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Profesia days nabídnou přímé setkání s personalisty z řady českých  
i nadnárodních firem. Vydejte se do pražských Letňan najít práci, 
pro konzultaci či inspiraci 
 
• Největší český veletrh práce Profesia days proběhne letos 12. a 13. října na výstavišti PVA 

EXPO Praha v Letňanech 

• Představí se zde mnoha expertů a zajímavých osobností nejen z branže spojeného s trhem 

práce či vzděláváním, ale také například průkopník thajského boxu a MMA v tuzemsku Petr 

Khru Macháček, nejlepší čeští curleři manželé Paulovi, kuchař Filip Sajler, zpěvák a občanský 

aktivista Michael Kocáb či zakladatelé značek Vasky, Reknihy či Honzovy řízky 

Praha, 9. 9. 2022 - Chcete získat či změnit práci a nejste si jistí, jaké šance na trhu máte? 
Dorazte na největší český veletrh práce Profesia days. Ten je určen pro všechny, kteří se 
aktivně zajímají o svou pracovní budoucnost. Veletrh nabídne také pestrý doplňkový 
program v podobě tematických přednášek, poradenské zóny, konzultace CV nebo 
testování jazyků a IT dovedností. Vstup je po předchozí registraci zdarma. 
 
Co vám veletrh přinese? V první řadě přehled o všem zajímavém na trhu práce v České 
republice, ale také cenné rady, jak na něm uspět či čeho se při pohovorech vyvarovat. 
Dozvíte se také, jaké dovednosti a kompetence zaměstnavatelé nyní nejvíce vyžadují a jak 
se vyplatí rozvíjet se do budoucnosti.  
 
„Profesia days nabídnou řadu užitečných informací z trhu práce a inspirací pro kariérní i 
osobnostní růst. Můžete se zde osobně setkat s desítkami českých i zahraničních 
zaměstnavatelů z několika oborů. Například z maloobchodu, automobilového průmyslu, 
zdravotnictví, bankovnictví a financí, stavebnictví, realit a developmentu, ale i mnoha 
dalších. Budete mít tak příležitost vybírat mezi stovkami pracovních příležitostí přímo na 
veletrhu,“ říká Michal Novák ze společnosti Profesia CZ, která veletrh pořádá. 
Součástí akce bude rozsáhlá zóna se zajímavým doprovodným programem, v jehož rámci 
budou probíhat přednášky a prezentace zaměřené na kariérní i osobnostní rozvoj, různé 
aspekty trhu práce a konkrétní problémy, které jej v současné době ovlivňují. Stejně tak 
tradičně nabité hlavní pódium. 
 
Středa 12. října: inspirace ze start-upů, motivace od sportovců i úspěšného šéfkuchaře 
Na hlavním pódiu se tradičně objeví spousta zajímavých a inspirativních osobností. O 
úspěšném příběhu start-upu Reknihy pohovoří jeho zakladatel Tadeáš Kula, o start-upu 
Honzovy řízky pak jeho zakladatel Jan Oulehla. U tématu chutného jídla zůstane i další 
přednášející, populární šéfkuchař Filip Sajler. O motivaci bude hovořit otec Muay Thai a 
MMA v tuzemsku Petr Khru Macháček, podobně pak úspěšný olympionik a bývalý běžec na 
lyžích Martin Koukal. O neurovědě se rozpovídá Aleš Stuchlík, o fenoménu kryptoměn pak 
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Zbyněk Kalousek. Chybět nebude ani zpěvák, občanský aktivista a bývalý politik Michael 
Kocáb. 
 
Čtvrtek 13. října: práce s vlastní pamětí, digitální nomádství nebo pohádkový příběh bot 
Vasky 
Druhý den na hlavním pódiu se bude věnovat dalším zajímavým tématům. O inspiraci 
z Nadace rodiny Vlčkových se podělí Ivana Plechatá, o tom, jak být šťastný v digitální době, 
pohovoří lektorka a psycholožka Markéta Homolková. Tématu digitální nomádství se bude 
věnovat blogerka a cestovatelka Aneta Strohová, jak nenaletět dezinformacím, prozradí 
Marie Zámečníková – komunitní manažerka Evropské komise. René Müller z 1. VOX 
představí užitečné techniky práce s vlastní pamětí. Ani tento den nebudou chybět zástupci 
úspěšných sportovců, curleři Zuzana a Tomáš Paulovi nebo zástupce mladé generace, který 
z nuly úspěšně vybudoval známou značku: o příběhu Vasky pohovoří její zakladatel Václav 
Staněk. 
 
Bohatý program proběhne i v dalších dvou sekcích: Master Class a Přednáškové místnosti 
AbecedaPC. 
 
Více informací postupně přibývá na webových stránkách www.profesiadays.cz. Vstup je pro 
všechny zdarma, stačí se pouze registrovat zde. 
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