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Z P R Á V Y

Vzhledem k tomu, že v průběhu půlročního trvání 
CITT UP bylo stoprocentně obsazeno 860 m2 vyhraze-
ných k pronájmu inovačním firmám, takže následně 
nemohlo být uspokojeno několik dalších zájemců 
a i nadále roste zájem mezi absolventy a pracovníky 
Univerzity Palackého o založení vlastních firem, apli-
kujících výsledky vývoje a výzkumu, je naším dalším 
cílem rozšíření CITT UP o podnikatelský inkubátor za-
řazený do projektu vybudování průmyslové a techno-
logické zóny města Olomouc v lokalitě Šlechtitelů.

Kontaktní adresa:

Mgr. Hana Štoselová, ředitelka
Centrum pro inovaci a transfer technologií
Univerzity Palackého v Olomouci
Šlechtitelů 27
783 71  Olomouc
Tel.: 585 631 400, 585 631 403
Fax: 585 221 882
E-mail:  cittup@upol.cz
Internet: www-cittup.cz

- hšt -

V současné době vrcholí přípravy na 4. ročník nej-
větší mezinárodní soutěže na světě v oblasti simulace 
strategie řízení společnosti s názvem Global Manage-
ment Challenge-Euromanager (GMCHE). Záštitu nad 
akcí převzal primátor hlavního města Prahy MUDr. 
Pavel Bém a Ministerstvo školství, mládeže a tělový-
chovy.

Soutěž je určena pro studenty vysokých škol, dále 
zaměstnance a manažery nejrůznějších společností. 
Cílem projektu je umožnit všem zájemcům jednak 
doplnit si znalosti ve sféře prodeje, marketingu, vý-
roby, financí atd., ale také prohloubit si své vědomosti 
a porovnat je jak na české, tak i zahraniční úrovni se 
svými kolegy nejen v rámci Evropské unie. Počátky 
GMCHE spadají do roku 1980 a celkem se jí zúčast-
nilo přes 270 tisíc soutěžících. V České republice se 
první ročník uskutečnil před třemi lety a vítězství ze 

světového finále v Paříži si odvezli studenti z Vysoké 
školy ekonomické v Praze.

Slavnostní zahájení tohoto mezinárodního projektu 
se konalo 21. 10. 2004 v hotelu Crowne Plazza a začát-
kem listopadu byla odstartována vlastní soutěž. Od 
12. 11. do 9. 12. proběhlo celkem pět soutěžních kol. 
Začátkem března příštího roku se uskuteční národní 
finále ČR, pak bude následovat národní finále Slo-
venska se slavnostním vyhlášením vítězů a v polovině 
března se bude konat slavnostní vyhlášení vítězů ČR. 
Mezinárodní finále a závěr celé soutěže v Lisabonu 
koncem března udělá definitivní tečku za čtvrtým 
ročníkem.

Bližší informace k mezinárodní soutěži Global Ma-
nagement Challenge-Eromanager najdete na webové 
adrese: www.euromanager.cz.
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