Ústeck ý kr aj – kr aj sk ý úřad

C EST OVNÍ Z PRÁV A
ze služební zahraniční cesty

Datum cesty:
Název, cíl a
důvod cesty:

25.11.- 1.12. 2007
provincie Anhui (Čína) – Navázání spolupráce s čínskou provincií Anhui
Program návštěvy v Číně:
1. den – 25.11. 2007
odjezd : v 9 hodin z letiště Praha Ruzyně na letiště Moskva –
Šeremeťevo, odtud dál do Pekingu, kde delegace přesedla na spoj do
Hefei.
2. den – 26.11. 2007
09:45 přílet do Hefei – hlavního města provincie Anhui, přivítání
delegace na letišti reprezentanty odboru pro zahraniční styky
následné ubytování v hotelu Hilton
15:00

setkání s představiteli regionální vlády
s tajemníkem Anhuiské vlády Han Junem
vzájemná prezentace obou regionů

Anhui

v čele

17:30 Oficiální přijetí guvernérem Wang Jinshanem a paní viceguvernerkou Wen Haiying
Harmonogram
cesty:

3. den – 27.11.2007
08:00 návštěva University v Anhui
09:30 návštěva Ekonomické a průmyslové rozvojové zóny v Hefei
11:30 setkání s představiteli města Hefei
15:00 návštěva muzea
4. den – 28.11.2007
08:00 přesun do Tongling City
12:00 setkání s představiteli města Tongling
16:30 přesun do oblasti Huangshan
17:30 ubytování v hotelu International Peace Hotel
18:00 setkání s představiteli místní samosprávy
5. den – 29.11.2007
09:00 prohlídka Huangshan hor (Žluté hory)
14:00 návštěva starověké vesnice
17:00 ubytování v hotelu Huangshan International
18:00 setkání s představiteli města Huangshan

6. den – 30.11.2007
08:30 návštěva Tangyue vesnice
13:30 přejezd do Hefei
18:30 setkání s ředitelem kanceláře pro zahraniční vztahy lidové
provincie Anhui a jeho zástupcem
20.55 odlet z hefeiského letiště do Pekingu, poté do Moskvy a ČR
7. den – 1.12.2007
v 15:40 hodin přílet do ČR
Průběh pracovní cesty
25.11.
V 9 hodin odlet z letiště Praha Ruzyně na letiště Moskva Šeremeťevo, odtud dál do Pekingu, kde delegace přesedla na spoj do Hefei.
26.11.

Průběh a
výsledky cesty:

V 9:45 přílet do Hefei – hlavního města provincie Anhui. Zde se
k delegaci připojil generální konzul České republiky v Šanhgaji Milan
Hupcej, který ji doprovázel v prvních dvou dnech. Po ubytování v hotelu a
obědě se delegace, včetně Milana Hupceje, setkala s představiteli regionální
vlády Anhui v čele s tajemníkem anhuiské vlády Han Junem. Setkání byli
přítomní zástupci úřadu pro zahraniční vztahy, úřadu pro výchovu a
vzdělávání, komise pro reformu a rozvoj a dalších významných místních
institucí. Tématem byla vzájemná prezentace obou regionů. Z ní vyplynulo,
že Anhui je nejrychleji se rozvíjejícím regionem Číny. Těží se zde uhlí a
barevné kovy, zejména měď. Provincie je předním asijským producentem
cementu; v rámci Číny je největším výrobcem vysokozdvižných vozíků,
předním výrobcem bagrů, dobře si vede také v oblasti slévárenství. Kromě
toho se Anhui stává důležitou dopravní křižovatkou země. Je tu 1750
kilometrů dálnic a 3 tisíce kilometrů železnic. Důraz je kladen i na vědu a
vzdělávání; region má 91 vědeckých ústavů a vysokých škol. Po prezentaci
zástupce Ústeckého kraje oficiálně přijal guvernér provincie Wang Jinshan.
Petr Fiala guvernérovi tlumočil pozdravy od hejtmana Ústeckého kraje
Jiřího Šulce a také ho hejtmanovým jménem pozval na návštěvu kraje, která
by měla být dalším krokem k oficiálnímu uzavření spolupráce mezi oběma
regiony. Po přijetí následovala slavnostní večeře pořádaná guvernérem.
27.11.
Druhý den své pracovní návštěvy v Anhui zahájili náměstek
hejtmana Petr Fiala a radní Vladimír Záhorský v doprovodu konzula Milana
Hupceje návštěvou university v hlavním městě provincie Hefei. Universita
leží na kraji města ve velkém moderním kampusu. Je největší universitou
provincie, vzdělává se zde 30 tisíc studentů. Významná je tato škola také
v rámci celé Číny. Čínská vláda universitu zařadila do projektu „10 -100.“
Jedná se o projekt, v jehož rámci poplynou do stovky čínských universit až
do roku 2010 mimořádné dotace na jejich rozvoj. Škola má velký zájem o
spolupráci se zahraničními universitami. Stojí především o hostování
zahraničních odborníků, kteří by se podíleli jak na výuce, tak na výzkumu.
Náměstek Petr Fiala představil čínským partnerům ústeckou Universitu
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Jana Evangelisty Purkyně a přislíbil zprostředkování kontaktů mezi
vysokými školami v našem kraji a universitou v Hefei.
Po té krajská delegace odjela do Ekonomické a technické zóny
v Hefei. Ta byla založena v roce 1993 a v roce 2000 byla povýšena na zónu
státní úrovně. Je zaměřena na hi-tech výrobky, domácí spotřebiče, ale
vyrábějí se tu například i potraviny. Působí zde 10 z pěti set nejsilnějších
firem světa. Mezi nimi například Unilever, Hitachi, Coca-cola, Mitsubishi a
jiné. Součástí zóny jsou i školy, které navštěvuje asi 20 tisíc žáků.
Představitelé Ústeckého kraje vedení zóny podali informace o strategické
zóně Triangle. V reakci na to byli požádáni o zprostředkování kontaktů a
také nabídky na účast na veletrhu domácích spotřebičů, který se v zóně už
tradičně koná. Přijíždějí sem zástupci průmyslových zón z celého světa, část
z nich má podepsanou dohodu o spolupráci se zónou v Hefei. Vedení
hefeiské zóny nastínili možnost podepsání takové smlouvy i se zónou
Triangle. V rámci návštěvy zóny se krajská delegace podívala také do
továrny na výrobu automatických praček, firmy Haier, která v plánu stát se
největším výrobcem praček na světě.
Po návštěvě zóny odjeli Petr Fiala a Vladimír Záhorský spolu
s Milanem Hupcejem do budovy lidové vlády města Hefei. Zde byli přijati
předsedou městské vlády panem Wuem Cunrongem. Jak pan Cunrong řekl,
více než čtyřmilionové Hefei má zájem především o spolupráci na poli vědy
a vzdělání. Po setkání následoval oběd pořádaný panem Cunrongem. Po
něm měla krajská delegace možnost navštívit místní muzeum, které se
chlubí především sbírkou starověkých bronzů. Po návštěvě muzea
následovala krátká procházka městem.
Večer se s krajskou delegací rozloučil generální konzul Milan
Hupcej. Po zbývající dny návštěvy Anhui pak zástupce kraje doprovázel
vicekonzul Ivo Skůček.
28.11.
Ráno delegace i s Ivem Skůčkem odjela do města Tongling,
tradičního střediska těžby a pracování mědi. Měď se zde těží přes dva tisíce
let, rezervy přesto ještě dosahují přes tři a půl milionu tun. Zde zástupce
kraje nejprve přijala předsedkyně tamního lidového shromáždění Shen Suli.
Opět proběhla vzájemná prezentace regionů. Paní Shen dala najevo zájem o
navázání partnerství s některým z měst Ústeckého kraje. Největší zájem by
měli o město s chemickým průmyslem. Po té byla krajská delegace pozvána
na oběd zástupcem předsedy tongligské lidové vlády Wanem Yixuem. Po
obědě odjezd do oblasti Žlutých hor, do města Huangshan. Zde ubytování
v hotelu International Peace Hotel, kde se večer setkala se zástupci místní
samosprávy.
29.11.
Dopoledne delegace včetně vicekonzula Iva Skůčka strávila v
geoparku Žluté hory, které jsou považovány za jedny z nejkrásnějších
čínských hor a jsou turistickým magnetem celé oblasti. V odpoledních
hodinách delegace navštívila další z turisticky významných míst – vesnici
Chung cchun. Tato vesnice je díky zachovalém původní architektuře
zapsána na seznamu UNESCO. Po návštěvě vesnice delegace odjela do
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okrsku Tunxi v aglomeraci Huangshan, kde se ubytovala v hotelu
International. Zde se v pozdním odpoledni setkala s předsedou
huangshanské vlády Li Hongming. Tématem byla opět vzájemná prezentace
oblasti Huangshan a Ústeckého kraje. Pan Li dal najevo zájem o spolupráci
a to zejména v oblasti turistiky. Po té následovala oficiální večeře pořádaná
panem Li.
30.11.
V dopoledních hodinách krajská delegace navštívila další z památek
oblasti Huangshan, vesnici Tangyue. Po obědě následoval několika
hodinový transfer do hlavního města Hefei. Zde delegace povečeřela
s panem Li Yongshengem, ředitelem kanceláře pro zahraniční vztahy lidové
vlády provincie Anhui a jeho zástupce panem Dai Guoxianem. Během této
večeře se mimo jiné hovořilo o dalším možném průběhu partnerství mezi
Ústeckým krajem a provincií Anhui. Bylo řečeno, že na začátku příštího
roku by mělo dojít k podpisu memoranda o spolupráci a také by do
Ústeckého kraje měla přijet čínská delegace. Ve večerních hodinách
odletěla delegace z hefeiského letiště do Pekingu.
1.12. v 15:40 hodin přílet do ČR
- Během návštěvy bylo dohodnuto zprostředkování kontaktů mezi
průmyslovou zónou v Hefei a zónou Triangle, které by vyústily v případné
partnerství. Krajská delegace také přislíbila zprostředkování kontaktu mezi
univerzitou v Hefei a vysokými školami v Ústeckém kraji, především
Univerzitou JEP v Ústí nad Labem. Co se týče vlastní spolupráce mezi
regiony, delegace se s čínskými partnery předběžně dohodla na návštěvě
hejtmana Jiřího Šulce v Anhui, během které by mělo dojít k podpisu
memoranda. Krajská delegace také pozvala anhuiské partnery na návštěvu
Ústeckého kraje.
Petr Fiala, náměstek hejtmana ÚK
Spolucestující:

Vladimír Záhorský, člen Rady ÚK
Veronika Kindlová, tisková mluvčí ÚK
Šárka Varhulíková, oddělení vnějších vztahů a administrativních činností

Náklady na cestu
hrazeny z:

kancelář ředitele a kancelář hejtmana

Zpracoval:

V. Kindlová

Datum:

10.12.2007
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