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2 JCP strojírenská společnost se zaměře-
ním  na  výrobu svařovaných ocelových 
konstrukcí.  Jsme zaměřeni zejména na ex-
port. Mezi naše výrobku patří fi ltrace sání 

a  ventilace plynových turbín, akustické kryty plynových a  pa-
roplynových turbín, průmyslové výfukové systémy, chladící sys-
témy a tepelné výměníky, zařízení pro podmořskou těžbu zemní-
ho plynu, ocelové konstrukce i plošiny a další.
Kontakt: Veronika Řábková, tel.: +420 601 304 562
e-mail: rabkovav@2jcp.cz

Mondi Štětí a.s. je největším českým 
a  předním světovým výrobcem papíru, 
buničiny a papírových materiálů. S našimi 
produkty jsou v kontaktu miliony lidí kaž-
dý den.

Kontakt: Ing. Michaela Stuchlá, tel.: +420 778 749 730
e-mail: michaela.stuchla@mondigroup.com

HKS-CZ s.r.o. je německá rodinná fi rma a 
jeden z největších výrobců nerezových 
kompenzátorů v Evropě.

Pro závod v Litoměřicích hledáme:
• svářeče WIG/TIG (metoda 141), začínající zaškolíme.
• technika kvality, vhodné i pro absolventy.
• technologa/normovače, vhodné i pro absolventy.

Nabízíme:
• zajímavou práci v malosériové výrobě,
• stravenky v hodnotě 123 Kč/směnu (přispíváme 55%),
• 1 týden dovolené navíc (celkem 25 dnů),
• Vánoční bonus,
• závodní stravování,
• proplácíme přesčasy,
• náborový příspěvek 10.000,- Kč po 3 měsících + 10.000,- Kč 

po roce (jen svářeči).
Kontakt: HKS–CZ, s.r.o., Mlékojedská 1994/7, 
 412 01 Litoměřice, www.hks.de, 
Zašlete nám Váš životopis na e-mail: m.sustrova@hks.cz
nebo zavolejte na tel.: 416 715 240 - pí Miluše Šustrová.

Společnost Glanzstoff  Bohemia je před-
ním výrobcem technických vláken, kordo-
vých vláken a  tkanin pro gumárenský 
a kompozitní průmysl. V okrese Litoměři-

ce je jedním z největších a nejstabilnějších zaměstnavatelů. 
Bližší informace o fi rmě a jejích produktech naleznete na inter-
netových stránkách www.glanzstoff .cz

ČD Cargo, a.s., je obchodní společnost, 
která patří mezi významné společnosti 
v  oblasti železniční nákladní přepravy 
a zaměstnavatele, kteří mají svou působ-

nost po celém území České republiky. 
Naše společnost je nejen největším českým železničním náklad-
ním dopravcem, ale s ročním objemem přepravy zboží okolo 65 
mil. tun patří mezi nejvýznamnější hráče na  evropském želez-
ničním trhu. Nabízíme přepravu široké škály zboží, od  surovin, 
po výrobky s vysokou přidanou hodnotou, přepravu kontejnerů, 
mimořádných zásilek i  zásilek nebezpečného zboží. Dokážeme 
přepravit téměř vše. 
Více se o naší společnosti dozvíte na našich webových stránkách 
www.cdcargo.cz nebo v prostředí sociální sítě facebook na adre-
se www.facebook.com/cdcargo.cz
Společnost aktivně spolupracuje s partnerskými školami na úze-
mí ČR. Novým zaměstnancům jsou ve vybraných zaměstnáních 
poskytovány náborové odměny v rozmezí od 50 do 80 tisíc Kč.  
Zaměstnancům garantujeme balíček zaměstnaneckých benefi -
tů garantovaný Podnikovou kolektivní smlouvou (příplatky pod-
le konkrétního výkonu práce, týden dovolené navíc, příspěvek 
zaměstnavatele na  stravování, roční příspěvek zaměstnavatele 
na penzijní spoření 15000,- Kč a 9000,- Kč na  životní pojištění, 
možnost nákupu aplikace pro volné jízdy ve vlacích ČD, možnost 
příspěvku na  rekreace a  jazykové kurzy atd.). Garantujeme při-
psání měsíční výplaty mzdy na  bankovní účet ve  stanoveném 
termínu. S počtem 7000 zaměstnanců jsme jedním ze stabilních 
zaměstnavatelů v ČR. 
Kontakty na  regionální personální pracoviště jsou uvedeny 
na webových stránkách a na rubu náborových letáků.
Email: volnamista@cdcargo.cz

CHVALIS s. r. o.  - HYDRAULIKA 
 - PNEUMATIKA 
 - MAZÁNÍ
 - FILTRACE

Kontakt: Velešická čp. 54, 411 72 Hoštka,
tel.: +420 416 85 77 11, e-mail: info@chvalis.cz

Společnost I&C Energo patří mezi největ-
ší české dodavatele investičních projektů 
a servisních služeb pro různé průmyslové 
aplikace v oblasti systémů řízení techno-
logických procesů, systémů elektrického 
napájení NN, VN a  VVN a  informačních 

systémů. Na  trhu působí společnost I&C Energo od  roku 1993 
a své dodávky a služby poskytuje zejména v energetice a velkých 
průmyslových provozech, přičemž nosným sektorem je jaderná 
energetika.
Významnou část aktivit tvoří tzv. strojní činnosti se zaměřením 
na  potrubní systémy, ocelové konstrukce a  jiná technologická 
strojní zařízení. Dalšími standardně uplatňovanými produkty I&C 
Energo a.s. jsou dodávky a servis v oblasti tzv. building technolo-
gií, včetně zařízení systémů technické ochrany budov či elektro-
nických systémů protipožární ochrany.
Kontakt: I&C Energo a.s., Pražská 684/49, 674 01 Třebíč
 Tel.: +420 568 413 111, www.ic-energo.eu

Lafarge Cement, a.s. patří mezi renomo-
vané výrobce stavebních materiálů v Čes-
ké republice. Její výrobní závod v Čížkovi-
cích dodává své produkty na stavební trh 
více než 120 let. Čížkovická cementárna se 
stala roku 1992 součástí nadnárodní Sku-

piny Lafarge, od poloviny roku 2015 potom nově zformované sku-
piny LafargeHolcim.  
V roce 2018 jsme na trh uvedli novou značku Český čížkovický ce-
ment. 
Díky investicím realizovaných v předcházejících letech může ce-
mentárna využívat vysoký poměr alternativních paliv, v čemž pa-
tří mezi světovou špičku. 
Čížkovická cementárna má nejširší nabídku cementů na trhu, zá-
sobuje trhy hned dva – český a německý. 
Kromě cementů čížkovická provozovna vyrábí také maltovinové 
pojivo Multibat PLUS. Další významnou komoditou jsou vápenec 
pro odsíření elektráren a tepláren ENVICALC a  jemně mletý vá-
pencový slín ENVICALC F pro stabilizaci a  sodifi kaci nebezpeč-
ných odpadů, ale i pro výrobu keramických obkladaček.
Značné úsilí je trvale věnováno inovaci výrobků. Komplexní zá-
kaznický servis doplňuje od roku 2004 svými službami akredito-
vaná betonářská laboratoř.
Kontakt: Lafarge Cement, a.s. 
 telefon.: +420 416 577 111
 e-mail: cz.sekretariat@lafargeholcim.com
 www.lafarge.cz, www.ceskycement.cz
 Sídlo: Čížkovice čp. 27, PSČ: 411 12
 IČ: 14867494

CECH KLEMPÍŘŮ, POKRÝVAČŮ 
A TESAŘŮ ČESKÉ REPUBLIKY. 
Členové ústeckého regionu provedou 
ukázku-dobového tesání trámů z  kula-
tiny, ruční výroba šindele, plátové spoje 
na poškozených konstrukcích, vyřezávání 

sloupů-podstavek, vykrývání volského oka, výroba chrliče. Ukáz-
ka dobového i současného tesařského nářadí. S učni 1. a 2. roč-
níku Střední průmyslové školy stavební a Střední odborné školy 
stavební a technické v Ústí nad Labem, budeme tesat tradičním 
způsobem dobového tesání
Kontakt: Zdeněk Oravec, 412 01 Litoměřice, 
tel.: +420 606 926 880, www.tesarstvi-oravec.cz

AMAZON
Kdo jsme?
Jeden z největších internetových obchodů 
na světě, kterému leží na srdci spokoje-

nost našich zákazníků.
Koho hledáme?
Především lidi, ne roboty. Šikovné pracovníky do našeho distri-
bučního centra v Dobrovízi u Prahy.
V Amazonu si vás vysoce ceníme. Proto jsme i letos zvýšili mzdy 
na 160 Kč/h a k tomu dáváme také další bonus ve výši až 10%. Za 
dobrou práci navíc odměňujeme pravidelně. 
Volejte zdarma 800 111 500
pracevamazonu.cz

Společnost Lovochemie, a.s., člen skupi-
ny AGROFERT, je největším výrobcem du-
síkatých a  vícesložkových hnojiv v  České 
republice. Jedná se o dusíkatá a víceslož-

ková hnojiva v tuhé i kapalné formě pro export na veškeré světo-
vé trhy a prodej v ČR. Lovochemie je jedním z největších zaměst-
navatelů v  Ústeckém kraji s  více než 100letou historií. Svým 
zaměstnancům poskytuje zázemí silné a  stabilní společnosti, 
nadstandardní balíček fi remních benefi tů a možnosti dalšího pro-
fesního rozvoje. V  současné době zaměstnává 679 lidí. Společ-
nost rovněž intenzivně spolupracuje s  partnerskými školami 
a svým stipendijním programem přispívá k  rozvoji technického 
vzdělávání a  profesní přípravě žáků a studentů v Ústeckém kraji.
Kontakt: Ing. Anna Šímová, tel.: +420 725 579 774 
 e-mail: anna.simova@lovochemie.cz

TRCZ s.r.o. je s bezmála tisícovkou za-
městnanců největším zaměstnavatelem 
regionu.
Jako součást skupiny Tokai Rika patří mezi 

největší světové hráče na poli automotive.
Mezi její přední zákazníky se řadí automobilky Toyota, Ford, Su-
zuki, Scania a další.
Právě do jejich vozů lovosická TRCZ dodává tu nejkvalitnější elek-
troniku, přepínače a bezpečnostní pásy.
Při výrobě používá TRCZ nejmodernější technologie díky nimž 
dosahuje vysoké efektivity.
Nadstandardní mzda a benefi ty, důraz na bezpečnost a zdraví 
při práci, čisté pracovní prostředí, otevřená komunikace…to jsou 
hodnoty, které v TRCZ nejlépe vystihují vztah k zaměstnancům.
Kontakt: bezplatná linka 800 800 246, e-mail: info@trcz.cz
e-mail: uchazeči o zaměstnání: prace@trcz.cz

Vládní agentura na podporu podnikání 
a  investic CzechInvest dojednává tu-
zemské a  zahraniční investice, pomáhá 
malým a  středním podnikatelům a  také 

fi rmám s  inovačním potenciálem. Podporuje subdodavatele, 
spravuje databázi podnikatelských nemovitostí a  propojuje 
s partnery z výzkumně-vývojové a akademické sféry. Začínajícím 
inovativním podnikatelům, start-upům, pomáhá CzechInvest 
v  rozvoji prostřednictvím vlastních programů. CzechInvest má 
své zastoupení v každém kraji a působí v klíčových destinacích 
po celém světě.
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SEZNAM
STŘEDNÍCH ŠKOL

SEZNAM
VYSOKÝCH ŠKOL

Střední škola a Mateřská škola, o.p.s., 
Litoměřice
Střední vzdělání s maturitní zkouškou: Kosmetic-
ké služby / Gymnázium - všeobecné / Nábytkářská 
a dřevařská výroba / Ekonomika a podnikání - fi -
nanční a daňový poradce / Ekonomika a podnikání 

- pohřebnictví / Ekonomika a podnikání - Management sociálních 
služeb / Grafi cký design Grafi cký design obalů / Scénická a vý-
stavní tvorba
Střední vzdělání s výučním listem: Aranžér / Kadeřník Truhlář 
/ Umělecký truhlář a  řezbář. Nástavbové studium: Podnikání / 
Propagace / Vlasová kosmetika / Nábytkářská a dřevařská výroba
Kontakt: tel.: +420 416 731 920, +420 416 735 560
e-mail: info@ssamsltm.cz

Střední škola pedagogická, 
hotelnictví a služeb 
Litoměřice, příspěvková organizace 
Střední vzdělání s maturitní zkouškou: Hotelnic-
tví Předškolní a mimoškolní pedagogika / Sociální 
činnost    Pedagogické lyceum 

Střední vzdělání s výučním listem: Mechanik opravář motoro-
vých vozidel / Elektrikář / Instalatér / Zedník / Kuchař – číšník
Kontakt: tel.: +420 603 554 685,  
e-mail: kouba@sslitomerice.cz

Vyšší odborná škola obalové techniky 
a Střední škola, Štětí
Střední vzdělání s maturitní zkouškou: Informač-
ní technologie / Strojní mechanik / Mechanik elek-
trotechnik Elektrikář / Truhlář / Obalová technika / 
Design interiéru / Obalový a grafi cký design

Kontakt: tel.: +420 411 152 000, +420 607 257 233
email: reditel@odbornaskola.cz

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, 
Střední odborná škola a Jazyková škola 
s  právem státní jazykové zkoušky EKONOM, 
o.p.s. Litoměřice, Palackého 730/1. 

Střední vzdělání s maturitní zkouškou: Ekonomi-
ka a podnikání–obory: Mediální komunikace a webový design /
Technolog kvalitář 
Obchodní akademie: Mezinárodní   obchod a cestovní ruch 
Vyšší odborná škola: Personální managemen/Firemní manage-
ment/Vysoká škola: Veřejná správa a regionální rozvoj
Kontakt:  tel.: +420 416 732 996 
email: skolaekonom@skolaekonom.cz

@
Střední průmyslová škola, Ústí nad Labem, 
Resslova 5, příspěvková organizace
Střední vzdělání s maturitní zkouškou: Informač-
ní technologie / Strojírenství / Dopravní prostřed-
ky / Elektrotechnika / Logistické a fi nanční služby / 
Mechanik elektrotechnik 

Střední vzdělání s výučním listem: Elektrikář - silnoproud / Elek-
tromechanik pro zařízení a  přístroje / Manipulant poštovního 
provozu a přepravy
Dálkové studium, tříleté ukončené výučním listem: (možnost 
zkrácení vzdělávání na  1 rok je určena pro absolventy oborů 
vzdělání ukončených maturitní zkouškou, nebo pro uchazeče, 
kteří získali střední vzdělání s výučním listem v jiném oboru vzdě-
lání) Elektrikář - silnoproud / Manipulant poštovního provozu 
a přepravy
Kontakt: Mgr. Bc. Pavel Novák, zástupce ředitele, 
středisko Resslova, tel.: 475 240 052, 478 572 252
Ing. Bc. Martin Tůma, zástupce ředitele, 
středisko Stříbrníky, tel.: 478 572 255
www.spsul.cz

Vyšší odborná škola a Střední odborná škola
Roudnice nad Labem, Špindlerova 690, 
příspěvková organizace 
Střední odborné vzdělání s maturitní zkouškou: 
Ekonomické lyceum, Agropodnikání (zaměření: 
ekonomika a podnikání), Dopravní prostředky

Vyšší odborné vzdělání: Management fi rem
Kontakt: tel.: +420 416 831 225, 777 850 775
e-mail: skola@vosasos

Střední průmyslová škola stavební 
a Střední odborná škola stavební a technická 
Ústí nad Labem, příspěvková organizace
Střední vzdělání s maturitní zkouškou: Pozemní 
stavitelství Technická zařízení budov / Mechanik 
seřizovač
Střední vzdělání s  výučním listem: Instalatér / 

Kominík Elektrikář / Truhlář / Truhlářská výroba / Automechanik 
Autoelektrikář / Autoklempíř / Malíř natěrač / Strojní mechanik / 
Tesař / Obráběč kovů / Zedník / Obkladač
Kontakt: tel.: +420 477 753 830, +420 777 360 105
e-mail: gursky@stsul.cz

Střední odborná škola 
a Střední odborné 
učiliště, Roudnice nad Labem, 
Neklanova 1806, 
příspěvková organizace

Čtyřleté maturitní obory: Dopravní prostředky / Sociální činnost 
/ Nástavbový obor s maturitou / Provozní technika 
Tříleté učební obory: Mechanik opravář motorových vozidel Ka-
rosář / Obráběč kovů / Instalatér / Zedník / Krejčí / Pečovatelské 
služby / Zednické práce
Kontakt: tel.: +420 416 831 555, +420 774 707 457
e-mail: sos.roudnice@seznam.cz, ww.sosasource.cz

Střední odborná škola technická 
a zahradnická Lovosice, 
příspěvková organizace

Střední vzdělání s maturitní zkouškou: Autotro-
nik / Aplikovaná chemie

Střední vzdělání s výučním listem: Automechanik Opravář ze-
mědělských strojů / Truhlář / Chemik / Zahradník Operátor skla-
dování / Opravářské práce / Kuchařské práce / Nástavbové stu-
dium: Podnikání
Kontakt: tel.: +420 416 532 883
e-mail:  sekretariat@soslovo.cz

Gymnázium a Střední odborná škola 
dr. Václava Šmejkala Ústí nad Labem, 
příspěvková organizace

Studijní obory:
 Gymnázium (čtyřleté studium)

 Víceleté gymnázium (osmileté studium)
 Aplikovaná chemie
 Veřejnosprávní činnost
Kontakt: Gymnázium a SOŠ dr. Václava Šmejkala
 Stará 99, Ústí nad Labem - Severní Terasa, 400 11
 gym-ul.cz

Podřipská škola
Maturitní obory: Podřipská škola nabízí čtyřleté 
maturitní obory zakončené maturitní zkouškou. 
Hotelnictví, management cestovního ruchu, logis-
tika, management obchodu a personální manage-
ment.

Učební obory: Vyučujeme tříleté učební obory kuchař-číšník, 
prodavač, kadeřník.
Dálkové maturitní studium: Pokud výuční list již máte, tak si mů-
žete doplnit maturitní zkoušku v  tříletém studiu oboru podniká-
ní.
Rekvalifi kační kurzy: Organizujeme vzdělávací aktivity pro do-
spělé, kteří si chtějí nebo potřebují doplnit vzdělání. Jsme cent-
rum celoživotního vzdělávání.
Kontakty: tel.: +420 416 839 065, 
e-mail: info@podripskaskola.cz, www.podripskaskola.cz

Univerzita J. E. Purkyně 
v Ústí nad Labem
Filozofi cká fakulta
Dokumentace památek

 Kulturní historie
Uplatníte se na státních i soukromých pracovištích, zaměřených 
na prezentaci, ochranu a dokumentaci kulturního dědictví. Bu-
dete se zabývat historickým výzkumem či jeho popularizací (Ná-
rodní památkový ústav, muzea, archivy atp.), a to často i v terénu 
a za využití nejmodernějších metod a technologií.
Kontakt: tel.: 475 286 467, e-mail: studijni.ff @ujep.cz
www.ff .ujep.cz, www.univerzitaseveru.cz

Univerzita J. E. Purkyně 
v Ústí nad Labem
Fakulta strojního inženýrství
Řízení výroby | Materiály a technologie 

v dopravě | Energetika - teplárenství | Materiály 
FSI je historicky první technickou fakultou Ústeckého a Karlovar-
ského kraje. Prvotním posláním fakulty je příprava absolventů 
pro průmyslovou výrobu v  obou krajích a  současně vytvoření 
servisu pro průmysl v  oblasti výrobních technologií. V  oblasti 
materiálového inženýrství se výzkum zaměřuje na oblast vývoje 
nových hliníkových slitin a v posledních letech na velmi populární 
oblast nanopovlaků na funkčních povrchů strojní součásti. V ob-
lasti technologií se výzkum zaměřuje na problematiku třískového 
obrábění celé řady materiálů (včetně tězkoobrobitelných kovů) 
ve vazbě na charakteristiky vytvářeného povrchu. Výzkum z ob-
lasti konstrukce stojů je na fakultě primárně zaměřen na proble-
matiku kmitání a vibrací strojních součástí. FSI je součástí atrak-
tivního, moderního prostředí kampusu UJEP.
Kontakt: tel.: 475 285 514, e-mail: sona.olivova@ujep.cz
www.fsi.ujep.cz, www.univerzitaseveru.cz

Univerzita J. E. Purkyně 
v Ústí nad Labem
Fakulta životního prostředí UJEP
Ochrana životního prostředí

Odpadové hospodářství | Revitalizace krajiny
Analytická chemie ŽP a toxikologie
Uplatnění absolventů fakulty je velmi široké - na  městských, 
obecních či krajských úřadech, ministerstvech, České inspekci 
ŽP, v  Českém hydrometeorologickém ústavu, ale i  v  privátním 
sektoru, průmyslových podnicích nebo nevládních ekologických 
organizacích. 
Kontakt: tel.: 475 284 149, e-mail: dana.matkovicova@ujep.cz
www.studujfzp.ujep.cz, www.univerzitaseveru.cz

Univerzita J. E. Purkyně 
v Ústí nad Labem
Přírodovědecká fakulta
Biologie | Chemie | Fyzika

 Informatika | Geografi e | Matematika
Jsme špičkové vědecko-výzkumné pracoviště. V tradiční přátelské 
atmosféře ústecké univerzity budete pod vedením zkušených 
odborníků pracovat s nejmodernějším přístrojovým vybavením. 
Podle zvoleného oboru se uplatníte například jako vývojáři SW, 
odborníci v oblasti bio a nanotechnologií, jako terénní výzkumní-
ci, vědečtí pracovníci či toxikologové v diagnostických laborato-
řích, ale třeba i v armádě, v nemocnici nebo v CHKO. Najdete práci 
v institucích a projektech EU atd.
Přijďte si k nám vyzkoušet: Oživení robota, bioreaktory a mikro-
fl uidní systémy, plazma, fyzika nízkých tlaků. 
Kontakt: tel.: 475 283 562, 
e-mail: public-relations.prf@ujep.cz
www.prf.ujep.cz, www.univerzitaseveru.cz

Vysoká škola 
Chemicko-technologická v Praze 
je přirozeným centrem špičkového stu-

dia a výzkumu v oblasti chemie v České republice. Patří mezi nej-
větší vzdělávací a badatelské instituce zaměřené na  technickou 
chemii, chemické a biochemické technologie, materiálové a che-
mické inženýrství, potravinářství a  životní prostředí. Více infor-
mací na www.vscht.cz, případně na www.studuj.vscht.cz.
Kontakt: Ing. Dana Bílková, tel: +420 220 444 443
e-mail: Dana.Bilkova@vscht.cz; info@vscht.cz

ČVUT v Praze, Fakulta jaderná 
a fyzikálně inženýrská, 
pracoviště Děčín
Pracoviště nabízí studium oboru Aplikace 

softwarového inženýrství, které je založeno na propojení infor-
matiky, klasických a moderních partií matematiky a  ekonomie 
a vede absolventy k použití informačních technologií v přírodo-
vědné, ekonomické a inženýrské praxi s použitím moderní výpo-
četní techniky. Zároveň připravuje nový studijní obor „Radioakti-
vita v životním prostředí“.
Kontakt: Dana Landovská, tel.: +420 224 358 480, e-mail: dana.
landovska@fjfi .cvut.cz, www.fjfi .cvut.cz

ČVUT v Praze Fakulta dopravní, 
pracoviště Děčín
Pracoviště Děčín nabízí studijní program 
„Technika a technologie v dopravě a spo-

jích“ v  bakalářských oborech „Dopravní systémy a  technika“ - 
prezenční forma studia, „Letecká doprava“ - kombinovaná forma 
studia, „Logistika a řízení dopravních procesů“ - prezenční i kom-
binovaná forma studia. Dále pak magisterský obor „Logistika a ří-
zení dopravních procesů“ - kombinovaná forma studia.
Pro širokou veřejnost je pak určeno Celoživotního vzdělávání, 
které nabízí podnikům, organizacím, skupinám i  jednotlivcům 
specializované programy, včetně rekvalifi kačních. 
Kontakt: Georg Černěcký, tel.: +420 224 357 954, 
e-mail: cernegeo@fd.cvut.cz, www.fd.cvut.cz

České vysoké učení technické v Praze, 
Fakulta biomedicínského inženýrství
nám. Sítná 3105, Kladno
Bakalářské studium: Biomedicínský 

technik/Optika a optometrie/Informatika a kybernetika ve zdra-
votnictví (specializace Biomedicínská informatika, Informační 
a  komunikační technologie)/Fyzioterapie/Radiologický asistent/
Zdravotnický záchranář/Laboratorní diagnostika ve  zdravotnic-
tví/Plánování a řízení krizových situací
Navazující magisterské studium: Biomedicínský inženýr/Biome-
dicínská a klinická informatika (specializace Asistivní technologie, 
Softwarové technologie)/Systémová integrace procesů ve  zdra-
votnictví/Civilní nouzové plánování
Kontakt: tel.: +420 224 358 473, studijni@fbmi.cvut.cz, 
www.fbmi.cvut.cz

Přírodovědecká fakulta Univerzity 
Karlovy (Albertov 6, Praha 2, 128 43)
Chcete studovat přírodní vědy na moder-
ní fakultě s  vynikající tradicí, špičkovým 

výzkumem, širokou mezinárodní spoluprací a individuálním pří-
stupem ke  studentům? Studujte na Přírodovědecké fakultě UK 
a staňte se přírodovědcem!
Fakulta poskytuje třístupňové vysokoškolské vzdělání v  oblas-
tech biologie, demografi e, geografi e, geologie, chemie a ochrany 
životního prostředí. Studium je zaměřeno na výchovu budoucích 
vědeckých a  odborných pracovníků i  učitelů přírodovědných 
předmětů.
Kontakt: www.prirodovedcem.cz

Technický klub mládeže Litoměřice
je součástí DDM Rozmarýn Litoměřice. 
Primárně TKM funguje jako platforma 
technického zájmového vzdělávání. Od 

tradičních kroužků se odlišujeme tím, že v TKM je možné přechá-
zet mezi jednotlivými aktivitami, i když se v rámci přihlášky vybírá 
aktivita základní.
Ve školním roce 2019/2020 otevíráme tyto aktivity:
 1. Funkční modeláři 
 2. Plastikoví modeláři 
 3. Stavba hudebních nástrojů 
 4. Šicí dílna 
 5. Elektrotechnika a digitální technika 
 6. Digitální dílna 
 7. ICT 
 8. Robotika i robotika pro nejmenší
 9. MERKUR 
 10. Fyzikální chemie Heyrovského 
 12. LEGO TECHNIK 
Přihlášky na jednotlivé aktivity TKM je možno stáhnout na 
www.ddmrozmaryn.cz/dokumenty-ke-stazeni. Všechny infor-
mace vám podáme na technickyklub.cz@gmail.com nebo na 
telefonech: +420 606 645 610 Bc. Jiří Rudolf, vedoucí TKM
+420 773 591 224 Zbyněk Rudolf, odborný pracovník TKM
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