 mil. Kč. A v roce 2019 nás čeká další
nová výzva č. 097 OPZ – Podnikové vzdělávání zaměstnanců II, na kterou jsme
pro vás plně připraveni.
Ještě jednou bychom vám chtěli poděkovat za vaši podporu a přízeň. Přes
svátky užívejte volna, načerpejte síly. Pevně věříme, že i rok 2019 bude ve
znamení nejen profesního ale i osobního rozvoje, a že toho budeme moci být
součástí.

Připomenutí našich nejúspěšnějších akcí
NEI SNÍDANĚ
I letos jsme v rámci našeho produktu NEI

zařadili do programu "NEI snídaně".

Nepřitahujte nové, ale udržte
kmenové zaměstnance
Jak prosté?! K udržení dobrých zaměstnanců
stačí znát dobře svou firmu. Víte, že odchod
zaměstnance souvisí s Maslowovou pyramidou
potřeb ? – základní potřeby, bezpečí,
sounáležitosti, potřeba úcty, seberealizace.
Jsme si jisti, že zaměstnanci využívají svých
schopností? Mohou růst? Naopak znají pravidla
a cíle firmy ? čím je naše firma jedinečná od
konkurence? Všichni víme, že dům by bez
základů nestál. Tuto známou pravdu lze použít i
pro fungování firmy, její zaměstnance i procesy,
Jak souvisí index pracovní schopnosti (WAI)í se
stabilitou firmy a jejími personálními procesy ? V
současné době lze na poznání své firmy a
udržení zaměstnanců využít dotace výzvy č. 79.
Z diskuze vyplynul požadavek o rozšířený
seminář, který v blízké době připravíme.

PODÍVEJTE SE NA FOTOGRAFIE Z AKCE

Management kvality a řízení
lidských zdrojů
1.3.2018 se v Centru andragogiky konala další z
našich NEI snídaní zdarma, tentokrát na téma
„Implementace zcela nových požadavků normy
ISO 9001“. Zní to sice složitě, ale je to celkem
jednoduché. Jak uchopit „kontext organizace“?
Jak vnímat požadavky na komunikaci? A co s
požadavky na prostředí pro fungování procesů?
Na tyto otázky a mnohé další odpověděl
zajímavým způsobem náš lektor Ivo, účastníci
snídaně ho doplnili svými postřehy a
zkušenostmi.
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Co je důležitější „soft skills”
nebo „hard skills”? A co bylo
dřív slepice nebo vejce?
17. 4. 2018 se u nás v Centru andragogiky
konala další z odborných snídaní, o které je
velký zájem. Tentokrát lektorka Monika
rozebírala téma - "Co je důležitější „soft skills”
nebo „hard skills”? A co bylo dřív slepice nebo
vejce?" S podtitulem "Emoce jsou důležitou
součástí lidské existence a nelze je tedy
škrtnout, když podnikáme."
A resumé? Účastníci se shodli, že jedno bez
druhého prostě nejde a dobře nefunguje. A co
se týče emocí, těm se vyhnout nedá, je ale
potřeba s nimi neustále pracovat a neustále se v
tom zlepšovat.
Moc děkujeme všem, kteří přišli, a také našim
milým sponzorům, bez kterých by se pořádná a
chutná snídaně neobešla - Rodinné farmě
Kejklíček, Hradecké pekárně, a Liboru Novákovi
a jeho Budějckým uzeninám z komína. Dobře si
pochutnat a něco nového se při tom dozvědět je
ten nejlepší začátek dne.
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"Jak moderně hledat nové
zaměstnance? aneb „Moderní
řešení nedostatku lidí"
„Lidé už nechodí hledat nabídky zaměstnání,
nabídky zaměstnání hledají lidi!“ - aktuální téma,
které trápí většinu zaměstnavatelů, jsme
probírali v rámci naší NEI snídaně.

PODÍVEJTE SE NA FOTOGRAFIE Z AKCE

OTEVŘENÉ SEMINÁŘE
I letos jsme pořádali otevřené semináře na aktuální témata a současné trendy ve všech
možných oborech.

VÍCE INFORMACÍ ZDE

Personalistika v
automobilovém průmyslu
Společně jsme realizovali workshop na téma
Personalistika v automobilovém průmyslu. Co
jsme dělali?
Určili jsme si oblasti, ve kterých úkoly oddělení
řízení lidských zdrojů ovlivňují požadavky ISO
9001 a IATF 16949. Seznámili se s požadavky
standardů v daných oblastech a hledali výklad
požadavků,
které
jsou
nejasné,
málo
srozumitelné nebo velmi obecné. Diskutovali
jsme, jak požadavky naplnit, jaké systémové
nástroje se v dané oblasti používají a jaké
přínosy nebo rizika znamenají pro práci
personalisty. Účastníci byli velice spokojeni s
doplňujícími informacemi k normě a následná
diskuze pro ně byla velice obohacující.
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Jak spolu lépe komunikovat,
domluvit se, a dosáhnout
stanovených cílů
21.

3.

2018

se

v

Centru

andragogiky

konal celodenní otevřený seminář na téma jak
spolu lépe komunikovat, domluvit se, a
dosáhnout
stanovených
cílů.
Fotka byla pořízena právě v okamžiku, když náš
lektor Juraj apeloval na účastníky, aby
nezapomínali pochválit a tak zároveň vhodně
motivovat své kolegy a podřízené.

Mluví personalisté řečí
manažerů?
Naše lektorka Ivana odpovídala, proč je nutné
přejít i v HR od reportingu ke strategické analýze
dat a seznámila účastníky s metodami
personálního controllingu a jejich aplikací do
praxe.
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Manažerské účetnictví
Co není v číslech, nejde řídit. To bylo mottem
otevřeného semináře manažerského účetnictví.

PODÍVEJTE SE NA FOTOGRAFIE Z AKCE

"Jak moderně hledat nové
zaměstnance? aneb „Moderní
řešení nedostatku lidí"
Nabídka zaměstnání je Váš nový produkt!
Účastníci školení se dozvěděli, co musí změnit,
aby měli dostatek kvalitních kandidátů.
Volné pokračování NEI snídaně proběhlo v
rámci otevřeného semináře 27.11.2018.

SPOLEČENSKÉ VEČERY
Jedním z cílů pro nás je co možná nejvíce umožnit lidem setkávat se s významnými
osobnostmi, slyšet jejich příběhy, debatovat s nimi. Podívejte se na několik akcí, které
jsme tento rok uspořádali.

EKONOM JAN ŠVEJNAR
HOSTEM V CENTRU
ANDRAGOGIKY
Proč si nevedeme tak dobře, jak by se čekalo?
To byla jedna z otázek, na kterou se včera
pokusil odpovědět ekonom Jan Švejnar, který
byl vzácným hostem Centra andragogiky. O
společenský večer s ním byl velký zájem,
účastníci se kromě jiného dozvěděli, že ve
vzdělávání klademe bohužel hlavně důraz na
kvantitu a ne na kvalitu. V rámci srovnání
světových univerzit nejsme ani mezi prvními 300
univerzitami, což je velmi alarmující.
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PODÍVEJTE SE NA VIDEO Z AKCE

POSLECHNĚTE SI ROZHOVOR

DAVID GRÁNSKÝ A
MIROSLAV HRABĚ V ROLI
JAK JE NEZNÁTE
Dva znojemští rodáci se smyslem pro humor
David Gránský a Miroslav Hrabě se rozpovídali
o hereckém prostředí a netradičních zážitcích z
natáčení v Centru Cihelna.
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POSLECHNĚTE SI ROZHOVOR

SPOLEČENSKÝ VEČER S
TOMÁŠEM SEDLÁČKEM
Společenský večer na téma digitalizace,
propojování světa a problémy s tím spojené.
Proč máme nacionalistické tendence, a budou
nás řídit algoritmy? To byly otázky, na které
odpovídal PhDr. Tomáš Sedláček PhD., autor
knihy Ekonomie dobra a zla a člen několika
významných mezinárodních i českých
organizací.
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POSLECHNĚTE SI ROZHOVOR

REGIONÁLNÍ KLUB SEVEROVÝCHODNÍ ČECHY
ČMA Regionální klub, Severovýchodní Čechy (RKS) je určen především členům ČMA,
ale i podnikatelům, majitelům firem, manažerům, nečlenům ČMA. Předsedkyní RKS je
PhDr. Marie Jírů a cílem tohoto klubu je podnikatelské propojení a setkávání aktivních a
schopných osobností Královéhradeckého, Pardubického a Libereckého kraje. Podívejte
se, jak se daří tento cíl naplňovat.

Novoroční večírek v pivovaru
Novoroční večírek v pivovaru, setkání 4. 1. 2018,
ČMA Regionální klub, Severovýchodní Čechy,
Klub zlepšování, Rodinný pivovar Propper
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Oběd s prezidentem České
manažerské asociace
Společný oběd v Centru andragogiky v Hradci
Králové, který proběhl 7.2.2018, byl podle
účastníků velmi konstruktivní, a nejen, že přinesl
odpovědi na některé důležité otázky, ale nastolil
i některé další.
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Číše vína s radním pro
regionální rozvoj
Královéhradeckého kraje
Bc. Pavlem Hečkem
17. října 2018 se v našem kulturním a školicím
středisku Cihelna konala společenská diskuze s
radním pro regionální rozvoj Královéhradeckého
kraje Bc. Pavlem Hečkem. Tématem večera byl
regionální
rozvoj,
významné
projekty
přeshraniční spolupráce, cestovní ruch, granty a
dotace. Následovalo společné setkání u číše
vína.
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Netradiční mikulášský večírek
Ve spolupráci s Českou manažerskou asociací a
společností Aramark jsme uspořádali Netradiční
mikulášské setkání s indickou a japonskou
kuchyní. Jak se účastníci bavili a co vše
ochutnali a zažili se můžete podívat v naší
galerii
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PODÍVEJTE SE NA REPORTÁŽ Z AKCE

PODÍVEJTE SE NA VIDEO Z AKCE

KLUBY ZLEPŠOVÁNÍ
Organizovali jsme také tradiční Kluby zlepšování, které vznikly s cílem sdružovat
profesionály napříč obory, dávat jim prostor sdílet zkušenosti a umožnit jim společně
zlepšovat oblasti, které je nejvíc pálí. Nejedná se o klasická školení, ale o výměnu
zkušeností s manažery a profesionály, které mohou být pro Vaši každodenní práci
skutečným přínosem.

VÍCE INFORMACÍ ZDE

VZDĚLÁVÁNÍ LEKTORŮ A LEKTORSKÉ ZKOUŠKY
Nejčastějším poptávaným tématem letošního roku byly lektorské dovednosti a lektorské
zkoušky. Centrum andragogiky je autorizovaná instituce.

VÍCE INFORMACÍ ZDE

ŠKOLA PERSONALISTIKY
Pokud máte zájem se proškolit v odvětví personalistiky, Centrum andragogiky vám nabízí
možnosti školení.

VÍCE INFORMACÍ ZDE

DALŠÍ UDÁLOSTI ROKU 2018

Předpremiéra filmu: Kluci z
hor
17. 4. 2018 proběhla v Centru andragogiky
předpremiéra filmu Kluci z hor. Promítání
předcházela beseda s režisérem Tomášem
Magnuskem.

PODÍVEJTE SE NA FOTOGRAFIE

LETNÍ PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY
2018
Již čtvrtým rokem pořádáme u nás v Cihelně
letní příměstské tábory s angličtinou. Vaše
ratolesti učíme formou zábavné hry nová
anglická slovíčka. Program je doplněn
každodenními
sportovními
aktivitami,
doprovodným programem a soutěžemi.
Těšíme se na další běhy i příští rok!

PODÍVEJTE SE NA FOTOGRAFIE

POSLECHNĚTE SI ROZHOVOR S DĚTMI

Byznys versus rodinné vztahy
Co je cennější – byznys nebo rodinné vztahy?
Řada majitelů rovnou odpovídá, že kvůli
byznysu by si rozhodně nechtěli pokazit vztahy
se svými blízkými. Ovšem dle výzkumu
realizovaného AMSP dochází ke konfliktům mezi
rodinnými příslušníky častěji (67%), než s
ostatními zaměstnanci (21%). Konflikty se pak
nejčastěji odehrávají mezi zakladatelem a
nastupující generací. Jak tyto situace řešit a jak
jim hlavně předcházet jsme se dozvěděli na
našem včerejším semináři, který se konal ve
spolupráci s AMSP ČR.
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Den s kozou
Co zpomaluje stárnutí pokožky a chrání ji ? Kozí
mléko!!
Jedinečnou českou kosmetiku z přírodní kozí
syrovátky,vhodně doplněné surovinami
mořského původu a rostlinnými extrakty,
představila zakladatelka firmy Kosmetika Capri a
značek La Chevre, Le Chaton, Le Chaton
Exclusive Ing. Jitka Poláková. Takto
koncipované přípravky nenabízí žádná jiná
kosmetická firma na světě.
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I letos jsme byli jedněmi z
organizátorů Týdne vzdělávání
dospělých
Týden vzdělávání dospělých proběhl 12. - 16.
11. 2018 a my jsme velice rádi, že jsme mohli
být jeho součástí. Moc nás potěšila hojnost na
ukázkových hodinách, které vedli 4 naši skvělí
lektoři. Moc děkujeme za všechny pozitivní
ohlasy na tyto ukázkové hodiny a budeme se
těšit na příští rok.

DALŠÍ NOVINKY ROKU 2018

Založili jsme Dětské cenrum CIHLIČKA
Naše Dětské centrum je alternativní službou péče o děti předškolního a školního věku.
O předškoláky od 2 let do zahájení povinného předškolního vzdělávání se staráme v Dětské skupině
Cihlička.
Pro školáky na 1. stupni ZŠ jsou připravené odpolední aktivity v Dětském klubu Cihlička.
Naším cílem je, aby děti do dětského centra docházely s radostí a chutí objevovat.

WEBOVÉ STRÁNKY

Rodinné firmy
Již 5 let se intenzivně zabýváme podporou rodinných firem. Dlouhodobě spolupracujeme s Asociací
malých a středních podniků a živnostníků ČR a tento rok jsme i v projektu AMSP „Rok rodinného
podnikání 2018“.

VÍCE INFORMACÍ ZDE

Reportáže Východočeské televize V1
Dlouhodobě spolupracujeme s Východočeskou televizí V1, která u nás na táčí reportáže. Máte možnost
se na ně podívat.

REPORTÁŽE

PLÁN NA ROK 2018

Téma roku: ZMĚNY

OTEVŘENÉ SEMINÁŘE
Techniky práce se stresem – prevence syndromu vyhoření
První pomoc
Situační vedení lidí
Týmový spolupráce, techniky sdílení
Techniky k úspěšnému řešení SMARTER a GROW
Motivační zpětná vazba, nenásilná komunikace jako rozvojová intervence
Koučování pro vedoucí, pro manažery, pro personalisty
Nábory lidí, efektivní vedení pohovorů, práce s profily uchazečů pro potřeby nabírané pozice
Kompetenční modely zaměstnanců, či pracovních
a mnoho dalších ...

KLUBY ZLEPŠOVÁNÍ
Zefektivnění interního auditu – Kvalifikace a kompetence interního auditora
Lze predikovat finanční zdraví firmy?
Mistr diplomatem aneb komunikace nahoru – dolů i skrze firmu
Plýtvání ve výrobě a jak přimět pracovníky, aby se jím zabývali
Metriky efektivity práce a přínosu údržby – jak na to?
Lean management a nedostatek pracovních sil – jak na to?

REGIONÁLNÍ KLUB SEVEROVÝCHODNÍ ČECHY
24. 1. 2019: Novoroční večírek v pivovaru, Hradec Králové
Březen 2019: Kulatý stůl ve společnosti Škoda auto, Vrchlabí (ve spolupráci se společností
ARAMARK s.r.o.)
Květen 2019: „Manažeři a zdraví“, Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé

Dovolte nám, abychom Vám touto cestou popřáli za celý tým Centra andragogiky
příjemné prožití svátků vánočních, hodně štěstí, zdraví, pracovních i osobních úspěchů a
mnoho splněných cílů.

Pokud máte jakýkoli dotaz nebo konkrétní vzdělávací potřebu, neváhejte
nás kontaktovat.
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