
Koyo podporuje vzdělávání v kraji
Olomouc – Firma Koyo Bea-
rings, sídlící na okraji Olo-
mouce, se už od začátku své
existence v roce 2001 aktivně
zapojuje do projektů zamě-
řených na pomoc druhým, na
životní prostředí a především
na podporu vzdělávání
v olomouckém regionu. Cel-
kem rozdala na tyto aktivity
už přes 22milionů korun.

Fiskální rok 2018 (který
končí firmě koncem března)
společnost završila finanč-
ním darem v celkové hod-
notě 250 tisíc korun, který
rozdělila mezi osm olo-
mouckých škol.
|
VĚNUJÍ I VYBAVENÍ
A právě v pátek 29. března se
na ZŠMozartova ve spolu-
práci s Magistrátemměsta
Olomouce a Krajským úřa-
dem uskutečnilo slavnostní
předávání dárkových šeků.
„Finanční dary směřované na
obnovu školních dílen jsou
jen částí naší podpory. Ško-
lám věnujeme i přebytečný
materiál nebo vyřazenou
techniku (na snímku). Žáci,
kteří mají možnost si vše vy-
zkoušet v praxi, mají mno-
hem lepší představu o tom,
jakým směrem se v budouc-
nu budou ubírat. Já osobně
jsem pro zavedení duálního
vzdělávání v Olomouckém
kraji, které by bylo prospěšné
především pro větší propoje-
ní mezi akademickou a prů-
myslovou sférou,“ vyjádřil se
ke sponzorskému daru ředi-
tel firmy, Petr Novák.

Školy si za obdržené pe-
níze pořídí například brusky,
vrtačky, pily, ochranné oděvy
amnoho dalších věcí potřeb-
ných pro praktickou výuku
žáků. Mezi obdarovanými

školami byla i Střední prů-
myslová škola elektrotech-
nická, které firma v lednu
2019 darovala také devět vy-
řazených počítačů. Školy byly
vybrány na základě doporu-
čení Olomouckého kraje
aMagistrátuměsta Olomou-
ce. Cílem bylo vybavit školy,
ve kterých je aktivní přístup
k dílenské výchově a zároveň
je potřeba tyto dílny hmotně
dovybavit.

ŽÁDNÝ ŠPINAVÝOBOR
Nejužší formu spoluprácemá
firma se Střední průmyslo-
vou školou strojnickou.
V tomto případěmůžeme
mluvit o finanční podpoře
technických soutěží amatu-
ritních plesů nebo nákupu
nového vybavení školy.
V roce 2017 se ředitel společ-
nosti Petr Novák stal členem
školské rady. „Strojírenství je
obor budoucnosti. Už dávno
se nejedná o špinavý obor
jako vminulosti. Výroba je
čistá, nabízí moderní a vy-

spělé technologie na světové
úrovni. Pro firmy jsou ne-
smírně důležité inovace,
a proto podporujeme tech-
nické vzdělávání, které je
klíčem k úspěchu jakékoliv
průmyslově orientované
společnosti,“ dodal Novák.

Ani mateřské školy
nezůstávají bez povšimnutí.
Těm firma přispívá formou
polytechnické stavebnice
v hodnotě 17 tisíc korun,
která rozvíjí jemnoumotori-
ku, dětskou představivost
a tvořivost. Od roku 2016 roz-
dalamezi školky, spadající do
olomouckého regionu, sta-
vebnice za více než 210 tisíc.

Studentům vysokých škol
společnost nabízí spolupráci
především formou kooperace
při zpracování závěrečných
prací, exkurzí a přednášek
na univerzitě. Nedávno se
firma Koyo zapojila rovněž
do soutěže TechnoCreative,
do níž věnovala věcný dar
v podobě 3D tiskárny. (ond)
Foto: Koyo

KULTURA

KINAAMULTIPLEXY
KinoMetropol v Olomouci:
Jaroslav Kučera Zblízka (18.00),
Všichni dobří rodáci (20.00)
Premiere Cinemas v Olomouci:
Hellboy (19.00), Shazam! (14.30, 15.40, 17.20,
20.00), Teroristka (13.00, 15.00, 17.00, 19.00),
Velké dobrodružství Čtyřlístku (14.00), Arctic:
Ledové peklo (20.50), My (19.30, 21.00), Captain
Marvel (15.20, 18.10), Jak vycvičit draka 3 (13.30),
LOVEní (15.50, 18.00, 20.10), Ženy v běhu (15.10,
17.30)
Metro 70 Prostějov:
Skleněný pokoj (17.30),
Jaroslav Kučera Zblízka (20.00)
Hvězda Přerov:
Ženy v běhu (18.00), Cesta vede do Tibetu (20.00)
Oko Šumperk:
Skleněný pokoj (15.20), Teroristka (17.30),
La Gioconda (20.00)
Pohoda Jeseník:
Do boje (19.30)

DIVADLA
Divadlo na Šantovce v Olomouci:
Jak se Husákovi zdálo, že je Věra Čáslavská (19.00)
Divadlo na cucky v Olomouci:
Das Thema (19.00)

PŘEDNÁŠKY, BESEDY
Arcidiecéznímuzeum vOlomouci:
Kristus Dobrý pastýř, Goa (16.30)
Mozarteum vOlomouci:
Biskupská synoda omládeži (17.00)
Vlastivědnémuzeum vOlomouci:
Poutní místa v Evropě – putování kontinentem
(17.00)

KONCERTY
Blues Bar Garch v Olomouci:
NoeRoads (19.00)
Nabalkoně v Olomouci:
Večer s československými písněmi aneb
Československý jukebox (20.00)

kulturní infomix
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ASTRONAUTNAVŠTÍVIL HANOU

Dokončení ze strany 1
„Jsem poctěn pozváním do krásné Olomouce. Vím, že vaše
univerzita je velmi kvalitní výzkumné pracoviště, věda zde má
své důležité místo,“ řekl třiapadesátiletý dobrodruh. Z rukou
rektora univerzity Jaroslava Millera převzal pamětní medaili za
popularizaci vědy a České republiky v zahraničí, protože do
vesmíru s sebou vzal například Krtečka nebo Písně kosmické,
básnickou sbírku Jana Nerudy. Astronautova návštěva hanác-

ké metropole zahrnovala i dvě přednášky pro veřejnost. Zájem
byl obrovský, rezervace v aule pedagogické fakulty i v prosto-
rách Pevnosti poznání nestačily a organizátoři museli kapacitu
o několik míst navyšovat. Manžele Feustelovi přijeli do Česka
jakožto oficiální vyslanci NASA na pozvání Akademie věd Čes-
ké republiky. Kromě Olomouce navštívili také Prahu nebo ži-
dovské ghetto v Terezíně. (ber) Foto: Deník/Jiří Kopáč

Fotogalerie nawebu Deníku
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JARNÍ PÉČE O TRÁVNÍK
TRÁVNÍK bakteria organické 
hnojivo Trumf

• 100% přírodní suroviny s obsahem 
bakterií (pro rozklad posečené trávy)

• pro růst a barvu trávníku
• působí až 3 měsíce, bez popálení 

trávníku

PRO krásný trávník bez plevelů 
(Zdravý trávník)

• souprava herbicidu a výluhu z bylin 
pro zdravý trávník 

• 1x postřik proti dvouděložným plevelům
• 3x postřik pro zvýšení obranyschopnosti 

trávníku (před zimou, po zimě, v létě)

Podívejte se 
na poradenská 
videa naší nové 
PORADNY 
PRO DŮM 
A ZAHRADU.

Přípravky na ochranu rostlin 
(pro neprofesionální uživatele). 
Používejte přípravky na 
ochranu rostlin bezpečně. 
Před použitím si vždy 
přečtěte označení 
a informace o přípravku.

rávníku (před zimou, po zimě, v létě)

a ochranu rostlin 
sionální uživatele)). 


