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Uzávěrka přihlášek je 14. srpna 2014. 

Moravskoslezský kraj 

pro regionální rozvoj, a.s. 
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Již potřetí zve Moravskoslezský kraj spolu s Agen-

turou pro regionální rozvoj a vlastníky památek na 

kulturní programy, které mají přitáhnout více turistů 

k návštěvě technických atraktivit a zároveň lidem 

nabídnout zábavu pro část léta. Podrobnosti na 

www.technotrasa.cz.

Agentura pro regionální rozvoj otevřela TECHNO 

TRASU v roce 2012 a zařadila do ní 12 objektů. Jed-

ná se zejména o pozůstatky po dřívějším průmyslu, 

těžbě, zemědělské, vojenské, řemeslné nebo pivo-

varnické činnosti. Na trase jsou již proslavené Dolní 

Vítkovice v Ostravě, ale také méně známá Kosárna 

v Karlovicích ve Slezsku nebo osoblažská úzkokolej-

ná dráha. „Každá zastávka na trase má něco do sebe 

a všechny stojí za to. Proto se třetím rokem snažíme 

o šňůru akcí tak, abychom nabídli zábavu celé rodině, 

aby si mohl vybrat každý a programy si nekonkurova-

ly. To vše doplňujeme soutěžemi přímo v době konání 

programu,“ přiblížila ředitelka Agentury pro regionální 

rozvoj, a.s. Petra Chovanioková s tím, že speciální 

akce nabízí ARR také školám a zapojuje návštěvy 

TECHNO TRASY také do svých popularizačních pro-

jektů určených dětem a mládeži.

FAJNE LÉTO
nabízí zábavu na TECHNO TRASE 
pro celou rodinu

technotrasa.arr.cz
www.technotrasa.cz

Letošní zábavná jízda po 12 objektech krajské TECHNO TRASY začíná 
v ostravských Dolních Vítkovicích a Kosárně v Karlovicích ve Slezsku 
už 14. června a završí se v hornickém Landek Parku a vodním mlýně 
Wesselsky v Loučkách u Oder na začátku prázdnin.

pokračování na str. 3
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VZDĚLÁVÁNÍ V INOVACÍCH 
NA ARR

Ivan Strachoň, náměstek 
hejtmana Moravskoslezského 
kraje
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letos už potřetí zve Moravskoslezský kraj 

spolu s naší agenturou na FAJNE LÉTO – od 

června do července chceme opět přilákat 

hlavně rodiny s dětmi na návštěvu technic-

kých památek neotřelým programem. 

Kraj vsadil na dobrou kartu – technické pa-

mátky táhnou! Využili jsme potenciálu, který 

máme. Náš region je doslova posetý starými 

továrnami, hutěmi, pozůstatky po středově-

kých i novověkých řemeslech, a kdo investu-

je do jejich nového využití, vyhraje. To je třeba 

případ Dolních Vítkovic v Ostravě, ale nechci 

být nespravedlivá vůči majitelům menších, 

ale také nádherných památek nebo muzeí, 

která nám připomínají počátky průmyslu. Vy-

užít potenciálu a ještě být zrovna trendy, to 

je trefa!

TECHNO TRASA prostě frčí a nenechte si ji 

letos ujít ani vy!

Petra Chovanioková
ředitelka Agentury pro regionální rozvoj, a.s.

Absorpční mapa bude systém vzájemně propojených 

kartogramů, které budou zobrazovat absorpční kapa-

citu našeho kraje v jednotlivých operačních progra-

mech, a to až do úrovně oblastí podpory, členěno dle 

jednotlivých typů příjemců/nositelů projektů. Systém 

bude propojen s jednoduchým uživatelským prostře-

dím, které umožní vkládat aktuální hodnoty. Grafy 

budou znázorňovat aktuální hodnoty – kolik projektů 

v jaké hodnotě bylo zrealizováno, kolik procent z pů-

vodně identifi kovaných projektů a částek již bylo do 

kraje získáno. Absorpční mapa tak bude mít dvě rovi-

ny využití: jednak bude ukazovat, jak je kraj připraven 

na čerpání prostředků z evropských programů a dále 

bude moci monitorovat, jak se plány kraje (všech nosi-

telů projektů) daří realizovat, resp. jak je kraj v čerpání 

prostředků z operačních programů úspěšný.

To vše ve vizuálně atraktivní a uživatelsky přívětivém 

formátu, který bude umístěn např. na internetových 

stránkách kraje a také umožní export aktuálních grafů 

pro využití např. v prezentacích nebo tiskových mate-

riálech či jiných komunikačních prostředcích.

ABSORPČNÍ MAPA KRAJE
ANEB VŠE O ČERPÁNÍ EU DOTACÍ 
PŘEHLEDNĚ A LOGICKY

Kalendář akcí
podívejte se na www.arr.cz

www.sance2020.cz

Agentura pro regionální rozvoj spolu s odborem regionální-
ho rozvoje krajského úřadu připravují jeden ze společných 
výstupů v rámci projektů Šance pro Moravskoslezský kraj – 
Absorpční mapu.

„Šance pro Moravskoslezský kraj – 
konkurenceschopnost a infrastruktura“ a „Šance pro 
Moravskoslezský kraj – vzdělaní lidé a připravený 
venkov“ jsou financovány z ROP Moravskoslezsko.



Letos jsou na TECHNO TRASE v rámci FAJNEHO LÉTA 

opět připraveny ukázky řemesel typických pro konkrétní 

památku, hudební vystoupení různých žánrů, soutěže, 

pohádky pro děti a jiný zajímavý doprovodný program. 

U pivovaru např. proběhne vzdušná akrobacie a bude 

se ochutnávat a soutěžit v čepování piva. U hasičského 

muzea se představí Jaromír Bakalík, fi nalista soutěže 

Česko Slovensko má talent, se svým siláckým vystou-

pením. U vojenských objektů se návštěvníci podívají na 

výcvik vojenských koní nebo ukázky bojové techniky 

včetně minikurzu sebeobrany a v karlovické kosárně 

proběhnou ukázky vesnických prací a řemesel. Progra-

my jsou letos naplánovány vždy na soboty či neděle, 

a to v časech od 14:00 do 18:00 hodin, kromě programu 

na trase úzkokolejné dráhy, tam je program situován do 

stanice v Osoblaze v čase od 10:50 do 14:55 hodin a je 

přizpůsoben jízdám vlaků. Všechny doprovodné pro-

gramy jsou přístupné zdarma.

TECHNO TRASA a FAJNE LÉTO přinesly vyšší návštěv-

nost i zájem o technické památky a Moravskoslezský 

kraj tak skvěle využil toho, co na svém území tradič-

ně má: pozůstatků starých dolů, hutí, fabrik na výrobu 

aut nebo piva a památek připomínajících středověká 

řemesla. Po oba předchozí ročníky byl největší zájem 

o ostravské Dolní Vítkovice, v těsném závěsu byly vo-

jenské pevnosti u Bohumína a Hlučína nebo úzkokolej-

ka v Třemešné. 
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FAJNE LÉTO nabízí zábavu na
TECHNO TRASE pro celou rodinu
pokračování ze str. 1

Více informací na 
technotrasa.arr.cz nebo 
www.technotrasa.cz

FAJNE LÉTO 2014 
– programová tour:

 So 14. 6. 2014  Dolní Vítkovice                                        
 So 14. 6. 2014  Kosárna v Karlovicích                                        
 Ne 15. 6. 2014  Pivovar Radegast v Nošovicích                         
 So 21. 6. 2014 Pěchotní srub „Na Trati“
   u Bohumína                   
 Ne 22. 6. 2014  Hasičské muzeum města Ostravy                      

FAJNE LÉTO 2013

ský

dič-

obu

ěká

em

vo-

lej

  So 28. 6. 2014 Úzkokolejná dráha 
   Třemešná-Osoblaha             
 So 28. 6. 2014  Areál čs. opevnění
   Hlučín-Darkovičky                                       
 Ne 29. 6. 2014 Důl Michal NKP                                                  
 Ne 29. 6. 2014 Vagonářské muzeum ve Studénce                     
 So   5. 7. 2014 Technické muzeum TATRA
   Kopřivnice               
 Ne 6. 7. 2014 Landek Park  
 Ne 6. 7. 2014 Vodní mlýn Wesselsky       
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DC Vision s.r.o. – Lean Leadership
DC Vision je poradenská fi rma působící v oblasti stra-

tegie, řízení změn, prodeje a marketingu. Firma vy-

vinula unikátní metodu řízení podniků Lean Leader-

ship. V této metodě jsou zkombinovány tvrdé nástroje 

LEAN z japonského prostředí Toyota, MBO (Manage-

ment by Objectives) s měkkými nástroji budování fi -

remní kultury na bázi sdílených hodnot. 

K2 atmitec s.r.o. - Datové centrum K2 Cloud
Softwarová fi rma, která vytváří modely na řízení. Do 

soutěže se přihlásila s novým produktem K2 Cloud, 

který nabízí možnost pronájmu komplexního portfolia 

fi remních IT potřeb. V softwaru mohou fi rmy využívat 

moduly na řízení např. výroby, účetnictví, mezd, perso-

nalistiky, dodavatelů apod. Zkrátka všechny procesy, 

které se ve fi rmě dějí, naleznete přehledně v jednotli-

vých modulech Informačního systému K2. 

Na volné noze - 1. think-tank pro
nezávislé profesionály
Projekt Na volné noze je určený nezávislým profesi-

onálům, živnostníkům a podnikatelům s působnos-

tí v České republice. Do soutěže byl přihlášen kon-

krétně projekt think-tanku pro nezávislé profesionály, 

jehož posláním je kontinuální odborná podpora pod-

nikání účastníků - moderovaná odborná diskuze, kon-

zultace řešení problémů, prezentace novinek. 

Railsformers s.r.o. - Head 
Společnost se zabývá vývojem internetových aplika-

cí a informačních systémů. Do soutěže fi rma přihlásila 

komplexní informační systém pro řízení bezpečnost-

ních agentur Head, který umožňuje okamžitě a efek-

tivně spravovat agendy bezpečností agentury včet-

ně monitoringu objektů či elektronické strážní knihy. 

Uniwise s.r.o. - Targetty
Konzultační a softwarová fi rma, která se zabývá pod-

nikovým plánováním. Společnost představila nový 

produkt Targetty. Jedná se o internetové řešení pro 

plánování a podporu řízení podniku. Uniwise usiluje 

o zvyšování kvality a efektivity řízení v podnicích na-

stavením procesů pro tvorbu plánů, delegováním cílů 

a hodnocením manažerů podle úspěšnosti.

INOVAČNÍ FIRMY
V prvním díle jsme se zaměřili na firmy z oblasti hutnictví 
a strojírenství. V druhém díle se věnujeme společnostem
z oblasti poradenství a IT. 

Středoevropský technologický institut CEITEC v Brně se 
stal v dubnu cílem inovační tour organizované Agenturou 
pro regionální rozvoj. 

www.rismsk.cz

CEITEC je od roku 2011 centrem vědecké excelence 

v oblasti věd o živé přírodě a pokročilých materiálech 

a technologiích, hlavním posláním institutu je vy-
budování významného evropského centra vědy 
a vzdělanosti se špičkovým zázemím a podmínka-

mi pro nejlepší vědecké pracovníky v Brně. CEITEC 

vznikl ze společného projektu 6 nejvýznamnějších br-

něnských univerzit a výzkumných institucí za podpo-

ry Jihomoravského kraje a města Brna. Jeho nositeli 

jsou: Masarykova univerzita, Vysoké učení technické 

v Brně, Mendelova univerzita v Brně, Veterinární a far-

maceutická univerzita Brno, Výzkumný ústav veteri-

nárního lékařství a Ústav fyziky materiálů Akademie 

věd ČR. 

Centrum navštívili zástupci Fakultní nemocnice Os-

trava, Zdravotního ústavu Ostrava, Krajského úřadu 

MSK i Agentury pro regionální rozvoj. Výkonný ředi-

tel Markus Dettenhofer představil v krátkosti historii 

vzniku CEITECu a nastínil jeho směřování i možnosti 

budoucího využití. Pro zúčastněné byla připravena 

i exkurze ve speciálních laboratořích. 

INOVAČNÍ TOUR cílená na 
brněnské špičkové pracoviště

www.ceitec.cz
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„Druhý ročník soutěže je opět určen živnostníkům, 

malým, středním a nově také velkým fi rmám v MS 

kraji, které mohou přihlásit své inovativní výrobky, 

technologie či služby s již patrnými výsledky na 

trhu,“ připomněla ředitelka Agentury pro regionál-

ní rozvoj, a.s. Petra Chovanioková. Vítězná fi rma 

z každé kategorie získá 50 tisíc korun a nosnými 

kritérii budou opět nově vytvořená pracovní místa, 

investiční návratnost projektu, ale také rentabilita 

produktu. Uzávěrka přihlášek je 14. srpna 2014.

Kontaktní osoba: Ing. Pavla Švancerová,

svancerova@arr.cz, 731 505 949

INOVAČNÍ OSCAR
JE LETOS PŘÍLEŽITOSTÍ
I PRO VELKÉ FIRMY

Soutěž Inovační firma Moravskoslezského kraje má už ve 
druhém ročníku první přihlášené. Cílem je opět přiblížit kraj 
jako progresivní region špičkových inovačních firem.

ArcelorMittal Ostrava je největším hutním podnikem v ČR 
a patří mezi největší zaměstnavatele v Moravskoslezském 
kraji. Roční kapacita výroby oceli je 3 miliony tun.

ARCELOR MITTAL OSTRAVA
JE INOVATIVNÍ FIRMOU

Společnost vyrábí širokou škálu ocelových produktů: 

betonářskou a tyčovou ocel, profi ly, plechy či válcova-

ný drát a také speciální výrobky jako železniční dvojkolí, 

důlní výztuže a silniční svodidla – více než 70 % svodi-

del na českých silnicích pochází z ostravské huti.

Společnost ArcelorMittal od svého vstupu do Nové huti 

v roce 2003 investovala miliardy korun do rozsáhlé eko-

logizace a modernizace podniku. Ostravská huť již nyní 

s předstihem několika let splňuje náročné ekologické 

požadavky, které se v EU stanou závazné až v roce 

2016. Koncem roku 2013 dokončila huť modernizaci 

zařízení plynulého odlévání oceli. Modernizované zaří-

zení umožňuje odlévání sochorů s téměř dvojnásobným 

maximálním průměrem a díky nové vakuovací stanici 

snižuje v oceli koncentraci nežádoucích přísad a plynů, 

čímž ocel získává výrazně lepší jakostní parametry.   

Společnost si je vědoma toho, že klíčem k úspěchu 

v mezinárodním konkurenčním prostředí je neustálé 

zlepšování. Výzkum a vývoj společnosti ArcelorMittal 

Ostrava je proto zaměřen na aplikaci inovovaných tech-

nologií, zlepšování kvality výrobků a zavádění nových 

výrobků s vysokou přidanou hodnotou. Vyvinuli jsme 

například nové typy silničních svodidel a použitím mi-

krolegované oceli jsme až o čtvrtinu snížili jejich hmot-

nost a zlepšili mechanické a bezpečnostní vlastnosti. 

K dalším úspěchům patří zavedení patinujících ocelí, 

např. Arcorox, ze kterých jako jediní v ČR vyrábíme jak 

dlouhé, tak i ploché výrobky. Rourovna ostravské huti 

vyrábí trubky s tzv. polypropylenovým povlakem, který 

je chrání před korozí a mechanickým poškozením. K vý-

znamným výzkumným projektům patří rovněž trvalé sni-

žování energetické a ekologické náročnosti hutní výroby. 

Podmínky soutěže naleznou zájemci na 
webových stránkách inovacnifirma.rismsk.cz.

Představujeme Vám partnery Inovační firmy
Moravskoslezského kraje 2014:

www.arcelormittal.cz Další partner
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60 % z této částky náleží ekologickým investicím, je-

jichž přínosem je především snížení zátěže na životní 

prostředí. Strategie největší české hutní fi rmy směřuje 

k dynamickému zvyšování podílu dlouhých válcovaných 

výrobků s vyšší přidanou hodnotou, což znamená neza-

pomínat na rozvoj a zavádění inovací. 

Modernizace

V loňském roce zahájily nejmodernější technologii vý-

roby železa. Do vysokých pecí vhání práškově namleté 

uhlí, což nahradí část koksové vysokopecní vsázky. Pro-

jekt Injektáž práškového uhlí do vysokých pecí (PCI – 

Pulverised Coal Injection) si vyžádal investici ve výši 700 

milionů korun. Nový technologický proces sníží spotře-

bu metalurgického koksu, emise tuhých znečišťujících 

látek i celkové náklady na výrobu surového železa. 

Dvě největší investice realizované a dokončené v letoš-

ním roce jsou modernizace kontidrátové tratě za 700 

milionů korun a výstavba loupací a zušlechťovací linky. 

Modernizace kontidrátové tratě spočívá v zavedení 

termomechanického válcování drátu, což zlepší jeho 

vlastnosti. Třinecké železárny tím zvýší svou konkuren-

ceschopnost. V roce 2013 bylo vyrobeno na této trati 

asi 850 kilotun drátu. Jde o nejvýznamnější výrobek TŽ, 

je válcován z vysoce jakostních ocelí. Používá se napří-

klad na výrobu kordů do pneumatik, šroubů, svařova-

cích drátů, kuličkových ložisek aj. 

Investice do výstavby loupací a zušlechťovací linky 

bude znamenat především zlepšení povrchových, ale 

i mechanických vlastností tyčové oceli, která patří k nej-

prodávanějším výrobkům a směřuje z převážné většiny 

do automobilového průmyslu. Investice ve výši 700 mi-

lionů korun bude dokončena v srpnu.

Ekologie

Od roku 1996 Třinecké železárny proinvestovaly 5,5 mi-

liardy korun na ekologické investice. V současnosti je 

postupně zahajována realizace 12 projektů v hodnotě 

více než 2,6 miliardy korun, z nichž 90 % uznatelných 

nákladů pokryje dotace. Provoz nových zařízení bude 

kromě významného ekologického přínosu znamenat 

rovněž nárůst provozních nákladů o přibližně sto milionů 

korun ročně. V prašnosti dojde ke snížení objemu vypou-

štěného prachu o více než třetinu současných hodnot.

O společnosti

Společnost Třinecké železárny, a.s. je pokračovatelem 

dlouhodobé tradice hutní výroby v Těšínském Slezsku. 

Třinecká huť byla založena Těšínskou komorou arcivé-

vody Karla Habsburského v roce 1839. Dnes je fi rma 

největší českou hutí s domácím kapitálem a také nejvý-

znamnější dceřinou společností Moravia Steel, a.s. 

TŽ ročně vyrábí v uzavřeném hutním cyklu zhruba 

2,5 milionu tun oceli. To představuje polovinu současné 

celkové produkce oceli v ČR. Hlavní výrobkové portfolio 

tvoří především dlouhé válcované výrobky – válcovaný 

drát, tvarová ocel, speciální tyčová ocel, tažená ocel, 

kolejnice, široká ocel, bezešvé trubky a hutní polotova-

ry. Dalšími výrobky jsou koks a doprovodné produkty 

vznikající při jeho výrobě, dále umělé hutné kamenivo 

a granulovaná struska. Podnik zaměstnává přes šest 

tisíc lidí.

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY 
investují do modernizace a rozvoje

Nová technologie PCI – 
foukání práškového uhlí
do vysokých pecí

Rok 2014 je pro Třinecké železár-
ny významným rokem investic. Le-
tos bude do modernizace vloženo 
3,8 miliardy korun, což je historic-
ky největší objem prostředků.

www.trz.cz
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V návaznosti na otevření nových trhů, v souvislosti 

s pravidelným leteckým spojením z Ostravy do Fran-

cie a Velké Británie, proběhly prezentační akce určené 

pro francouzské a anglické novináře a zástupce ces-

tovních kanceláří. Začátkem dubna se konala prezen-

tace našeho regionu ve spolupráci s Českou centrálou 

cestovního ruchu – CzechTourism a Českým centrem 

v Paříži. Byly k vidění velkoformátové fotografi e našich 

nejvýznačnějších atraktivit a návštěvníci měli možnost 

ochutnat regionální speciality – štramberské uši, valaš-

ské frgály, ostravské klobásy, aj. Obdobná prezentace 

se pak uskutečnila o měsíc 

později v prostorách čes-

kého velvyslanectví v Lon-

dýně. Na těchto akcích byly 

představeny produkty ces-

tovního ruchu – připravené 

návrhy programu pro ná-

vštěvníky, uzpůsobené spe-

cifi kům jednotlivých zemí 

a cílovým skupinám. K těm-

to produktům je připravena 

odpovídající nabídka uby-

tování a dalších služeb a je 

k dispozici jak individuálním 

tak organizovaným návštěv-

níkům.

Všichni, které nabídka našeho regionu zaujala, dostali 

možnost zúčastnit se study tour do MSK, kde budou 

mít možnost na vlastní oči zhlédnout top atraktivity na-

šeho regionu. 

Dolní Vítkovice jsou blíže centru Ostravy, než si myslíte! 
Dolní Vítkovice jsou stále se rozvíjející areál na dosah od centra Ostravy. Nyní se 
ale návštěvníkům přibližují ještě více a to v podobě nově otevřené Jantarové stezky a nového 
příjezdu po prodloužené Vítkovické ulici. Celý areál navíc obohatí ztvárnění slovanského boha 
Radegasta z objektu bývalého filtru. 

dolnivitkovice.cz

Duben i květen byly symbolicky řečeno měsíce seznamování s na-
ším krajem a představením možností trávení dovolené v destinaci, 
která má návštěvníkům mnoho co nabídnout, ale zatím není ještě 
tolik známá.

KRAJ INTENZIVNĚ LÁKÁ 
TURISTY ZE SVĚTA

Stezka pro pěší, která vede od obchodního 

centra Forum Nová Karolina, okolo nádraží 

Ostrava–Střed, dovede turisty do Dolních Vít-

kovic za pár minut. Je tak důkazem, že tento 

skvostný areál, je mnohem blíže centru Ostra-

vy, než si sami myslíme. V minulosti zde okolo 

vysoce vzrostlých topolů putovali obchodníci 

s jantarem, kteří tuto ceněnou komoditu s ma-

gickou mocí přenášeli z Pobaltí na jih Evropy 

a dále do Egypta. Jedná se o prastarou ob-

chodní cestu známou jako Jantarová stezka, která se nyní po deseti-

letích opět otevírá veřejnosti a je prvotním krokem k lepšímu propojení 

areálu s centrem města. Od prvního května je také otevřená prodlou-

žená Vítkovická ulice, po které se návštěvníci 

nyní do areálu dostanou. Dále se pracuje na 

dokončení Ruské ulice, která bude přivádět 

návštěvníky až k budově Velkého Světa tech-

niky a to jak auty, tak i městskou hromadnou 

dopravou. Náročné proměně se nevyhne ani 

objekt fi ltru pod Vysokou pecí č. 1, který ná-

padně připomíná slona. Do budoucna by se 

ze slona měl stát Radegast, slovanský bůh 

pohostinství a slunce. Socha Radegasta byla 

totiž zvolena symbolem Moravskoslezského kraje, a tak je jasné, že 

své místo musí mít také v Dolních Vítkovicích, které jsou jeho nejna-

vštěvovanější památkou. 

Prezentace v Paříži
Prezentace v Londýně

www.msregion.cz
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Agentura realizuje posledně 

jmenovaný projekt už druhým 

rokem spolu s partnerem, 

Rozvojovou agenturou Žilin-

ského samosprávného kraja, 

a to v celém příhraničním re-

gionu.

„Vždycky se snažíme, aby se 

žáci něco naučili, ale přitom 

se také dobře bavili. Tech-

nické obory mají perspektivu 

a umějí být i zábavné, to se 

stále snažíme dětem vštípit. 

Projekt zapojil do soutěží 

v technických dovednostech 

žáky z našich a slovenských 

základních škol, orientujeme 

se na stavebnictví, elektrotechniku i řemesla. Děti se zú-

častnily už deseti exkurzí v zajímavých podnicích obou 

krajů a běžela i jarní škola techniky, jednalo se o třídenní 

workshop s technickými programy vždy pro skupiny 60 

osob,“ shrnula ředitelka Agentury pro regionální rozvoj, 

a.s. Petra Chovanioková s tím, že Evropská unie podpo-

řila projekt více než 37 tisíci eur. 

Jarní škola techniky proběhla v krásném prostředí Ky-

suce, této „školy hrou“ se zúčastnili žáci a pedagogové 

ZŠ Pionýrů z Frýdku–Místku a ZŠ  Clementisova z Ky-

suckého Nového Mesta. Postupně si zkusili tři progra-

my zaměřené na elektrotechniku, stavebnictví a řemes-

la. Ve stavebním programu to byly jednoduché měřicí 

přístroje, stavba mostu ze špejlí a vlnité lepenky, žáci 

pracovali se vzorkovnicí materiálu a soutěžili o nejvyšší 

stavbu z dřevěné stavebnice. V řemeslném programu se 

žáci seznámili s jednotlivými řemesly, poznávali materiály 

a nářadí. V praktické části si každý žák vyrobil dva hlavo-

lamy, jeden z kovu a druhý z koženky. V elektrotechnic-

kém programu si žáci za pomocí elektronických součás-

tek, nářadí a pájecí stanice vyrobili jednoduchý elektrický 

obvod – blikač. 

Podpora TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 
motivuje i funguje mezinárodně

V měsíci červnu Vás zveme na tyto semináře:

10. června  Veřejné zakázky komplexně od A do Z na podlimitní řízení – Lektor:  Ing. Jiří Zapletal

11. – 12. června  Business Angels, Seed a Pre-Seed fondy – Lektor:  Ing. Jan Jůzl

17. – 18. června   Příprava fi rem na vstup investora rizikového kapitálu – Lektor: Ing. Jiří Kubica

Více informací o seminářích a možnost registrace v kalendáři akcí na www.arr.cz.

SEMINÁŘE NA ARR V ČERVNU 2014

 

 

Agentura pro regionální rozvoj se dlouhodobě zabývá popularizací 
technických a přírodovědných oborů už od základních škol. Na 
kontě má několik úspěšných projektů dotovaných Evropskou unií, 
v současnosti finišují dva – končí „Technika nás baví“ a v srpnu se 
završí také „Česko-Slovensko má technický talent“.

Jarní škola techniky

www.povolaniprozivot.cz


