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 Projekt „Standardy činností spojených s provozem vápenických pecí typu MAERZ firmy VÁPENKA 

VITOŠOV s.r.o. 

VÁPENKA VITOŠOV s.r.o. realizuje projekt „Standardy činností spojených s provozem vápenických pecí 

typu MAERZ firmy VÁPENKA VITOŠOV s.r.o.“. Projekt je spolufinancován z prostředků ESF a rozpočtu ČR 

prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Do projektu je zapojeno ve čtrnácti 

druzích vzdělávacích aktivit 124 zaměstnanců VÁPENKY VITOŠOV s.r.o., a to aktivní formou účasti v 

kurzech, které jsou zaměřeny především na specifické vzdělávání zaměstnanců v dělnických profesích. Pod 

vedením lektorů si budou osvojovat nové znalosti a dovednosti, které budou aplikovat v praxi na 

výrobních zařízeních nebo je budou uplatňovat ve svých pracovních postupech. Více informací ZDE. 

 
 

Zdroj: KHK OK 

 

 

 Cílevědomě za budoucím povoláním 

OHK v Prostějově se stala partnerem projektu s názvem „Cílevědomě za budoucím povoláním“, jehož 

realizátorem je Cyrilometodějské gymnázium a mateřská škola v Prostějově. Cílem projektu je 

systematický rozvoj schopnosti žáků kvalifikovaně volit svoji další vzdělávací a profesní kariéru. OHK bude 

zajišťovat praxe pro studenty ve firmách, jež jim napomohou k získání praktických zkušeností a studenti si 

budou moci ověřit, že výběr jejich další profesní kariéry je ten správný. Doba realizace 1. 4. - 31. 12. 2014.  

 
Zdroj: OHK Prostějov 

 

 Sám sobě pánem aneb automechanik podnikatelem  

OHK v Prostějově se stala partnerem projektu s názvem „Sám sobě pánem aneb automechanik 

podnikatelem“, jehož realizátorem je Střední škola automobilní Prostějov, s.r.o.. Cílem projektu je naučit 

budoucí absolventy základům podnikání tak, aby byl podpořen jejich podnikatelský záměr a zaměstnání se 

jako OSVČ. Realizace 1. 4. - 31. 12. 2014. 

 
Zdroj: OHK Prostějov 

 

 

http://www.khkok.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=895&Itemid=895


 

 Hanácky stavovsky glétováni 

Dne 4. dubna 2014 se v Mezicích uskutečnil již 3. ročník Hanáckyho stavovskyho glétování. Tentokráte glét 

získali tito nominovaní: 

Hana Kadalová - slámou zdobené kraslice a jiné dekorační předměty /Třebčín/ 

Eva Schwarzová - patchwork-deky, prostírání, dekorace, kabelky /Prostějov/ 

HANDCRAFTED - sedlářství-brašnářství a ruční výrobky z kůže /Jiří K. Lahner, Kovákov/ 

SKŘÊVANI Z DRAHANOVIC - zpěváci s hanáckými písněmi /Zdeněk Kroutil DiS. - umělecký vedoucí/ 
Zdroj: OHK Prostějov 

 

 Firmy, prezentujte své regionální výrobky v Bruselu!  

Prezentovat svoje produkty v Bruselu budou mít zájemci z Olomouckého kraje v květnu. Tradiční akce 

zaměřená na nabídku produkce regionálních výrobců v Bruselu se koná pod širým nebem kousek od 

centra evropských institucí dne 11. května 2014. Zájemci mohou na této akci, kterou podle pořadatelů 

každoročně navštíví na 20 tisíc zájemců o krajové speciality, mají možnost prodávat a představovat své 

výrobky během celého dne. Více informací ZDE. 
Zdroj: OK4EU 

 

 Zapojte se do přípravy nového programového období EU 

Olomoucký kraj se v současné době intenzivně připravuje na nové programové období EU 2014-2020. V 

těchto měsících vrcholí vyjednávání o podobě budoucích operačních programů a výši finančních alokací. 

Probíhají jednání a schůzky partnerů z území kraje, kteří spolupracují na přípravě strategických 

koncepčních dokumentů vymezujících prioritní oblasti rozvoje. Pro správné definování programových 

dokumentů na období 2014-2020 je třeba mít zmapované potřeby v území kraje. K tomuto účelu 

Olomoucký kraj spravuje databázi zvanou Zásobník projektových námětů. Více informací ZDE. 
Zdroj: OK 

 

 Rychloseznamka4inovace – pro ekologické a environmentální technologie    

Dne 21. května se od 13:30 hod. v Olomouci uskuteční rychloseznamka pro inovace a výzkumnou 

spolupráci, propojující firmy a výzkumné ústavy vyvíjejících technologie nebo řešící problémy v oblasti 

EKOLOGICKÉ A ENVIRONMENTÁLNÍ TECHNOLOGIE. Účast na akci je pro registrované účastníky ZDARMA. 

Firmy vyvíjející inovační produkty dosáhnou svého cíle často rychleji a levněji, pokud na vývoji spolupracují 

s vědci či jinými firmami. Více informací ZDE. 
Zdroj: OK4Inovace 

 

 Hospodářské komory připravují 

 

Okresní hospodářská komora Prostějov (www.ohkpv.cz):  

15.4. Komunitní setkání - studenti + firmy 

24.4. Shromáždění delegátů 

14.5. Setkání manažerů s představiteli města 

21.5. Klub personalistů – prezentace Stáže pro mladé II. 

10.6. Odpovědnost statutárních orgánů dle NOZ – seminář – přednáší Mgr. Tomáš Šperka 

12.6. Klub personalistů – Lázně Slatinice 
Zdroj: OHK Prostějov 
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