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Říjnový newsletter KCPP
Vítáme vás v novém newsletteru Krajského centra podpory podnikavosti
(KCPP), ve kterém jsme si pro vás připravili další inspirativní aktivity pro vás i
vaše studenty. Pojďme se tedy společně podívat na to, co nás v nadcházejících
týdnech čeká.

Inspirativní setkání s podnikateli 
Libor Špunda & David Holly

Ve středu 12. října se uskuteční další Inspirativní setkání s podnikateli,
tentokrát s Liborem Špundou, jednatelem společnosti Arrows pojištění,
členem dozorčí rady Okresní hospodářské komory Olomouc, členem prezidia
Asociace pojišťovacích makléřů a spolumajitelem basketbalového týmu BK
REDSTONE Olomoucko. Události se bude možné účastnit jak fyzicky, a to v
prostorách Střední školy polytechnické Olomouc, tak online. 

V listopadu, konkrétně 23. 11., se pak odehraje další Inspirativní setkání s
podnikateli. Na Střední škole polytechnické Prostějov vystoupí David Holly,
který mimo jiné dlouhodobě působil coby marketingový manažer klubu SK
Sigma Olomouc a následně se osamostatnil a rozjel podnikání s firmou Flexi
Interiéry. 

Pro vaše studenty tak jde o skvělou příležitost, jak se střetnout s úspěšnou
osobností v regionu a zeptat se jí na informace z praxe. A rozhodně nejde 
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o poslední Inspirativní setkání – v následujících týdnech se budou konat další,
o kterých vás budeme včas informovat. 

Co jsou to Inspirativní setkání s podnikateli? 
V rámci série Inspirativní setkání s podnikateli představují úspěšní podnikatelé
svou cestu: od začátků podnikání přes překážky i úspěchy. Učitelé i žáci se
mohou zapojit s nimi do diskuze a dozvědět se zajímavé informace přímo od
nich. 

Máte zájem zorganizovat Inspirativní setkání na vaší škole? Kontaktujte
nás na kcpp@mvso.cz.

Vytrvalost a smysl pro zodpovědnost 
Seminář

V úterý 18. října se uskuteční seminář s podtitulem Vytrvalost a smysl pro
zodpovědnost, který bude pojednávat o schopnosti sebemotivace a
schopnosti nést zodpovědnost za svá rozhodnutí. Délka workshopu se očekává
v rozsahu přibližně čtyř vyučovacích hodin a bude dostupný jak prezenčně na
Střední škole polytechnické Olomouc, tak online.

Strategické myšlení 
Workshop

Ve středu 19. října se uskuteční workshop s podtitulem Strategické myšlení,
který bude pojednávat o kombinační schopnosti, schopnosti zpracovat nápady
do podoby záměrů a schopnosti předvídat i dlouhodobě plánovat. Délka
workshopu se očekává v rozsahu přibližně čtyř vyučovacích hodin a bude
dostupný prezenčně na Obchodní akademii Prostějov.

Nápadem roku se stal Carebot 
Vodafone Nápad roku 2022

První místo ve startupové soutěži Vodafone Nápad roku 2022 obsadil
ambiciózní projekt Carebot. Ten vyvíjí nástroj, který je schopen z rentgenových
snímků odhalit kterýkoliv nález od zápalu plic po nádorové onemocnění. V
konečném důsledku tak Carebot dokáže ušetřit čas zdravotnickému personálu.
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A samozřejmě i náklady. 

O všech finalistech soutěže se můžete dočíst tady. 

Máte nápad na startup? 
Pokud přemýšlíte o tom, že se vydáte na podnikatelskou dráhu, příští ročník
soutěže Vodafone Nápad roku může být jednou z vhodných příležitostí, jak to
rozjet. Pro tyto účely i účely realizace takzvané Fiktivní firmy, kterou KCPP
podporuje, se můžete inspirovat, jak správně strukturovat podnikatelský plán.
Všechny potřebné materiály najdete zde.

Matěj Misař a Daniel Kvak ze startupu Carebot

Burzy Práce a vzdělávání 
Kam můžete se studenty vyrazit?

Základním společným cílem organizátorů je umožnit bezprostřední kontakt s
regionálními zaměstnavateli a středními odbornými školami, bezprostřední
sdílení aktuálních informací o situaci na trhu práce, osvěta veřejnosti a rozvoj
interaktivního kariérního poradenství, propagace odvětví, oborů a profesí
důležitých pro hospodářství Olomouckého kraje. 

Do jakých měst můžete se svými studenty vyrazit?

Přerov (11. října)
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Olomouc (13. října)
Šumperk (18. října)

Více informací najdete zde.

V případě jakýchkoliv dotazů se neváhejte obrátit na kcpp@mvso.cz. 
– Tým KCPP
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