Ústecký kraj – krajský úřad

C ESTOVNÍ ZPRÁVA
ze služební zahraniční cesty

Datum cesty:
Název, cíl a
důvod cesty:

9.- 12. 10. 2007
Brusel (Belgie) – účast na akci „Slavnostní otevření Českého domu v
Bruselu“, zajištění chodu prezentačního stánku Ústeckého kraje, účast na
workshopech v rámci akce Open Days 2007 a představení nového zástupce
Ústeckého kraje v Bruselu
Průběh pracovní cesty v bodech
1. den – 9.10. 2007
6:00

odjezd Caravelly a vozu Škoda Superb od budovy ÚK

7:20 vyzvednuti regionálních specialit od společnosti Japek
adresa: Podkrušnohorská 210
17:30 příjezd do Bruselu
17:40 ubytování v hotelu Renessaince
18:00 vyložení regionálních specialit v budově Trone 60 a umístění
ve skladovacích prostorách
2. den – 10.10.2007

Harmonogram
cesty:

10:00 koordinační schůzka organizátorů a účastníků Slavnostního
otevření Českého domu na stálém zastoupení ČR při EU
v budově rue Caroly 15
14:00 odpolední program včetně setkání se zástupci Zastoupení
jiných krajů, představení nové zástupkyně Ústeckého kraje
v Bruselu a vyzvednutí povolenek ke vstupu na semináře
OPEN DAYS, vyzvednutí pozvánek (propustek) na
slavnostní otevření Českého domu a zajištění dalších org.
činností
13:30 Odjezd zástupců ÚK na letiště
16:50 odlet z Prahy
17:45 odjezd řidiče se zaměstnancem KÚ ÚK na letiště (Caravella)
18:20 přílet do Bruselu
18.20 – 19:05 odbavení na letišti
19:05 – 19:50 přesun do hotelu Renaissance
19:50 – 20:05 ubytování

19:30 – 23:00 Recepce,pořádaná v Pražském domě pro představitele
českých krajů a vybrané hosty z Evropského parlamentu a
Evropské komise u příležitosti Open days
(akci pořádali společně zastoupení českých krajů v Bruselu
pro své regionální delegace, členové VR jsou vítáni se této
akce účastnit)
Avenue Palmerston 16
21:30 Návštěva casina sítě Czech Casinos na osobní pozvání
generálního ředitele Czech Casinos p. Eichingera
3. den – 11.10.2007
7:00 – 15:00 montáž stánků, umístění propagačních log, materiálů
atd. a příprava regionálních specialit
9:00 – 11:00 OPEN DAYS – Seminář: 11D37 Active ageing:
Regional responses to the demographic challenge (aktivní
stárnutí – reakce krajů na demografickou výzvu (otázka
začlenění starších lidí do aktivní společnosti a pracovního
procesu, návrhy na budoucí mezinárodní a meziregionální
spolupráci pro podporu aktivního stárnutí)
Evropská Komise Centre Borschette, Rue Froissart 36
11:30 – 13:30 OPEN DAYS – Seminář: 11E34 Transnational and
interregional cooperation: A mechanism to improve the
quality and effectiveness of the European Social Fund 20072013 (nadnárodní a meziregionální spolupráce: mechanisnus
na zlepšení kvality a efektivity Evropského sociálního fondu
pro období 2007 – 2013 (návrhy a formy spolupráce,
strategie a realizace.)
budova Van Maerlant, Van Maerlant 2
13:00 – 15:00 prezentace programu GIS společný geografický
systém Bavorska a Plzeňského kraje, organizovaná
Plzeňským krajem (s občerstvením – oběd)
Český dům, Rue du Trone 60
15:00 – 22:00 prezentace ÚK na stánku
16.30 – 17.30 koncert skupiny Děda Mládek Illegal Band
17:30 - 18:00 Slavnostní otevření Českého domu
18:00 – 18:15 Slavnostní otevření Českého centra, formální
prohlídka budovy Trone 60 za účasti VIP hostů
18:15 VIP recepce v budově SZ
18:30 – 20:00 koncert Ivy Frühlingové
20:00 – 20:30 módní přehlídka Beaty Rajské
20:30 – 22:00 koncert skupiny ĆECHOMOR
22:00 ukončení slavnosti
22:00 – 24:00 demontáž stánků, úklid
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4. den – 12.10.2007
8:00 – 12:00 individuální program
12:00 odjezd z hotelu na letiště
14:40 odlet z Bruselu
14:40 odjezd z Bruselu zaměstnanců KÚ ÚK
16:25 přílet do Prahy
23:30 příjezd do ČR
Průběh pracovní cesty
V první části pracovní návštěvy se zaměstnanci kraje setkali
s pracovním teamem akce „Slavnostní otevření Českého domu“ v čele
s tiskovým mluvčím Stálého zastoupení ČR při EU panem Janem
Vytopilem a jednotlivými zástupci krajů, agentur a firem, kteří se akce
účastnili. Diskutovalo se o montáži a obsluze stánků, jejich výzdobě,
zásobování produkty, časovém sledu aktivit aj. Další body, které byly
projednávány se týkaly vstupu do budovy během akce, řešení odpadu a
umístění stánků. Výběr umístění stánků byl uskutečněn na základě losování.
Kraje zaujímaly celkem 6 stanů. V ostatních stanech působily
agentury.V jednom stanu byly vždy umístěny 2 subjekty. Ústecký kraj se
dělil o prostor s krajem Karlovarským.

Průběh a
výsledky cesty:

Odpoledne zaměstnanci zajišťovali pro delegaci z Ústeckého kraje
vyzvednutí povolenek ke vstupu na semináře a vstupních pásků pro přístup
do domu Stálého Zastoupení ČR při EU, kde se konala recepce v rámci
akce „Slavnostní otevření Českého domu“ a prezentace programu GIS společný geografický systém Bavorska a Plzeňského kraje, organizovaná
Plzeňským krajem. Současně byla představována nová reprezentantka
zastoupení Ústeckého kraje Ing. Markéta Pokorná zástupcům ostatních
krajů, zaměstnancům Stálého zastoupení ČR a jiným kontaktním osobám,
které netrpělivě očekávali její příchod a nabídli milé přijetí do pracovních
kruhů v Bruselu.
V podvečerních hodinách přivítali zaměstnanci Krajského úřadu
politické zástupce Ústeckého kraje na letišti a po krátkém ubytování
navštívili společně Pražský dům, kde se konal oficiální večer pořádaný
v rámci akce Open Days 2007. Zde měli možnost politici diskutovat
s představiteli českých krajů, vybranými hosty z Evropského parlamentu a
Evropské komise a dalšími významnými hosty. Poté se hejtman Ústeckého
kraje spolu s ostatními hejtmany a jejich kancléři odebrali na pozvání Ing.
Vladimíra Eichingera, člena představenstva Czech Casinos, do českého
Grand Casina, které je jediné v sídle Evropské unie.
V druhé části návštěvy byly pro delegaci připraveny 2 semináře,
které pojednávali o aktivním stárnutí a o nadnárodní a meziregionální
spolupráci. Aktivní stárnutí se týkalo reakce krajů na demografickou výzvu,
řešila se otázka začlenění starších lidí do aktivní společnosti a pracovního
procesu spolu s návrhy na budoucí mezinárodní a meziregionální
spolupráci pro podporu aktivního stárnutí. Seminář o nadnárodní a
meziregionální spolupráci se zaměřil na mechanisnus zlepšení kvality a
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efektivity Evropského sociálního fondu pro období 2007 – 2013. I
zde byly zmíněny návrhy a formy spolupráce, strategie a realizace.
Během dopoledních hodin probíhala příprava stánků, jejich výzdoba
a příprava produktů, které byly po zahájení akce prezentovány. Na stánku
reprezentoval Ústecký kraj řadu svých krajových specialit, za nimiž se vrací
turisté z celého světa. Návštěvníci akce si mohli nabídnout červená a bílá
vína z nejsevernějších evropských vinic, koláče máčené v rumu,
Roudnickou nebo Ústeckou klobásu, škvarkové placky, léčivou minerální
vodu Bílinskou kyselku, k ochutnání byly i v kraji oblíbené likéry Stará
myslivecká a Klášterní tajemství a do celého světa vyvážené pivo
Zlatopramen. Ve večerních hodinách mohli být návštěvníci na stánku
obslouženi dokonce prvním mužem kraje, hejtmanem Ústeckého kraje Ing.
Jiřím Šulcem.
V průběhu celého odpoledne byla nová zástupkyně Ústeckého kraje
v Bruselu představována dalším významným subjektům, osobám a
kontaktům působících na půdě Evropské Unie. Hejtman Ústeckého kraje a
jeho náměstek si spolu se zástupkyní prohlídli zázemí zastoupení, kancelář
zastoupení Ústeckého kraje při EU, nutné pro zahájení úspěšného působení
v Bruselu.
Český dům v Bruselu otevřel své brány pod záštitou předsedy vlády
Mirka Topolánka a za účasti místopředsedy vlády pro Evropské záležitosti
Alexandra Vondry a ministra zahraničních věcí Karla Schwarzenberga
v podvečerních hodinách. Následovala prohlídka Českého domu a recepce
ve stálém zastoupení ČR při EU pro VIP hosty. Slavnost byla doprovázena
koncerty skupin DĚDY MLÁDKA ILLEGAL BANDU, IVY
FRÜHLINGOVÉ a ČECHOMORU, módní přehlídkou Beáty Rajské a
atraktivními prezentacemi českých krajů, organizací a firem.

Spolucestující:

Ing. Jiří Šulc, hejtman Ústeckého kraje
Ing. Petr Fiala, náměstek hejtmana Ústeckého kraje
JUDr. Milan Franc, člen Rady Ústeckého kraje
MUDr. Vladimír Záhorský, člen Rady Ústeckého kraje
Ing. Jaroslav Pikal, zástupce ředitele
Ing. Aleš Konopásek, vedoucí odboru kancelář hejtmana
Ing. Markéta Pokorná, zástupce Ústeckého kraje v Bruselu
Ing. Michaela Tobiášová, kancelář hejtmana
Yvetta Lísalová, kancelář hejtmana
Miroslav Fíla, řidič
Miroslav Plánička, řidič

Náklady na cestu
hrazeny z:

kancelář ředitele

Zpracoval:

Š. Varhulíková

Datum:

18.10.2007
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