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LEPICÍ TYČINKY KORES 
LEPICÍ TYČINKY KORES vznikají 
v jihočeském Strmilově a odtud putují 
doslova do celého světa již od roku 2008. 
Tyčinky Kores obsahují glycerin, který 
zajišťuje jemné lepení a hladkou i čistou 
aplikaci. Díky originálnímu patentu mají 
také inovovaný vysunovací mechanismus 
zajišťující maximální využití celého obsahu 
lepidla, jehož jiné tyčinky nemohou 
dosáhnout. Speciální vzduchotěsné víčko 
zajišťuje dokonalé uzavření, díky němuž 
lepidlo nevysychá, životnost má minimálně 
tři roky. Tyčinky jsou šetrné k životnímu 
prostředí, neobsahují rozpouštědla, jsou 
netoxické a snadno vypratelné vodou. 
Rodiče se proto nemusejí obávat nechat 
s lepicí tyčinkou Kores pracovat ani své 
malé potomky. Tajemstvím úspěchu 
lepicích tyčinek Kores ve Strmilově 
je bedlivá kontrola všech výrobních 
procesů. A každá lepicí tyčinka pak má pod 
víčkem nejen datum doporučené spotřeby, 
ale i číslo šarže lepidla a osobní číslo 
pracovníka, jenž tyčinku vyrobil.

Více informací vizte na webových 
stránkách kores.cz.

PODPORA NADANÝCH
NA JIŽNÍ MORAVĚ působí specializované zájmové sdružení JCMM. Zaměřuje se na podporu nadaných 
studentů i profesionálů pro vědu, a to zejména v oborech orientovaných na přírodní vědy, matematiku, IT, 
techniku a medicínu. Organizace spojuje studenty, učitele, vědce a ty, kteří chtějí své know-how předávat dál. 
Vytvářet podmínky pro rozvoj nadaných studentů v Jihomoravském kraji je také cílem nového projektu, jehož 
součástí bude pre-screening nadání u žáků v Jihomoravském kraji. 

JCMM provozuje také několik českých center v zahraničí s cílem přilákat nejnadanější zahraniční studenty 
na brněnské univerzity. Organizace dále dlouhodobě zajišťuje kariérové poradenství, on-line servis pro 
rodiče a žáky při výběru školy a řadu dalších služeb motivovaných snahou o zlepšení prostředí v oblasti péče 
a rozvoje potenciálu obyvatel jižní Moravy. Aktivity JCMM jsou realizovány také v brzkém věku dětí – jak 
v mateřských školách, tak na prvním stupni ZŠ v rámci technické výchovy.

Členy sdružení JCMM jsou Jihomoravský kraj, Masarykova univerzita, Vysoké učení technické v Brně, 
Mendelova univerzita v Brně a Veterinární a farmaceutická univerzita Brno. JCMM je členem European 
Council for High Ability (ECHA) a sítě EURAXESS v ČR. Jeho aktivity jsou součástí Regionální inovační 
strategie Jihomoravského kraje. 

Více informací na webových stránkách jcmm.cz, vzdelavanivsem.cz a vyberskoly.cz.

KOMPLEXNÍ VÝCVIK FACILITACE
ŘÍJEN 2020 – BŘEZEN 2021
VEDETE ČASTO NÁROČNOU KOMUNIKACI ve skupině lidí, jako jsou po-
rady pracovního týmu, setkání obchodních partnerů nebo případové kon-
ference? Bývají tato jednání náročná na čas, pozornost a energii? Připravili 
jsme pro vás Komplexní výcvik facilitace, jenž obsahuje vše podstatné, co 
potřebujete v roli úspěšného facilitátora, tedy člověka vedoucího komunikaci 
ve skupině. Výcvik vychází z našich dlouholetých zkušeností s facilitací a za-
hrnuje moderní poznatky z oblasti psychologie, kreativity a vedení lidí. Vý-
cvik je určený všem, kteří vedou různé typy setkání a jimž záleží na kvalitě ko-
munikace ve skupině. Patří sem lidé ve vedoucích pozicích, manažeři, vedoucí 
týmů, majitelé společností, vedoucí pracovníci ve veřejné správě i v dalších 
oblastech. A také lektoři, vývojáři, personalisté a řada lidí na volné noze.

Podrobnosti obsahu, videopozvánku nebo on-line konzultaci s lektorem 
najdete na webových stránkách výcviku www.edutica.cz.

Více informací vizte na webových 
stránkách kores.cz.oly.cz.

DVA DISPLEJE = CHYTŘEJŠÍ PODNIKÁNÍ
INOVATIVNÍ NOTEBOOK Lenovo ThinkBook Plus je perfektním pracov-
ním společníkem. Displej dokáže zobrazit notifikace, aniž byste museli kont-
rolovat e-maily na smartphonu během schůzek. Díky digitálnímu peru, které 
je součástí balení, si můžete dělat poznámky nebo kreslit na horním displeji 
notebooku a vše pak synchronizovat pomocí OneNote. Pokud nemůžete být 
na schůzce osobně, připojte se virtuálně – Lenovo ThinkBook Plus disponu-
je reproduktory Harman Kardon® a mikrofony s certifikátem Skype; zajis-
tí tak perfektní zvuk, kdekoliv se zrovna budete nacházet. Notebook ukrývá 
10. generaci procesorů Intel® Core™, má až desetihodinovou výdrž na bate-
rii, a když už energie dochází, s rychlým nabíjením ji doplníte na 80 % výdrže 
za pouhou hodinu. Cena od 24 913 Kč.

Více informací vizte na webových stránkách lenovo.cz.
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