Ústecký kraj – krajský úřad

C ESTOVNÍ ZPRÁVA
ze služební zahraniční cesty

Datum cesty:

3. 4. - 5. 4. 2008
První český reprezentační ples v Bruselu

Název, cíl a
důvod cesty:

Brusel, Belgie
Cíl: účast na významné společenské akci, která je zároveň součástí
příprav na předsednictví ČR EU
1. den – 3. 4. 2008
07:00 hod – odjezd do Bruselu
08:30 hod – překročení hranic
16.45 hod – příjezd do Bruselu / ubytování v hotelu Renessaince
17:00 hod – setkání se zástupkyní Ústeckého kraje v Bruselu Ing.
Markétou Pokornou
2. den – 4. 4. 2008

Harmonogram
cesty:

10.00 hod – organizační zajišťování plesu
13.00 hod – odjezd na letiště
14.20 hod – vyzvednutí členů delegace
15:20 hod – přivítání zástupkyní Ústeckého kraje v Bruselu Ing. Markétou
Pokornou
15.30 hod – prohlídka evropských institucí
17.30 hod – prohlídka kanceláře zastoupení Ústeckého kraje v Českém
domě
19.00 hod – příprava na večerní ples
20:10 hod – odjezd na ples
21:00 hod – slavnostní zahájení plesu – ČNSO hraje českou hymnu a Ódu
na radost
21:10 hod – vystoupení velvyslankyně Mileny Vicenové – slavnostní
zahájení plesu CZ/EN
21:15 hod – předtančení
21:30 hod – Český národní symfonický orchestr ČSNO – klasická taneční
hudba
22:00 hod – vystoupení iluzionistického show DUO Burda
22:15 hod – ČSNO klasická taneční hudba
23:00 hod – tombola
23:20 hod – ČSNO klasická taneční hudba
24:00 hod – půlnoční překvapení – letecká show
00:15 hod – Jazz Efterrrätt – taneční hudba
03:00 hod – ukončení plesu

3. den – 5. 4. 2008
11.00 hod – opuštění hotelu, odjezd na letiště, odbavení zástupců
Ústeckého kraje
12.30 hod – odjezd z Bruselu
20.00 hod – překročení hranic

Průběh a
výsledky cesty:

Dne 4. dubna 2008 delegace Ústeckého kraje zavítala do Bruselu.
Zde je uvítala zástupkyně Ústeckého kraje v Bruselu Ing. Markéta
Pokorná. Členové delegace MUDr. Vladimír Záhorský, radní Ústeckého
kraje a PhDr. Václav Hofmann, zastupitel Ústeckého kraje si prohlédli
evropské instituce, navštívili kancelář zastoupení Ústeckého kraje
v Českém domě, kde se seznámili s agendou pracovní činnosti
zástupkyně Ústeckého kraje v Bruselu a spolu s ostatními zúčastněnými
prodiskutovávali různé připravované akce. Jednou z akcí je tradiční soutěž
běžecký maratón postižených jedinců, kterého se zúčastňují i čeští
handicapovaní lidé. Zastoupení Ústeckého kraje přislíbilo spolupráci a
pohoštění českých soutěžících v Českém domě jako doprovodný program.
Dále se jednalo i o možných kulturních aktivitách Ústeckého kraje
zejména v průběhu předsednictví České republiky v podobě např.
hostování divadelních souborů. Ve večerních hodinách se delegace
zúčastnila prvního českého reprezentačního plesu v Bruselu, který byl
organizován všemi zástupci českých krajů, zastoupením ČR při EU,
diplomatickou misí při EU i NATO a velvyslanectvím v Belgii v čele
s Milenou Vicenovou, která provázela večerem jako hlavní hostitelka
společenské události. Český ples v bruselské koncertní hale Concert
Noble se stal generální zkouškou na bál, který se má uskutečnit na konci
ledna příštího roku během českého předsednictví v Evropské unii. Ve
slušivých smokincích, ty byly podmínkou, se v Concert Noble představili
český eurokomisař Vladimír Špidla, zástupce generálního tajemníka
NATO Jiří Šedivý a vysoký úředník v Evropské komisi Karel Kovanda.
Chybět nemohla ani nepřehlédnutelná europoslankyně Jana Bobošíková
se svým manželem. Dorazili také zástupci jednotlivých českých krajů.
„Celebritou“ českého plesu se pak stala úřadující Miss Belgie Alizée
Poulicek, která je ovšem po otci napůl Češka. Pozvání na ples přijala i
řada dalších významných hostů, představitelů evropských institucí. Při
příchodu na ples hrála cimbálová kapela Veronika. Ples byl slavnostně
zahájen českou národní hymnou a skladbou Óda na radost v podání
Českého národního symfonického orchestru. Úvodní slovo pronesla paní
velvyslankyně Milena Vicenová, která poděkovala organizátorům akce a
připomněla důležitost příprav nadcházejícího českého předsednictví.
Členové Ústecké delegace během večera konverzovali s delegacemi
z ostatních krajů a Čechy a Slováky pracujícími v evropských institucích.
Program plesu skýtal vystoupení DUA Burda, které předvedlo
iluzionistickou show a nechyběla ani tombola, do které připravily výhry
jednotlivé kraje. Předání ceny za Ústecký kraj se zhostil MUDr. Vladimír
Záhorský, radní Ústeckého kraje. Ústecký kraj daroval výherci dárkovou
sadu českého porcelánu z Dubí. Po předání všech darů tomboly
následovalo půlnoční překvapení, které všechny opravdu uchvátilo.
Jednalo se o leteckou show papírových modelů letadel s motůrkem, které
jakoby tančily do rytmu hudby. Po půlnoci hrála taneční hudba Jazz
Efterrätt. Ples byl oficiálně ukončen za přítomnosti stále velkého počtu
návštěvníků ve 3:00 hod ráno.

2

Spolucestující:

Šárka Varhulíková, referentka na oddělení vnějších vztahů KH
Miroslav Plánička, řidič

Náklady na cestu
hrazeny z:

kancelář ředitele

Zpracoval:

Varhulíková Šárka

Datum:

8. 4. 2008
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