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Novinky Novinky

Komunitní centrum 
CIHELNA aneb setkávání 

a vzdělávání generací 
pod taktovkou 

Centra andragogiky

Centrum andragogiky je vzdělávací a po-
radenská společnost, působící v oblasti 
rozvoje lidských zdrojů a zefektivňování 
činnosti firem a organizací.  Svá školení 
a kurzy zaměřujeme na korporátní 
i státní sféru a školíme různá odvětví 
podnikání s těmi nejlepšími školiteli. 
To nám dává velkou výhodu a zkušenost 
k rozvíjení našeho podnikání. A protože 
nám i záleží na okolí, kde podnikáme, 
vzděláváme i veřejnost nehledě na věk, 
pohlaví či handicap. Pro tyto činnosti 
jsme se rozhodli založit volnočasové, 
kulturně vzdělávací a komunitní Cent-
rum CIHELNA. Centrum bylo založeno 
teprve nedávno a to díky dostavbě no-
vého školicího střediska ve Svobodných 
Dvorech u Hradce Králové, s moderním 
zázemím a vybavením, můžeme svou pů-
sobnost rozšířit. 

Chceme se stát součástí místní kultury 
a vrátit společnosti to, co nám dává každý 
den. Komunitní centrum slouží rodičům 
a jejich dětem (např. pro rodiče s dětmi 
jsme připravili letní příměstský tábor), 
CIHELNA je i pro setkávání starších 
generací (Klub aktivního stáří) a slouží 
všem, kteří mají chuť se vzdělávat a roz-
víjet (programování, kreativita, osob-
nostní rozvoj), nebo se jen tak pobavit 
(mediálně známé osobnosti odpovídají 
na dotazy). Sami jsme odpovědnou fir-
mou a své zkušenosti chceme předávat 
dál. Není nám jedno, kde podnikáme, 
věříme, že i veřejnost dohlíží na obec-
nou prospěšnost a chování firem ve svém 
regionu. Proto i naše nová stavba zacho-
vává úctu k tradicím, hodnotám a spo-
juje moderní svět, ale stále si ponechává 
ten stejný pohled, na který jsou obyvatele 
blízkého okolí po desetiletí zvyklí. 

Jana Merunková
„yourchance”

Jana v červnu oslaví roční výročí v roli 
ředitelky yourchance. A to stojí za krátké 
ohlédnutí. Asi nejvýznamnějším poči-
nem bylo podepsání smlouvy se strate-
gickým donátorem a dalších důležitých 
smluv, které stabilizovaly veškeré aktivity 
společnosti. Dvěma kroky, které mohla 
zaznamenat i veřejnost, bylo zprovoznění 
kanceláří a školící místnosti ve Washing-
tonově ulici 25 v Praze. Díky podpoře 
společnosti Mercedes Benz Praha, mů-
žete na silnici potkat první yourchance 
auto, kterým je Smart ForFour. Brázdí 
Českou republiku a přiváží šance těm, 
kteří se zapojili do projektů, které spo-
lečnost realizuje. 

Ing. Gabriela Křivánková 
„Začni správně”

Gábina má v yourchance hned několik 
rolí. Už rok je předsedkyní správní rady 
yourchance. Lidé ji ale stále mohou spo-
jovat s projektem Začni správně. Je to 
proto, že se silně angažuje v boji s před-
sudky veřejnosti vůči mladým lidem 
z dětských domovů a v osvětě, která s in-
tegrací těchto čerstvě dospělých souvisí. 
Gábina je v současné době také členkou 
týmu hodnotitelů, který bude udělovat 
ocenění Bílá vrána, a to hned ve dvou 
kategoriích – Mladý člověk/inspirativní 
příběh a Zaměstnavatel. Třetí kategorií, 
ve které nominace i finální rozhodnutí 
bude na straně dětí z dětských domovů, 
je cena Poklad v srdci. Ta je určena vy-
chovatelům a ředitelům dětských do-
movů. A co je nového v projektu? Od jara 

Vážené výjimečné ženy, 

před dvěma lety jsem byla oslovena 
Stáňou (mám čest ji tak oslovovat), 
abych do jejího vydání napsala svůj pří-
běh od VŠ až do roku 2012. Vznikl článek, 

„Kruhy, šroubovice, spirály“, kde jsem se 
zamýšlela nad možnostmi, které ve svém 
životě máme a můžeme podle nich žít.

Mohu říct, že i já jsem za poslední dva 
roky dospěla. Je to sice v mých 57 letech 
trochu divné, ale je to tak. 

Dospěla jsem nejen mentálně díky 
dalšímu studiu, ale dospěla jsem i k po-
znání magičnosti čísla tři. Pochopila 
jsem, že má další cesta je propojení tří 
základních dovedností, které ovládám 
a které hojně využívám. V mé praxi 
řešíme nejčastěji vztahy a partnerství, 
finance a umět být sám se sebou spo-
kojený. Jestliže není v některém z těchto 
okruhů spokojenost a klid, nastává pro-
blém. Ten se projevuje nejen na duši, ale 

i na těle. Pomocí osobního i finančního 
koučinku, metody NLP a využití psy-
chosomatiky, jsem došla k těmto výsled-
kům: za poslední dva roky otěhotněly 
moje tři klientky, zařídila jsem bydlení – 
po finanční stránce – několika desítkám 
lidí, připravila klientům finanční plán 
pro případ osobních i profesních pro-
blémů a ukázala, jak získat dostatečné 
finanční rezervy na dobu, které říkám 
Třetí věk. Zachránili jsme společně ně-
kolik vztahů a nakonec i několik lidí své 
dosavadní vztahy opustilo, aby mohly 
vzniknout nové. 

Toto je nyní moje profesní zaměření. 
Moje snaha je ale jít stále dál a proto nyní 
připravuji semináře s tématikou aserti-
vity, empatie, nalezení času na vše, co po-
třebujeme stihnout a semináře finanční 
gramotnosti – základní i pokročilé. 

Vážené výjimečné ženy, jestliže máte 
pocit, že mohu být užitečná vám osobně 
nebo vašim zaměstnancům, neváhejte 
mě kontaktovat. Veškeré informace 
získáte na tel. 602 83 75 84 nebo na 
webových stránkách, které v úplně nové 
podobě budou fungovat nejpozději od 
1.9.2015 (www.evakrhovska.com).

Přeji Vám pohodové léto. 
Vaše Eva Krhovská – osobně mě můžete 
potkat na MKK, kam ráda chodím. 

Il Bagno

Il Bagno – interiérové studio nově na-
bízí sortiment americké společnosti 
Partylite, která je známým a kvalitním 
výrobcem parfémovaných svíček,de-
korací, skleněných svícnů, zahradní 
dekorace, pohlcovače zápachů. Pří-
rodní vůně 60 typů, různé druhy 
svíček a vůní bez použití plamene, 
elektrické aromalampy a jiné krásné 
produkty, které rozzáří Vaše domovy. 
Přijďte si k nám vybrat svou vůni!!! 

youchance provozuje městský byt v Ra-
kovníku, vyplácí stipendia, stále roste 
počet těch, kteří využívají individuálního 
mentoringového programu. Radostnou 
novinou je, že se do projektu narodilo 
první miminko, jehož rodiče využívají 
právě této části projektové podpory. 

Ing. Kateřina 
Lichtenberková 
„Podnikavost”

Nabízí se otázka, co nového se v your-
chance děje pod Katky vedením… To, co 
určitě uvítají nejen studenti SŠ, je pro-
jekt Podnikavost.cz, který se přirozeným 
procesem vyvinul jako sesterský projekt 
portálu Finanční gramotnost do škol. 
Základní myšlenkou je propojení škol / 
studentů a firem na regionální úrovni 
tak, aby cíleně vznikaly příležitosti, které 
středoškolským absolventům pomohou 
získat praktické zkušenosti už v průběhu 
studia a následně pak i snazší uplatnění 
na trhu práce. Důležitým tématem je 
také podpora mladých lidí v přístupu 
k podnikání a rozvíjení jejich schopností 
provozovat svou živnost, případně do 
budoucna vybudovat svou vlastní firmu. 
K tématům finanční gramotnosti a pod-
nikavosti bude na podzim 2015 probíhat 
celá řada diskusí a osobních setkání for-
mou kulatých stolů, které se velmi osvěd-
čily jako platforma aktivní komunikace.  
O září bude probíhat i velká soutěž pro 
žáky SŠ a 2. stupně ZŠ. 




