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Podvacáté se konalo slavnostní společenské setkání 
členů Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje 
a významných představitelů kraje, měst a obcí, insti-
tucí, firem a podniků. „Jubilejní ročník slavnostního 
společenského galavečera REGION PRO SEBE probě-
hl 9. prosince v Clarion Hotelu Ostrava. Na tradičním 

předvánočním setkání se potkáváme, abychom našim 
členům a partnerům poděkovali za spolupráci, popřáli 
všechno nejlepší do nového roku, podpořili neformál-
ním způsobem regionální komunikaci i ocenili ty, kteří 
pomáhají rozvíjet a zviditelnit náš region,“ uvedl Radúz 
Mácha, ředitel Sdružení.
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Letošní ročník 
společenského
setkání Region 
pro sebe byl jubilejní
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Prezident Sdružení Pavel 

Bartoš: PF 2020
Vážení a milí čtenáři, 
opět se přiblížil konec roku, nastává čas adventu, Vánoc 
a vstupu do nového roku. Pro většinu z nás je to nejpěknější 
část roku, jiní naopak toto období nemají příliš rádi, většinou 
proto, že neumí, nebo si nechtějí vytvořit čas pohody. 
Pokusme se zastavit, rozhlédnout a zamyslet se nejen nad 
vlastním životem, ale i životem celé společnosti. Určitě to stojí 
za to. Náš život je relativně krátký a neustálým spěchem si ho, 
byť nechtěně, krátíme ještě víc.
Najděme si chvilku času na vzpomínku na ty, kteří nás během 
roku navždy opustili, možná i na ty, kteří nás opustili již mno-
hem dříve. Je to smutné, ale život se zastavit nedá. Na druhé 
straně si užijme pocit radosti z těch, kteří se letos narodili, je to 
velký dar a važme si toho.
Proč to vše říkám? Důvod je prostý, chci všem připomenout 
naši povinnost rozvíjet pozitivní odkaz těch, kteří mezi námi již 
nejsou, a zároveň si musíme uvědomit odpovědnost vůči těm, 
kteří nás jednou nahradí.
Hledejme v sobě sílu – a mnohdy i odvahu – vrátit do společnosti 
pokoru, slušnost, toleranci a pracovitost. Je samozřejmě otázka, 
kde začít. Ideální a poněkud alibistické je očekávat, že změna 
přijde shora, že špičky naší politické reprezentace začnou 
u sebe a půjdou příkladem pro celý národ. Obávám se, že toto 
očekávání je falešné a marné a že se změny nedočkáme, snad 
jen zázrakem. Nabízím jinou cestu, každý musí začít u sebe, ve 
své rodině a ve svém okolí. Je přirozené, že každý máme svůj 
názor a je správné ho hájit, ale to přece neznamená, že kdo má 
jiný názor, je nepřítel. Měl by to být partner pro diskusi a pro hle-
dání vzájemného optima. Obecná spravedlnost se obtížně hledá 
a je otázka, zda vůbec existuje. Něco jiného je rovnost a rovnost 
příležitostí. Schopnost postarat se sám o sebe, svou rodinu, pří-
padně i o své okolí. Bohužel nacházíme se v období politiky, ve 

které se uplatňuje marketing, přemíra regulací, přerozdělování 
a dotací. Mám pocit, že se nám vrací staré pravidlo, že všichni 
jsou si rovní, ale někteří rovnější. Zastavme tento vývoj, vraťme 
se k demokracii, pokoře a slušnosti.
to vše píšu při vědomí posledních dvou výročních let, kdy před 
100 lety vznikla naše samostatná republika a před 30 lety došlo 
k výrazné společenské změně, kdy totalita byla nahrazena 
demokracií. 
Někdy si ale nejsem jistý, zda si tato významná výročí plně 
uvědomujeme a zda jsme připraveni být pokračovateli, nositeli 
a šiřiteli odkazu těch, pro naši vlast tak důležitých a historic-
kých změn.
V závěru mi dovolte poděkovat všem, zejména pak členům 
Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje, za podporu 
při rozvoji našeho regionu a popřát vám klidné prožití Vánoc 
a šťastný vstup do roku 2020, a také popřát všem hodně zdraví 
a mnoho úspěchů jak v soukromém, tak veřejném životě.
 
Pavel Bartoš,
prezident Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje

Slovo biskupa
ostravsko-opavské diecéze 
Milí přátelé, 
rok uplynul a my opět stojíme před chudou 
betlémskou stájí, kde Josef s Marií klečí před Dítětem položeným 
v jeslích, pastýři nabízejí své dary a Tři králové otevírají své poklad-
nice. Možná jen málokdo nezná tento vánoční výjev či obraz. Po 
generace se v domech našich předků umísťovaly malé či větší 
betlémy v blízkosti vánočního stromku, aby obyvatelé domu měli 
na paměti to nejhlubší tajemství Vánoc – Boží lásku.
Náš život bývá tolik přesycen nejrůznějšími vjemy a požitky, tak 
zahlcen všudypřítomným hlukem, že v tom všem ztrácíme smysl 
pro to podstatné. A slavení Vánoc ve své komerční podobě jako 
by tento náš životní trend přímo zosobňovalo a vyhrocovalo. 
Není divu, že se mnozí na Vánoce netěší nebo že jsou z nich 
jen unaveni. A přece to může být jinak. Přece může zbýt pro 
nás i o těch letošních Vánocích aspoň kousíček jejich tajemství.
Třeba si více všimneme jeden druhého, v úsměvu vděčnosti, 
jak jsme jeden pro druhého vzácní, důležití i potřební. Že jsme 

si v mnoha situacích darem, který někdo již dávno předvídal. 
Třeba si najednou uvědomíme naléhavé potřeby lidí kolem nás. 
Jejich volání po pozornosti, jejich chudobu a strádání, ať mají 
jakoukoliv podobu. Jejich skutečný svět, ne obraz, který si ve 
spěchu a v povrchnosti sami o nich vytváříme. A nakonec i my 
sami v nějaké tiché chvilce pochopíme, co je a co není v našem 
životě důležité, co tvoří tajemství našeho života.
A tak tedy „stavějme“ u našich stromků jesličky. Představme 
si, že jsme na chvíli řezbáři, jejichž úkolem je nově ztvárnit onu 
betlémskou scenerii. Jak by vypadala? Kdo by tam měl patřit, 
kde a jaké místo zaujmout, co bude v centru té události, kde 
budeme my, kam budeme směřovat své kroky. Jaké detaily nás 
napadnou. Náš betlém jako momentka našeho života. 
Přeji vám, milí přátelé, krásné vánoční rozjímání. Myslím, že se 
vyplatí, že člověk vždy objeví něco, co ho překvapí, co jej osloví 
a možná pohne ke změně. Vánoce jsou plné tajemství, protože 
zvěstují tajemství největší: Bůh nás má všechny rád. Nenechme 
je projít jen tak kolem nás. Aspoň kousíček tajemství.
 
Hezké svátky a Boží požehnání v roce 2020.
František Václav Lobkowicz,
biskup ostravsko-opavský

Slovo biskupa

Pavel Bartoš,
prezident Sdružení
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V rámci programu, stejně jako v přechozích letech, Sdružení 
a Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje ocenily 
v několika kategoriích fi rmy, společnosti, instituce i osobnosti Za 
přínos pro rozvoj Moravskoslezského kraje a předaly rovněž ceny 
vítězům soutěže SCHOOL FRIENDLY. Mezi oceněnými byli napří-
klad česká společnost Magna Energy Storage, fi rma trestles, 
VŠB – tU Ostrava a mnoho dalších. 
V kategorii VELKÝ PODNIK dostala ocenění za přínos k roz-
voji Moravskoslezského kraje společnost tREStLES, která se 
zaměřuje na výrobu regálů, manipulační techniky, stavebních sto-
janů a jiných specifi ckých kovových výrobků. Ve skupině MALÝ 
A STŘEDNÍ PODNIK uspěla fi rma ELEKtRO-Fa. PaVELEK. ta se 
podílela na budování telefonní sítě v kraji a v současnosti je význam-
ným dodavatelem projektů úsporných opatření pro snížení ener-
getické náročnosti všech typů budov. V kategorii MIKROPODNIK 
si ocenění odnesla společnost EKOVERMES, která se při svém 
vzniku zabývala zhodnocováním organického odpadu na kvalitní, 
tehdy ještě neznámý vermikompost, a to pomocí kompostovacích 
žížal. Dnešním nosným výrobkem je rostlinný přípravek fytohormo-
nálního původu, který pomáhá minimalizovat chemická hnojiva. 
MIMOŘÁDNÉ OCENĚNÍ PREZIDENTA Sdružení Pavla Bartoše 
získal KONCERt SVOBODY. Jde o společnou akci Krajského 
vojenského velitelství v Ostravě a statutárního města Ostravy, 
která se pravidelně koná u příležitosti výročí osvobození města 
Ostravy a celé ČR. Na koncertu, který je zároveň pietní vzpo-
mínkou i poděkováním účastníkům osvobozovacích bojů, vždy 
vystoupila řada sólistů vážné i populární hudby za doprovodu 
Ústřední vojenské hudby armády České republiky. Ocenění prezi-
dent Sdružení udělil u příležitosti nadcházejícího 75. výročí osvo-
bození, které si připomeneme v příštím roce, mimo jiné v pořadí již 
pátým Koncertem svobody. 
Před více než pěti lety Rada kapitánů z Polska uzavřela se 
Sdružením pro rozvoj Moravskoslezského kraje dohodu o přeshra-
niční spolupráci s cílem splavnění řeky Odry v úseku Kędzierzyn-
-Koźle – Ostrava. „Dnes můžeme konstatovat, že tato dohoda je 
postupně naplňována a projekt splavnění Odry z Polska do Ostravy 
se dostává do širšího povědomí ve společnosti. Významný podíl má 
na tom paní GABRIELA TOMIK, zmocněnkyně ministra námořního 
hospodářství a vnitrozemské plavby ve Varšavě, a pan kapitán vnitro-
zemské plavby CZESŁAW SZAREK, předseda Sdružení Rady kapi-
tánů,“ uvedl Pavel Bartoš. Právě výše zmíněné dvě OSOBNOStI si 
odnesly ocenění za vynikající partnerskou i osobní spolupráci při 
prosazování splavnění Odry do Ostravy. 
Ve společné kategorii s Magazínem Positiv Business and Style 
zabodoval jako ÚSPĚŠNÁ AKCE V KRAJI Mezinárodní hudební 
festival Leoše Janáčka, který vznikl spojením festivalů Janáčkův 
máj a Janáčkovy Hukvaldy. Díky festivalu navštěvují Ostravu a celý 

kraj mimořádné evropské a světové osobnosti. Jako POZITIVNÍ 
POČIN pro hospodářskou transformaci Moravskoslezského kraje 
dostala ocenění česká společnost MaGNa ENERGY StORaGE, 
která dokončuje výstavbu závodu na výrobu lithiových baterií 
HE3Da v Horní Suché. autorem konceptu 3D baterie je český vě-
dec Jan Procházka. Jeho patenty se díky fi nanční pomoci Rado-
míra Pruse a Vladimíra Jirky podařilo udržet v českých rukou. 
S konceptem uspěli ve fi nále soutěže NaSa itech 2019, kde získali 
zakázku na dodávku baterií pro vesmírný program. „Díky novému 
závodu v Horní Suché vznikne v moravskoslezském regionu úplně 
nový obor, který přinese nové atraktivní pracovní příležitosti, a při-
spěje tak k přeměně regionu hornictví a těžkého průmyslu v HiTech 
region,“ zdůvodnili organizátoři, proč společnost cenu získala.
Ocenění za příkladnou aktivní partnerskou i osobní spolupráci 
dostala jednatelka společnosti New Dimension RaDKa ŠUŠKOVÁ, 
která vede ve Sdružení sekci vzdělávání a je garantkou soutěže 
School friendly. ta letos pokračovala třetím ročníkem, který vyhlá-
sily Sdružení, Komora a Svaz průmyslu a dopravy ČR a byl určen 
fi rmám, školám i vzdělávacím institucím a jejich společným projek-
tům. „Tato aktivita podporuje inspiraci a výměnu dobré praxe a oce-
ňuje nápady a nové přístupy fi rem ve spolupráci se školami při roz-
voji budoucí generace,“ uvedla Radka Šušková s tím, že další ročník 
soutěže School friendly organizátoři budou vyhlašovat za dva roky. 
„Firmy potřebují na svou práci více času. Nicméně ale příští rok 
chystáme ocenění Personalista roku,“ prozradila Radka Šušková. 
Vše o vítězích soutěže School friendly je na straně 7.
V programu jubilejního dvacátého ročníku společenského gala-
večera, který se konal pod záštitou biskupa ostravsko-opav-
ské diecéze Mons. Františka Václava Lobkowicze, vystoupily 
pěvecké duo Kamelie, sopranistka Patricia Janečková, mladá 
zpěvačka Izabela Jati, baletní dvojice Giacomo Quatraccioni 
– Barbora Šulcová či taneční skupina DaNCE studio Ostrava. 
Generálním partnerem Regionu pro sebe byla společnost 
Škoda Vagonka. akci také fi nančně podpořily Moravskoslez-
ský kraj a statutární město Ostrava.  Karin Pelikánová

Pokračování ze strany 1
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Vaše společnost Magna Energy Storage získala ocenění za 
„pozitivní počin pro hospodářskou transformaci Moravskoslez-
ského kraje“. tím počinem je vývoj a výstavba závodu na výro-
bu lithiových 3D baterií zcela nové generace na technologické 
platformě HE3Da v průmyslové zóně František v Horní Suché. 
Čím mohou aplikace vašich baterií přispět k žádoucí transfor-
maci našeho kraje?
Jedná se o projekt, který posune povědomí o kraji ve světě. 
Jednak přiláká další investory a partnery, kteří chtějí do 
tohoto projektu dodávat suroviny nebo odebírat hotové 
výrobky do svých navazujících a koncových výrobků, což 
znamená stavbu dalších moderních továren v kraji, jednak 
se tím zvedne možnost kvalifi kovanějšího dlouhodobého 
zaměstnání v oboru, který bude mnohem odolnější proti 
příští fi nanční krizi. Chceme zde vytvořit jakýsi energeticko-
technologický klastr.
Přilákáme i udržíme vědecké pracovníky, kteří se také budou 
na vývoji tohoto a dalších projektů podílet. Snížíme odliv 
mozků z kraje. V našich laboratořích v Horní Suché mohou 
šikovní lidé pracovat na projektech celosvětového významu, 
aniž by opouštěli náš kraj.

Vybudovali jste výrobní 
kapacitu, do které jste 
investovali 1,5 miliardy 
korun. Jaké jsou další 
vaše plány?
Pokud vše půjde, 
jak má, a stát dosta-
tečně zajistí ochranu 
našich investic v kraji, 
chceme dále továrnu 
rozšířit, až na poten-
ciálních cílových 15 
gigawatthodin roční 
kapacity výroby bate-
rií. Můžeme sem do 
kraje přilákat až 1,5 
miliardy eur dalších investic. Do budoucna také připravuji 
nový obdobný projekt space aktivit, který bych také rád 
umístil do našeho kraje, mám však v úmyslu to prezentovat 
až po úspěšném dokončení první etapy tohoto projektu.
 (rm)

Společnost EKOVERMES úspěšně 
funguje již devětadvacet let
Firma EKOVERMES se při svém vzniku v roce 1990 zabý-
vala zhodnocováním organického odpadu na kvalitní, tehdy 
ještě neznámý vermikompost, a to pomocí kompostovacích 
žížal rodu Eisenia foetida. Z tehdejších skromných začátků 
postupně pokročili na výrobu enzymů pro čističky odpad-
ních vod, žumpy a septiky, organického hnojiva agroverm pro 
vinaře, realizátory zahrad a sadaře. Dnešním nosným výrob-
kem je pomocný rostlinný přípravek – biostimulant fytohor-
monálního původu s obchodním názvem Vermesfl uid.
„Výroba enzymatických přípravků pro zemědělství, a to hlavně 
pro mokrý výkrm prasat, byla téměř zastavena kvůli drastic-
kému omezení chovu prasat. Objem prodeje se u tohoto 
výrobku snížil z 3,5 milionu korun ročně na pouhých 500 tisíc 
korun. Proto jsme se soustředili na ověřování tekuté formy ver-
mikompostu, vyráběné dnes podle vlastního know-how, kde 
jsme však omezili prodej v takzvaném hobby balení a soustře-
dili se na profesionální pěstitele, a to hlavně v zahraničí,“ popi-
suje majitel fi rmy Karel Pecl.
Dnes je to již 18 výrobků, které fi rma vyrábí, včetně hobby pří-
pravků, u kterých omezila dodávky do velkoobchodů, zrušila 
markety a soustředila se na profesionální pěstitele. „Velice se 
nám osvědčil e-shopový prodej, ke kterému jsme zpočátku 
byli skeptičtí,“ poznamenává Pecl.
Své produkty pravidelně společnost dodává na Slovensko 
a do Rakouska. Po sedmi letech jednání a testování dodala 
zkušební šarži vermesfl uidu dokonce i do Indie, kde čeká ná-
růst odbytu, podobně jako v Nigérii. Zahraniční odbyt se daří 
rozjíždět pomalu. „A to i přes spokojenost s výsledky testů 
na kukuřici a cukrové řepě, které realizovala Univerzita Palac-
kého v Olomouci a kde jsme obdrželi dotaci na výzkum od 
Krajského úřadu v Ostravě,“ doplňuje.

Na jaře představitelé fi rmy navštívili srbského zpracovatele 
sóji, který vzhledem ke svému zaměření na doplňky živočišné 
potravy potřebuje minimalizovat chemická hnojiva u svých 
dodavatelů. Společnost jedná také se Slovinci, kteří chtějí 
používat vermesfl uid především při pěstování vinné révy. 
„Bohužel český zemědělec je ještě příliš konzervativní a je pro 
něj stále přijatelná chemie, bez které se sice neobejdeme, 
ale její použití se dá snížit vermesfl uidem. Lépe se tak využijí 
živiny rostlin a přebytky chemické látky – hnojiva – neunikají 
do spodních vod,“ hodnotí Pecl.
Firma také spolupracuje s vysokými školami, zejména s VŠB 
– tU Ostrava, kde je realizována poradenská služba pro 
diplomanty a doktorandy v oboru zhodnocování organických 
odpadů. (ih)

Většinový vlastník společnosti Magna Energy Storage 

Radomír Prus: Snížíme odliv mozků z kraje
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Společnost tREStLES letos oslavila 25 let od svého vzniku. 
Jedná se o ryze českou soukromou společnost sídlící v Dět-
marovicích. V době vzniku byly hlavním výrobním produktem 
kovové stojany, rudly, transportní vozíky a jiné výrobky z kovu, 
které se svařují a následně lakují práškovými barvami. V roce 
1999 začala fi rma vyrábět kovové bezšroubové regály, které jsou 
v současnosti jejím nosným výrobním programem a představují 
95 procent celkového obratu fi rmy. „Tímto jsme se stali jednič-
kou ve výrobě kovových regálů v Evropě,“ hodnotí vedoucí mate-
riálně technického zabezpečení fi rmy Pavel Nowak.
Dodává, že od svého vzniku vykazuje společnost velmi dyna-
mický rozvoj. „Firma začínala s nabídkou pěti produktů, a k dneš-
nímu dni se její portfolio rozrostlo na více než 360 různých 
výrobků. V době vzniku činil obrat 53 milionů korun českých, nyní 
již pár let obrat překračuje jednu miliardu korun českých.“
Firma vyrábí ve vlastních prostorech. Mezi nejvýznamnější strojní 
zařízení patří linka na podélné dělení svitků, linka na výrobu tru-
bek a profi lů, laser, drátovky, formátovací pily a stroje pro výrobu 
kartonových krabic. Firma vybudovala špičkově vybavenou 
nástrojárnu, ve které bylo postupně vyrobeno dvacet šest plně 
automatizovaných válcovacích linek na výrobu komponentů 
k regálům. ty se následně lakují na čtyřech lakovacích práško-
vých linkách.
Celkem 95 procent produkce fi rma exportuje. Mezi nejvýznam-
nější odběratele patří obchodní řetězce v zemích EU, především 
v Německu, Rakousku, Polsku, Francii, Španělsku, Dánsku, Velké 
Británii, dále v Nizozemsku, Chorvatsku, mimo EU pak ve Švýcar-
sku. Společnost patří k nejvýznamnějším subjektům na středo-

evropském trhu s kovodělnými výrobky s povrchovou úpravou. 
O jejím významu a profesionalitě svědčí nejen technologická 
náročnost produkce a dlouhodobě budované vztahy s domá-
cími, a především zahraničními partnery, ale zároveň také 
vysoká kvalita nabízených výrobků a vysoká úroveň poskytova-
ných doprovodných služeb. Ve společnosti je zaveden systém 
řízení jakosti podle normy ČSN EN ISO 9002 a rozhodující část 
výrobků má vlastní certifi kát tÜV.
„Záměrem společnosti je pokračovat ve vývoji a rozšiřování 
druhů nabízených výrobků, zároveň reagovat na jakýkoliv pod-
nět ze strany odběratelů a uspokojit jejich poptávky. Technolo-
gie používané ve fi rmě splňují ekologické požadavky, odpady se 
likvidují prostřednictvím odborných fi rem externě,“ uvádí Nowak.
Firma ve svých začátcích zaměstnávala 35 zaměstnanců, nyní 
se počet vyšplhal 
na 430 pracovníků 
různých profesí.
(ih)

Společnost ELEKTRO-FA. PAVELEK 
získala řadu ocenění za své výrobky 
V devadesátých letech se fi rma ELEKtRO-Fa. PaVELEK podílela 
na budování telefonní sítě v Moravskoslezském kraji a celé řadě 
projektů z průmyslové, komerční i státní sféry. Následně fi rma roz-
šířila své působení také o vývoj a výrobu vlastních komunikačních 
zařízení. Ve své době se jednalo o jedinou českou výrobu domovní 
dorozumívací techniky. V roce 1999 došlo k registraci obchodní 
značky CZECHPHONE, kterou výrobky nesou dodnes. S rostou-
cím objemem produkce a potřebou většího výrobního prostoru 
došlo k výstavbě nového komplexu budov v Bolaticích. 
V současnosti fi rma představuje významného dodavatele 
v oblasti veškerých elektroinstalací, montáže a autorizovaného 

servisu švédských tepelných čerpadel, a v neposlední řadě i pro-
jektů úsporných opatření pro snížení energetické náročnosti 
všech typů objektů a zefektivnění provozu a výroby v podnicích.
Rovněž inovuje a rozšiřuje výrobu svých produktů CZECH-
PHONE. „V oblasti těchto technologií se každý rok posouváme 
mílovými kroky s cílem maximálně vyhovět požadavkům zákaz-
níků, kterým zhotovujeme systémy na míru, a tím poskytujeme 
oproti konkurenci přidanou hodnotu. Výrobky nesou ochran-
nou známku Český výrobek a pyšní se mnoha oceněními,“ říká 
ředitel vývoje a výroby Lukáš Pavelek.
Společnost také ve spolupráci se vzdělávacími institucemi 
Moravskoslezského kraje motivuje žáky a studenty ke studiu 
technických oborů a k setrvání u vystudované profese. 
Chod sídla v Opavě i pobočky v Bolaticích v současné době 
zabezpečuje 50 zaměstnanců. 
„Pokračování na úspěšných projektech, technické zdokonalo-
vání produktů vlastní výroby a oslovování zahraničních trhů –
to je blízká budoucnost naší společnosti, která si zakládá 
na udržitelnosti 
a lidském pří-
stupu,“ dodává 
ředitel.
(ih)

Firma TRESTLES oslavila pětadvacáté 
výročí svého vzniku 

Nový komplex budov v Bolaticích

Budova společnosti trestles, a. s.
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Letos se teprve podruhé konal Mezinárodní hudební festival Leo-
še Janáčka, který vznikl sloučením dvou významných festivalů 
spjatých s odkazem Leoše Janáčka. Nový festival potvrdil, že 
změna přinesla novou kvalitu. Dokladem může být například i to, 
že festival letos dostal ocenění Za přínos k rozvoji Moravskoslez-
ského kraje. Jak se na to díváte zpětně, bylo to těžké rozhodnutí? 
Mohlo například přijít i dříve? Splnilo spojení festivalů v jeden vše, 
co jste od tohoto kroku očekával? 
Spojení dvou hudebních festivalů klasické hudby nesoucích 
jméno Leoše Janáčka bylo zcela logické. Oba festivaly se 
konaly ve vzdálenosti zhruba 30 kilometrů, mezi závěrečným 
koncertem Janáčkova máje a zahajovacím koncertem Janáč-
kových Hukvald byla minimální časová prodleva, a v nepo-
slední řadě je třeba si uvědomit, že okruh posluchačů tohoto 
uměleckého žánru je víceméně stejný a že pořadatelé obou 
festivalů hledali ekonomickou podporu u stejných zdrojů. Zda 
mohlo dojít ke spojení festivalů dříve? Domnívám se, že na 
to musel dozrát čas. Ke spojení došlo v ideální době, kdy se 
nám podařilo dosáhnout shody a podpory vedení statutárního 
města Ostravy, Moravskoslezského kraje, a především obce 
Hukvaldy. 
Všechna naše očekávání od splynutí obou festivalů se naplnila 
a dávají nám v tom už po dva roky za pravdu ohlasy posluchačů, 
odborné veřejnosti a médií. Máme nyní možnost větší diverzifi -
kace programů, lepší začlenění například folkloru, ze kterého 
Janáček vycházel, návrat operních představení do amfi teátru 
a podobně. V samotné Ostravě začal pak festival více využívat 

netradiční prostory pro 
pořádání jak koncertů, 
tak poměrně početných 
doprovodných akcí. tak-
že ano, spojení festivalů 
se povedlo, mělo smysl 
a otevírá festivalu dveře 
do budoucnosti.

Co nabídne festival 
v příštím roce? Na co se 
mohou posluchači těšit? 
Pro rok 2020 je připraven různorodý program, který zahrnuje 
okolo pětadvaceti koncertů, doprovodné akce, program pro 
děti, folklorní večer s Hradišťanem a další. Velká pozornost je 
věnována pěveckému umění. Patricia Petibon přednese špa-
nělské písně, adam Plachetka, Gustáv Beláček a vycházející 
slovenská hvězda Slávka Zámečníková zazpívají árie z oper 
W. a. Mozarta, a. Salieriho a L. van Beethovena. Celý pro-
gram zveřejníme již 6. ledna 2020. Na vybrané festivalové kon-
certy lze v rámci vánočního předprodeje zakoupit vstupenky 
již nyní. Velkou novinkou je letos možnost získat členství 
v „Klubu Leoše Janáčka“. Záměr o vytvoření velké, řekněme 
festivalové rodiny se setkává s velkou pozitivní odezvou. 
Podrobné informace k členství v Klubu a k samotnému pro-
gramu na rok 2020 jsou na www.mhfl j.cz. Všechny srdečně 
zvu!  (kap)

Na slavnostním galavečeru Region pro sebe jste dostala ocenění 
za příkladnou aktivní partnerskou i osobní spolupráci. Co to pro 
vás znamená? 
Ocenění si velmi vážím, znamená pro 
mě hodně. Když se naše společnost 
v roce 2016 stala členem Sdružení, 
hledala jsem příležitosti, jak se aktivně 
zapojit, jak být užitečná. Chtěla jsem 
využít našich zkušeností a nějak 
pomoci našemu regionu. a to se, mys-
lím, podařilo. Zapojili jsme se do pro-
jektu Quo Vadis očima mladých MSK, 
spolu s dalšími aktivními členy založili 
sekci vzdělávání a třetí rok garantuji 
ocenění School friendly. Moderuji také 
odborné kulaté stoly či konference. Za 
tím vším stojí spousta krásné práce, 
kterou bych nikdy nezvládla bez pod-
pory svých lidí v New Dimension a bez 
jejich zapojení. 

Co vás na této práci baví, čím vás napl-
ňuje?
Jednoduše: tahle práce mi dává smysl. 
Využívám svých zkušeností z oblasti 

vzdělávání a propojuji svět fi rem, škol a veřejné správy. Mým 
mottem je, že dobré věci se v Moravskoslezském kraji dějí… 

Věřím tomu, že se dají dělat smys-
luplné akce, když se pro ně najdou 
zapálení lidé. a to je pro mě napro-
sto klíčové. Spolupracuji totiž s těmi, 
kteří to dělat chtějí. Nejde o placené 
aktivity, takže ten, kdo se zapojí, dělá 
to jen proto, že mu to dává smysl, že 
chce. Potom už nemusím uvažovat 
proč, ale jen hledám cesty jak. Musím 
velmi poděkovat panu řediteli Radúzi 
Máchovi, který mi dává důvěru, abych 
mohla práci ve Sdružení rozvíjet.

Čím vás členství ve Sdružení obohatilo?
Určitě možností setkat se se zajíma-
vými lidmi. ať už jsou to ti, se kterými 
spolupracuji na uvedených projek-
tech, nebo ti, kteří přicházejí na různé 
akce, jež Sdružení realizuje. Setkávání 
s lidmi je pro mě velkou inspirací. 
Každé setkání mě něčím obohacuje 
a posunuje v mé práci dál. 
 (raš, kap)

Ředitel MHF Leoše Janáčka Jaromír Javůrek:

Spojení festivalů se povedlo

Práce ve Sdružení mi dává smysl, říká 
jednatelka společnosti New Dimension Radka Šušková
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Soutěž School friendly již má svoji tradici. V letošním roce však 
proběhla v novém formátu. „Letos jsme rozšířili ocenění o nové 
kategorie, kromě fi rem soutěžily školy a společné projekty. Co nás 
k tomu vedlo? Především zkušenost, že je celá řada škol, která velmi 
aktivně spolupracují s fi rmami a zaslouží si zviditelnit,“ řekla Radka 
Šušková, garantka soutěže School friendly. „Do kategorie společ-
ných projektů se potom mohli hlásit ti, kteří propojují mládež, fi remní 
svět a veřejnou správu,“ dodala.
Hlavním smyslem celé soutěže je ukázat dobrý příklad spolupráce 
podniků a škol od mateřských škol až po ty vysoké v našem regi-
onu. „Do soutěže se letos přihlásilo šestnáct subjektů, a přestože 
nakonec získali ocenění jen někteří, budeme dále pracovat se 
všemi přihlášenými, a sdílet tak dobrou praxi napříč Moravskoslez-
ským krajem,“ upřesnila Radka Šušková. Na únor se chystá malá 
konference na téma spolupráce. „Jejím smyslem je i inspirovat se 
vzájemně v tom, jak může spolupráce vypadat. Věříme, že se tam 
sejdou všichni, kdo se soutěže zúčastnili, a také ti, kdo teprve hledají 
formu, jak rozvinout spolupráci se školami,“ míní Radka Šušková. 

Vítěz v katagorii fi rem: Tieto Czech
Vítězem v kategorii fi rmy se letos stala společnost tieto Czech. 
Společnost získala platinové ocenění. Zaujala především maso-
vým zapojením zaměstnanců a šíří celkové spolupráce. „Má velmi 
zajímavé projekty, jde například o stáže pro pedagogy, akce Hearts 
beat for IT! a pro ty nejmenší zase například akce Get to know TEO,“ 
řekla Radka Šušková.
Zlato vybojovala tiskárna FINIDR, která stála u zrodu učebního 
oboru na střední škole, kde dále aktivně působí. „Společnost má 
velmi propracované praxe pro studenty a využívá každou příležitost, 
aby zapojila žáky a studenty do běžného provozu největšího giganta 
v tisku knih, kterým fi rma bezesporu je,“ popsala Radka Šušková.
Se zajímavým projektem obsadily stříbrnou příčku Severomorav-
ské vodovody a kanalizace Ostrava. Projekt Strom života učí žáky 
základních škol chápat nutnost chránit vodu jako zdroj života.

Mezi školami bodovala VŠB – Technická univerzita Ostrava
V nových kategoriích uspěli ti, kteří se nemohli předchozích roč-
níků zúčastnit. „Především ve školách jde o to, jaké je vedení a jací 
jsou učitelé. Na tom závisí, zda se spolupráce s fi rmami podaří. 
Krásným příkladem je Vysoká škola báňská – Technická univerzita, 
oceněná platinou. Ta realizuje celou řadu aktivit s různými fi rmami 
technického zaměření i automotive. Snaží se maximálně vyjít vstříc 
potřebám praxe úpravou oborů, možností zařazování odborníků 
z fi rem do výuky a v neposlední řadě podporuje talenty a jejich růst 

ve výzkumných programech pro fi rmy,“ uvedla Radka Šušková.
Zlaté ocenění potom získala střední odborná škola aHOL. Její 
propojení při přípravě studentů se společností PROtEOR CZ uka-
zuje, jak může škola zacílit své vzdělávací programy pro praxi.
Stříbrná cena patří letos vyšší odborné škole Goodwill. „Tato 
skvělá škola, která připravuje studenty v oborech zahraniční 
obchod a cestovní ruch, provazuje svoji výuku s odborníky 
z praxe. Studenty posílá do fi rem pracovat na tématech svých 
absolventských praxí, které jsou zadány na míru potřeb samot-
ných fi rem,“ řekla Radka Šušková.

Novou kategorií byly Společné projekty
Novinkou v soutěži byla také kategorie Společné projekty, kde si 
platinové ocenění odneslo Kulturní zařízení Ostrava-Jih, které pře-
svědčilo propojením spolupráce fi rem, škol a veřejné správy na 
mnoha projektech, jako je například tradiční akce ,,Řemeslo má 
zlaté dno“ nebo letošní nový projekt ,,Kdo zná a umí, ten si píská.“
Na zlato dosáhlo Strojní a technologické sdružení, které podniká 
řadu aktivit společně se Střední školou technickou v Opavě. V jejich 
společných aktivitách vedou studenty k vnímání jiného pohledu 
na techniku, například projektem Opavský průmysl očima dětí, 
kde je smyslem zachytit na fotografi ích průmysl očima žáků a hle-
dat v něm osobitou krásu. Zajímavým projektem je rovněž soutěž 
dovedností žáků škol, která má za sebou již deset ročníků.

Porota udělila dvě zvláštní ocenění
V letošním roce se porota rozhodla udělit ještě dvě zvláštní ceny, 
první za originální projekt, kterou získala fi rma tatra trucks s tat-
rovkou do škol. Druhé ocenění za dlouhodobý a intenzivní pří-
nos k propojování mládeže a fi rem si odnesl projekt Zlepši si 
techniku, který vede Vysoká škola báňská – technická univerzita 
Ostrava. (raš, kap) 

Třetí ročník soutěže School friendly
už zná své vítěze
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Odborná konference Transport se letos 
zaměřila na vysokorychlostní železnici
Letošní třiadvacátý ročník odborné konference transport se 
konal 13. listopadu ve spolupráci s Moravskoslezským krajem 
formou česko-polského pracovního jednání zaměřeného na 
přeshraniční úsek vysokorychlostní železniční trati Ostrava–
Katovice. Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) na diskus-
ním workshopu prezentovala studie proveditelnosti a časový 
rámec dalšího postupu výstavby vysokorychlostních tratí, 
zejména týkajících se Moravskoslezského kraje. 
„Na prezentaci navázalo ‚První jednání česko-polského pra-
covního zasedání přeshraniční spolupráce ke strategickému 
plánování železniční infrastruktury‘, které po dohodě s Morav-
skoslezským krajem připravilo Sdružení pro rozvoj Moravskoslez-
ského kraje. Předmětem jednání byl úsek vysokorychlostní tratě 
Ostrava–Katovice, šlo o výměnu informací, která by pomohla 
defi novat přechodový bod mezi Českou republikou a Polskem. 
Jednání proběhlo v kontextu 23. ročníku odborné konference 
Transport 2019 za účasti příslušných ministerstev, správců želez-
niční infrastruktury, samosprávy na úrovni krajů i obcí z obou 
států,“ uvedl projektový manažer Sdružení Pavel Santarius. 
Podle vedoucího oddělení koncepce vysokorychlostních tratí 
a technologického rozvoje Správy železniční dopravní cesty Petra 
Provazníka by úsek vysokorychlostní trati mezi Prosenicemi u Pře-
rova a Ostravou mohl být hotov do roku 2030. „V současné době 
se připravuje studie proveditelnosti. Pozemky pro výstavbu trati 
Brno–Ostrava by se měly začít vykupovat v roce 2021 nebo 2022, 

samotná výstavba má začít v roce 2025,“ upřesnil Petr Provazník 
s tím, že práce by mohly skončit ještě před rokem 2030. 
Vysokorychlostní spojení z Prosenic do Ostravy vznikne jako 
zcela nová dvoukolejná trať na zelené louce. Celý úsek přijde 
na několik desítek miliard korun. Stavba jednoho kilometru trati 
v běžném terénu stojí zhruba 400 milionů korun. Výhoda stavby 
na zelené louce je v tom, že nebude potřeba dělat žádné výluky. 
Výstavbou vysokorychlostní trati zároveň dojde k uvolnění části 
kapacity na stávajících železničních tratích, které jsou přetížené 
a které lze využít pro rychlejší a častější regionální či příměst-
skou dopravu, zvýší se také plynulost nákladní dopravy. 
Podle náměstka moravskoslezského hejtmana Jakuba Unucky 
může být vysokorychlostní trať podobným zlomem jako výstavba 
kolejí před sto lety. „Pokud bude cesta vlakem z Ostravy do Brna 
trvat tři čtvrtě hodiny, může to mnoho lidí motivovat k tomu, aby 
z Ostravy neodcházelo,“ míní Jakub Unucka. Kraj také bude 
požadovat rozšíření mezistátní komise, jež koordinuje výstavbu 
tratí o Moravskoslezský a sousední polské kraje. „Stále nevíme, 
kde vysokorychlostní trať překročí hranice s Polskem. Děláme 
vše pro to, aby se styčné místo dohodlo,“ dodal Jakub Unucka. 
Jedním ze závěrů pracovního zasedání v Ostravě je také urych-
leně zahájit projednávání záměrů výstavby vysokorychlostní 
tratě v dotčených obcích a se sociálními partnery po celé trase 
na území ČR, zejména pak v Moravskoslezském kraji a v při-
lehlé části Polska. (kap)

Kopřivnická automobilka Tatra Trucks chce pozitivně působit na 
mladé lidi, kteří uvažují o technickém vzdělání či technické obory 
již studují, proto vytvořila vzdělávací projekt Tatra do škol. Projekt 
započal v minulém roce v Kraji Vysočina a letos úspěšně pokračuje 
druhým ročníkem. 
„Myšlenka vytvořit projekt Tatra do škol vznikla v roce 2018 na 
Vysočině, kdy proběhlo několik jednání s místní radní pro škol-
ství Janou Fialovou a projekt získal konkrétní podobu. Výsled-
kem byl vzdělávací program Tatra do škol, který je v oblasti 
technického vzdělávání jedinečný a nemá v České republice 
obdoby,“ uvedl Petr Neuman, manažer pro klíčové zákazníky 
společnosti tatra trucks. 
Podstatou projektu je spolupráce mezi automobilkou, jed-
notlivými kraji a školami, které mají o projekt zájem. Vybraní 
studenti ze středních škol dostanou 
možnost si během určeného období 
sestavit svoji vlastní tatru, která je 
následně uvedena do normálního pro-
vozu a slouží u krajských organizací 
údržby komunikací. Studenti tak mají 
jedinečnou příležitost na vlastní kůži 
poznat, jak se nákladní vozy vyrábějí, 
a zároveň hotová tatrovka najde prak-
tické uplatnění u krajské organizace 
údržby komunikací.

Druhý ročník v Pardubickém kraji
„Aktuálně probíhá druhý ročník projektu 
Tatra do škol za spolupráce automobilky 

Tatra Trucks, Pardubického kraje, Správy a údržby silnic Par-
dubického kraje a Střední školy automobilní Ústí nad Orlicí, 
jejíž studenti nové vozidlo Tatra Phoenix 4x4 v těchto měsících 
sestavují,“ řekl Petr Neuman. 
Studenti vždy před počátkem stavby nové tatrovky absolvují 
odborné školení přímo v automobilce a po sestavení nového 
vozidla dojde k jeho přepravě do Kopřivnice, kde projde dia-
gnostickým procesem i zkušebními jízdami na polygonu. této 
části projektu se studenti, kteří na sestavení vozu pracují pod 
vedením tatrováckých mistrů, rovněž účastní. 

Zájem mají i další kraje, včetně Moravskoslezského
„O projekt Tatra do škol už projevila zájem velká část krajů. 
Tatra do škol tak zamíří i do Moravskoslezského kraje, kde auto-

mobilka Tatra Trucks sídlí. V tuto chvíli 
probíhají jednání s představiteli Morav-
skoslezského kraje a také Střední školou 
technických oborů v Havířově, která má 
zájem se na projektu podílet,“ upřesnila 
Natalie Linhartová, personální ředitelka 
společnosti tatra trucks. 
V následujících letech by se ale projekt 
mohl podívat i do krajů Královéhradec-
kého, Jihomoravského, Středočeského 
i do Hlavního města Prahy. V ostatních 
krajích je projekt prozatím ve fázi komu-
nikace s jednotlivými odbory školství. 
Zájem o něj však mezitím projevují i jed-
notlivé školy. (red)

Vzdělávací projekt Tatra do škol pokračuje
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Službu tzv. krajského exportního specialisty (KES), který je 
v Moravskoslezském kraji k dispozici podnikatelům, nově nabízí 
Krajská hospodářská komora MSK (KHK MSK). Pomoci má 
fi rmám prosadit se na zahraničních trzích. Mezi hlavní činnosti 
krajského exportního specialisty patří Point of First Contact 
pro podnikatele a fi rmy, orientace v systému podpory exportu, 
exportní poradenství a pomoc při sestavení a realizaci ročního 
exportního plánu.
„Exportní specialista se nejprve seznámí s fi rmou, projedná její 
exportní záměry, zkušenosti i příležitosti, které chcete využít. 
Společně pak připraví roční plán státní i podnikatelské podpory 
exportu, ve kterém stanoví kroky, nástroje a partnery potřebné 
k podpoře exportu,“ vysvětlila ředitelka KHK MSK Natálie Šita-
vancová, která v roli KES v kraji působí. 
Sestavení plánu zahrnuje řadu položek – od zapojení se do pro-
jektu ekonomické diplomacie přes exportní mise po vyhledání 
obchodního partnera na vybraném trhu nebo zajištění předex-
portního fi nancování. Následně specialista fi rmu podporuje 
během realizace záměrů, pokrok a zpětnou vazbu si potvrzují na 
pravidelných schůzkách.
Podrobnosti ke službě KES fi rmy najdou v brožuře „Jak se pro-
sadit ve světě – průvodce pro úspěšné exportéry“, která může 
sloužit jako příručka nejen pro začínající, ale i stávající expor-
téry. „Dočtou se v ní, že existuje pět vyzkoušených kroků, které 
pomohou k úspěšnému exportu. Tím zásadním je průzkum 
potenciálu trhu a zákazníků, vždy je potřeba znát specifi ka trhu 
a vědět, jaké překážky vás na trhu čekají. Ve chvíli, kdy dokončí 
svůj průzkum trhu a vědí, jaké jsou jejich fi nanční možnosti, 

potřebují exportní plán. V něm si stanoví, jak proniknou na nový 
trh,“ popsala ředitelka.
Nová služba KES byla v Moravskoslezském kraji poprvé veřej-
nosti ofi ciálně představena na krajské exportní konferenci, 
která se konala letos v říjnu. Již počtvrté ji pro exportéry uspo-
řádala Hospodářská komora ČR spolu s Ministerstvem zahra-
ničních věcí ČR a partnery. Ve čtyřech blocích se řešilo nejprve 
předexportní rozhodování, kam vyvážet, kdy byla představena 
Mapa globálních oborových příležitostí. Poté následovaly 
otázky podmínek pro export – pokrytí rizika a připomenutí kal-
kulačky pojistného EGaP, dále platební podmínky a fi nanco-
vání, kde odborníci představili nejnovější možnosti, které lze 
využít. Posledním blokem konference byla prezentace služby 
GitySat společnosti Gity. Služba je dostupná v několika modi-
fi kacích, které lze navzájem kombinovat, například připojení 
k internetu, privátní a intranetová síť, připojení platebního ter-
minálu nebo mobilní komunikační systémy.
Na zahraniční podnikatelskou misi mohly fi rmy vyjet spolu 
s Krajskou hospodářskou komorou Moravskoslezského kraje 
3. prosince do Ruska. Připravuje se také reciproční návštěva 
srbských zástupců fi rem a institucí na jaře příštího roku 
v Ostravě, která naváže na letošní misi do srbského města Novi 
Sad. Na ní mohly české fi rmy navázat obchodní partnerství 
během předem domluvených B2B jednání s téměř stovkou srb-
ských fi rem. V první polovině roku KHK MSK také přivítá inco-
mingovou misi z Peru, která bude zaměřena na těžební prů-
mysl, následovat bude mise fi rem z Moravskoslezského kraje 
do pobaltských republik. (ih)

Mise českých fi rem z regionu do Ruska
Zástupci fi rem, které chtějí rozšířit své obchodní aktivity o export 
do Ruska či import odtamtud, vyjeli letos s Krajskou hospodář-
skou komorou Moravskoslezského kraje 3. prosince na zahra-
niční podnikatelskou misi do ruské Vologdy a Petrohradu. V obou 
městech se sešli na dvoustranných jednáních s ruskými fi rmami. 
Schůzky se každé z českých fi rem domluvily předem a vybraly 
přímo na míru podle jejich předchozích požadavků. Účastníci tak 
mohli v krátkém čase a na jednom místě navázat větší množství 

kontaktů s potenciálními obchodními partnery. Poslední den 
českou delegaci uvítali na Generálním konzulátu v Petrohradu, 
kde byly fi rmy představeny ruským podnikatelům, a po dvou-
stranných jednáních s předem domluvenými ruskými partnery 
pokračoval krátký neformální networking. V průběhu celé mise 
doprovázel delegaci ekonomický konzul Generálního konzulátu 
v Petrohradu, který poskytoval českým podnikatelům osobní 
konzultace týkající se obchodování s Ruskem.  (ih)

Nová služba pomůže na zahraničních trzích

Hospodářské komory budou spolupracovat
Krajská hospodářská komora MSK (KHK MSK) podepsala na 
konci listopadu Memorandum o spolupráci s Hospodářskou 
komorou Nižního Novgorodu. Nyní bude vypracován pracovní 

plán na jeden rok, kde budou přesně vydefi novány jednotlivé 
kroky spolupráce a projekty, do kterých bude moci Komora 
zapojovat fi rmy z regionu.
Kromě podpisu Memoranda a účasti na exportní konferenci 
zástupci KHK MSK během pracovní návštěvy v tomto regionu 
diskutovali také se zástupci místní administrativy a přislíbili 
maximální podporu vzájemné spolupráce.
Nižnij Novgorod je páté největší město v Rusku a je významným 
ekonomickým, průmyslovým, vzdělávacím a kulturním cen-
trem země. V současné době jsou v regionu vyčleněny fi nance 
na investice do řady významných projektů. Ruská strana má 
zájem o společné ekologické, zemědělské, stavební a zdravot-
nické projekty.
Česká republika se trvale drží mezi 20 nejaktivnějšími zahra-
ničními obchodními partnery Nižegorodské oblasti. S českými 
společnostmi udržuje hospodářské vztahy více než sto pod-
niků Nižního Novgorodu. (ih)
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Stále více fi rem řeší nedostatek pracovních sil zaměstnáváním 
cizinců. Podle údajů Hospodářské komory ČR (HK ČR), která 
zpracovává zhruba 80 procent všech podaných žádostí o zaměst-
naneckou kartu, je největší zájem o pracovníky z Ukrajiny. Počet 
přijatých žádostí do Režimu Ukrajina se letos ve srovnání s rokem 
2017 zdvojnásobil. Například v srpnu 2017 byl počet žádostí 142, 
ve stejném měsíci loňského roku 265 a letos už 320. 
Na základě dlouhodobého tlaku HK ČR se podařilo od začátku 
října letošního roku znatelně zkrátit celkovou dobu vyřízení 
zaměstnanecké karty pro pracovníky z Ukrajiny, a to ze sedmi 
měsíců na přibližně 3,5 měsíce.
Od září letošního roku jsou projekty řízené ekonomické migrace 
pro středně a nízko kvalifi kované pracovníky transformovány na 
„Program kvalifi kovaný zaměstnanec“ (dále jen „Program“). touto 
změnou se HK ČR stává jednotným centrálním místem pro sběr, 
kontrolu a zařazování žádostí zaměstnavatelů do programu.
Program kvalifi kovaný zaměstnanec zahrnuje následující země 
(u každé země jsou uvedeny i vládou stanovené roční kvóty): 

Bělorusko (800 žádostí/rok), Filipíny (1 000 žádostí/rok), Indie 
(600 žádostí/rok), Kazachstán (300 žádostí/rok), Moldavsko 
(600 žádostí/rok), Mongolsko (1 000 žádostí/rok), Srbsko 
a Černá Hora (2 500 žádostí/rok) a Ukrajina (40 000 žádostí/rok).
Základními podmínkami pro zařazení do Programu je mini-
málně dvouletá existence společnosti, minimálně šest zaměst-
nanců na hlavní pracovní poměr, pravidelné zveřejňování účet-
ních závěrek (alespoň za poslední dva roky) a zveřejněné volné 
pracovní místo v centrální evidenci volných pracovních míst 
obsaditelných držiteli zaměstnanecké karty.
Pro podání žádostí na Srbsko, Černou Horu, Filipíny, Mongolsko, 
Bělorusko, Indii, Moldavsko a Bělorusko slouží výhradně e-mai-
lová adresa: pracecizinci@komora.cz. Pro podání žádostí na 
Ukrajinu využijte e-mailovou adresu: rezimukrajina@komora.cz 
nebo rezimukrajina@khkmsk.cz.
Praktické rady se zájemci dozvědí také na plánovaném semi-
náři „Vyvarujte se chyb při zaměstnávání cizinců v České 
republice“, který se uskuteční na jaře příštího roku. (ih)

Podnikatelé mají stále větší zájem 
o pracovníky ze třetích zemí

Projekt na podporu česko-slovenského 
podnikání skončí na počátku příštího roku

Počátkem příštího roku skončí realizace projektu s názvem 
Kontaktné centrá česko-slovenskej hospodárskej spolupráce, 
spolufi nancovaného Evropskou unií z Evropského fondu pro 
regionální rozvoj v rámci programu Interreg V-a Slovenská 
republika – Česká republika.
Cílem projektu je podpora přeshraniční spolupráce tří příhra-
ničních regionů – Žilinského, Zlínského a Moravskoslezského 
kraje – a vytvoření společné sítě umožňující zúčastněným 
partnerům například vzájemně si přeposílat informace o mož-
nostech podnikání v ČR a SR, poskytovat si své know-how 
a zkušenosti či aktuální informace z legislativy.
Partnery projektu jsou Slovenská obchodná a priemyselná 

komora (vedoucí partner), Krajská hospodářská komora Zlín-
ského kraje a Krajská hospodářská komora Moravskoslez-
ského kraje. 
Výše fi nanční podpory ze zdrojů EU na projekt činí 145 857,02 
eura, z toho podíl pro Krajskou hospodářskou komoru MSK je 
ve výši 44 062,30 eura.
Cílovými skupinami projektu jsou podnikatelské subjekty 
působící v přeshraničních regionech, jejich obyvatelé 
a zaměstnanci místní a regionální samosprávy.
V rámci projektu Krajská hospodářská komora uspořádala 
mezinárodní konferenci a osm regionálních workshopů. 
tématem mezinárodní konference byl digitální marketing 
u nás i v zahraničí. témata workshopů odrážela aktuální 
potřeby cílových skupin a věnovala se například tematice 
GDPR, efektivního náboru zaměstnanců, pracovněprávní pro-
blematice nebo správnému označení výrobků certifi káty CE 
při jejich uvedení na trh.
Další aktivitou projektu bylo založení Kontaktního centra 
česko-slovenské hospodářské spolupráce – takzvaného 
Infobodu CZ-SK – v Ostravě a spuštění jeho činnosti. toto 
kontaktní centrum funguje v prostorách Krajské hospodář-
ské komory MSK a jeho náplní je poskytování informací, kon-
zultací a poradenství pro podnikatele, samosprávy, instituce 
i širokou veřejnost a zpracování databází s informacemi o Slo-
venské republice.
Ostravský Infobod CZ-SK doplnil už fungující síť podobných 
center ve Zlíně a v Žilině. Poskytované informace se týkají 
například podnikatelského prostředí, legislativních podmí-
nek, investic, dotací, daňové a pracovněprávní problematiky. 
Infobod také pomůže například s vyhledáním dodavatelů 
a partnerů pro společné podnikání. Za dobu realizace pro-
jektu bylo poskytnuto poradenství stovkám organizací Morav-
skoslezského kraje. (ih)Jednou z aktivit projektu je pořádání workshopů.
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Krajská hospodářská komora MSK (KHK MSK) získala dotaci 
na nový projekt s názvem Vzdělávání zaměstnanců. Projekt je 
realizován s fi nanční podporou EU. Je fi nancován Evropským 
sociálním fondem a státním rozpočtem ČR v rámci Operačního 

programu Zaměstnanost.
Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměst-
nanců členských fi rem Krajské hospodářské komory Morav-
skoslezského kraje, a zajistit tak soulad jejich kvalifi kací a kom-
petencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti.
V rámci projektu budou realizovány kurzy pro zaměstnance 
členských fi rem. Kurzy budou zaměřeny na získání měkkých 
a manažerských dovedností, ekonomicko-právních, jazykových 
a It znalostí, technického a jiného odborného vzdělání. Účast-
níci získají osvědčení či potvrzení o absolvování. Kurzy jsou pro 
zaměstnance fi rem zdarma (v rámci veřejné podpory de minimis).
První kurzy proběhly na podzim letošního roku, ukončení pro-
jektu je plánováno na rok 2022.
Projekt navázal na projekt Vzdělávání fi rem, který KHK MSK 
realizovala od dubna 2017. Díky tomuto projektu bylo zorgani-
zováno okolo 250 
kurzů pro zaměst-
nance členských 
fi rem. (ih)

Zaměstnanci členských fi rem Komory 
se mohou vzdělávat zdarma

Zaměstnanci členských fi rem se mohou hlásit do více než dvou set vzdělávacích kurzů. 

Soutěž T-PROFI odhalila technické 
dovednosti školáků
Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje ve spo-
lupráci s Okresní hospodářskou komorou Bruntál uspořádala 
6. prosince letošního roku krajské kolo soutěže talenty pro 
fi rmy t-PROFI.
Soutěž má za cíl podpořit rozvoj jemné motoriky a kreativity, 
povzbudit děti v zájmu o technické obory a představit jim fi rmy 
v regionu jako potenciální zaměstnavatele. Ve smíšených soutěž-
ních týmech jsou také zástupci fi rem jako kapitáni týmů a spo-
lečně se žáky středních a základních škol plní stejné zadání.
Hlavním úkolem soutěžních týmů bylo v časovém limitu posta-
vit a zprovoznit zařízení ze stavebnice Merkur, a to podle zadání 
a instrukcí, které všichni účastníci soutěže obdrželi až na místě. 
Práci týmů po celou dobu sledovala porota. ta hodnotila nejen 
to, zda zařízení bylo sestaveno, ale také kvalitu, spolupráci, 
pečlivost a důslednost při dodržování zadání. 
První místo v soutěži získal tým společnosti OStROJ, složený 
ze Střední školy technické v Opavě a ZŠ t. G. Masaryka Opava. 
Na druhé příčce se umístil tým BENEKOVterm se studenty 
Střední průmyslové školy a Obchodní akademie, Bruntál, 
a žáků Základní školy Bruntál. třetí skončil tým LIFt COMPO-

NENtS se studenty Střední školy techniky a služeb v Karviné 
a žáky ZŠ a MŠ Borovského, Karviná.
Soutěž se konala na výstavišti Černá louka Ostrava jako dopro-
vodná akce výstavy „Středoškolák, vysokoškolák 2019“.  (ih)

Soutěž t-PROFI má v dětech rozvíjet manuální zručnost a kreativitu.

Členové KHK MSK zaplnili ostravské divadlo
Představení Mandragora, které pro své členy a jejich obchodní 
partnery uspořádala Krajská hospodářská komora MSK (KHK 
MSK), se neslo v příjemné a přátelské atmosféře. akce se 
konala 29. listopadu v Komorní scéně aréna.
Po představení a slavnostním přípitku hosté probrali své plány 
a aktivity u rautu a sklenky vína.
„Jsme moc rádi, že si naši členové v předvánočním shonu udě-
lali čas na příjemné setkání, a věřím, že se tato akce stane tra-
dicí,“ uvedla ředitelka KHK MSK Natálie Šitavancová.

Vtipná komedie Mandragora, která si bere na mušku vratké 
mravní zásady z doby italské renesance, diváky bavila a smích 
se nesl celým sálem. Podle divadla aréna jde o jednu z mála 
skutečně geniálních komedií z této doby. „Autor Machiavelli 
v komedii demonstruje, že motorem všeho lidského počínání 
jsou konkrétní zájmy a lidé postupují tak, aby dosáhli svého cíle. 
Tam, kde se střetávají s morálkou nebo náboženskými příkazy, 
musí se nakonec morálka i náboženství těmto zájmům přizpů-
sobit. Proto je Mandragora komedie velmi krutá.“ (ih)
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Jste zmocněncem hejtmana pro programy RE:StaRt a Uhelná 
platforma, které jsou klíčové pro transformaci Moravskoslezské-
ho kraje. Jaká je jejich vzájemná provázanost? 
Program RE:StaRt předchází programu Uhelná platforma, 
jde o vládní program, vznikl ve spolupráci s kraji, ve kterých 
probíhá těžba uhlí, a postupně se utlumuje. Program má tedy 
pomoci ekonomické a společenské transformaci tří krajů – 
Moravskoslezského, Ústeckého a Karlovarského. Byl založen 
v roce 2016, běží tedy již čtyři roky. V průběhu těchto let se ale 
objevila iniciativa EU pod názvem Platforma pro uhelné regi-
ony v transformaci. tato iniciativa byla vyprovokována snahou 
EU dosáhnout uhlíkové neutrality do roku 2050. Stala se mís-
tem, kde 41 uhelných regionů sdílí své zkušenosti, informuje, 
jak které regiony k transformaci přistupují, jak řeší novou eko-
nomiku, novou energetiku. Přidává se k tomu větší a větší tlak 
na fi nanční zdroje pro transformaci, proto se v rámci Uhelné 
platformy hovoří o fondu pro spravedlivou transformaci. 

Dá se tedy předpokládat, že vznikne samostatný fond pro fi nan-
cování projektů v rámci Uhelné platformy, samostatná alokace 
pro řešení projektů 41 regionů?
ano, předpokládá se, že fond vznikne. Je ve vysokém stadiu 
rozpracování. Nová šéfka Evropské komise Ursula von der 
Leyenová se k myšlence fondu přihlásila. Momentálně se 
vede debata, zda půjde o 41 regionů, nebo se k nim přidají 
další regiony s intenzivní tvorbou uhlíku. to by znamenalo 
více regionů a jistou míru rozmělnění. Původně se v souvis-
losti se zmíněným fondem hovořilo o částce 4,8 miliardy eur 
na příští sedmileté období, což by České republice mohlo při-
nést zhruba 12 miliard korun, pro náš kraj by to mohlo být 
kolem šesti miliard. Potenciální spojení s dalšími regiony – 
řekněme, že jich bude padesát či pětapadesát – by mělo zna-
menat také vyšší fi nanční alokaci. Jak bude alokace vysoká, 
se uvidí, stejně tak, na co budeme moci fi nanční prostředky 

využít a kdo je bude řídit. Vše souvisí se schvalováním nového 
fi nančního rámce pro příštích sedm let. 

Důležitou roli při rozdělování fi nančních prostředků v dalším plá-
novacím období bude mít stav připravenosti jednotlivých projektů 
v krajích. Jaký je tedy stav příprav projektových záměrů a konkrét-
ních projektů, které by mohly naplnit příslušnou alokaci? 
Příprava strategických nebo transformačních projektů je věc 
náročná a zvyšuje šanci se k penězům dostat. V současnosti 
je první sada projektů, které jsme vládě předkládali i v rámci 
programu RE:StaRt v akčním plánu III v loňském roce. Náš 
region, stejně tak jako Karlovarský a Ústecký kraj, defi noval 
pět strategických projektů a pět takzvaných podpůrných. Jde 
tedy o deset projektů, ke kterým patří například rozvoj ino-
vační struktury kolem Moravskoslezského inovačního centra, 
dále vysokorychlostní datová síť, patří sem Moravskoslezská 
vědecká knihovna a další. Na všech projektech se už hodně 
odpracovalo. Další sada projektů se chystá v rámci právě 
schvalované strategie kraje na roky 2021 až 2027, kde je 
defi nována také řada velkých projektů. Ne na všechny však 
půjde získat peníze ze zmiňovaného fondu, ale řada projektů 
směřuje do nových operačních programů. Jednáme s vládou 
a ministerstvy, aby se zejména ty velké, takzvané integrované 
projekty daly fi nancovat vícezdrojově, aby byly zakotveny 
v operačních programech jako předem defi nované operace, 
na které by fi nanční zdroje měly přijít. V našem regionu se na 
přípravě těchto projektů pracuje na plné pecky. 

Jaké zdroje jsme už v rámci programu RE:StaRt využili a na jaké 
konkrétní projekty? 
Za období fungování programu RE:StaRt se speciálně na 
tento program alokovalo do tří zmíněných krajů necelých pět 
miliard korun, z nichž šlo do Moravskoslezského kraje zhruba 
2,73 miliardy korun. to znamená, že více než polovina. Peníze 

Představitelé 14 uhelných regionů v Evropě, včetně tří českých, podepsali v německém Görlitzu memorandum o úzké spolupráci při transformaci krajů spojené s postupným 
ukončením těžby uhlí. 

Zmocněnec hejtmana Zdeněk Karásek:

Na projekty v rámci Uhelné platformy 
by kraj mohl získat šest miliard korun
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byly k 30. září letošního roku alokovány. Další peníze potom 
mohou přijít. V případě, že se nevyčerpají peníze v národních 
operačních programech, tak EK povoluje jejich přesun do 
uhelných regionů. Například v letošním roce byla schválena 
takzvaná realokace osmi miliard korun z programu OP PIK. 
Z osmi miliard půjde do zmíněných tří krajů šest miliard. 
Pokud jde o konkrétní projekty, které byly fi nancovány díky 
programu RE:StaRt, tak největšími jsou projekty pro dvě nové 
fakulty Ostravské univerzity v Ostravě – fakultu sportu a fakultu 
umění –, které budou součástí regenerace Černé louky. 
RE:StaRt mimo jiné míří na přilákání mladých lidí s vyšší kvalifi -
kační připraveností, protože jedním z největších problémů kraje 
je odchod mladých lidí z regionu. Druhým velkým problémem je 
životní prostředí. Nedávno byla zveřejněna výzva na ekologizaci 
středně velkých kotlů. Zhruba z jedné miliardy korun, která šla 
do tří regionů programu RE:StaRt, Moravskoslezský kraj získal 
asi sedmdesát pět procent těchto zdrojů, které půjdou do tři-
neckých železáren a do Liberty Steel Ostrava. 

Když hovoříme o strategických projektech, k nim patří napří-
klad projekt pracovně nazvaný POHO 2030. Sdružení pro rozvoj 
Moravskoslezského kraje je jedním z pětatřiceti signatářů toho-
to projektového záměru. Lze předpokládat, že i tento projekto-

vý záměr by mohl zapadnout mezi ty, které budou podpořeny ze 
zdrojů EU v rámci Uhelné platformy? 
tento program na obnovu pohornické krajiny, který se plánuje 
do roku 2030, je přesně ten typ, na který by zmíněné zdroje 
mohly směřovat. Kraj s partnery předkládal velký integrovaný 
projekt Life právě na adaptaci pohornické krajiny na klimatic-
kou změnu. Projekt prošel a na konci října jsme dostali první 
vysvědčení Evropské komise, která potvrdila, že program je 
fi nancovatelný. Nyní se pracuje na rozpracování předloženého 
konceptu. ten bude předložen 5. března příštího roku komisi, 
potom se bude zhruba šest měsíců jednat o případných úpra-
vách a doplňcích a od října 2020 by se měl tento desetiletý 
projekt spustit. Předpokládá se, že se bude jednat o 14 mili-
onů eur, které jsou již z devadesáti procent jisté. Na ně by 
se potom měly nabalit další stovky milionů eur na realizaci 
větších investičních záměrů.

Může v tomto směru sehrát Sdružení nějakou aktivní roli? 
Určitě ano, protože všechny aktivity, o kterých jsme hovořili, 
mají jeden společný jmenovatel, je jím široká participace, 
zapojení všech klíčových aktérů v regionu, ať už jde o vedení 
kraje, měst, univerzit, fi rem, organizací, asociací, ke kterým 
právě Sdružení patří. (mar, kap)

Jak dlouho společnost ŠKODa VaGONKa už v Ostravě působí?
Škoda Vagonka je součástí skupiny Škoda transportation a od 
loňského roku patří do skupiny PPF. Společnost je pokračova-
telem a přímým nástupcem Vagonky ve Studénce, založené 12. 
prosince 1900. Zaměřujeme se na výrobu elektrických kolejo-
vých vozidel pro osobní, regionální, meziměstskou i příměst-
skou dopravu. Od roku 2001 má společnost sídlo a pracoviště 
v moderních, rekonstruovaných prostorách v Ostravě na ulici 
1. máje, což mnoho lidí neví a Vagonku si stále spojuje se Stu-
dénkou. Ostravský závod není jen montovnou, má vlastní vývoj 
sdílený s plzeňským závodem. Zhruba šedesát z celkových pěti 
set zaměstnanců ostravského závodu pracuje ve vývoji a v kon-
strukci, v Ostravě tedy děláme práce s přidanou hodnotou.

Jaké vlaky se konkrétně v Ostravě vyrábějí a kde všude jezdí?
V posledních letech jsme vyráběli jednopodlažní jednotky 
pro České dráhy typu InterPanter, RegioPanter. ty jezdí také 
v Moravskoslezském kraji například na trati do Mošnova. 
V regionu se pohybují také naše dvoupodlažní jednotky typu 
CityElefant. Brzy budeme moci v kraji na trase Ostrava – Frý-
dek-Místek – Frenštát také vidět novou dvoupodlažní jednotku 
typu Push-Pull. Naše soupravy však nejezdí jen v České repub-
lice, ale také na Slovensku, v Litvě, od roku 2022 budou rovněž 
jezdit v Lotyšsku, kde jsme získali velkou zakázku pro lotyšské 
železnice. Výroba těchto vlaků bude probíhat v Ostravě. Do 
Lotyšska máme dodat 32 vozových souprav, což je bezmála 
132 vagonů. Už na zakázce intenzivně pracujeme. Příští rok 
se začnou svařovat hliníkové konstrukce. Pokud půjdu dál do 
historie, tak také v balkánských zemích bývalého východního 
bloku v Jugoslávii, ale i na Ukrajině jezdily vlaky vyráběné ještě 
ve Studénce. 

Dá se tedy předpokládat, že vývo-
jová i výrobní část závodu v Ostra-
vě se bude rozvíjet?
Na základě zakázek, které jsme 
letos získali, musíme rozšířit své 
výrobní kapacity a prakticky 
investičně zdvojnásobit velikost 
fi rmy. Pro všechny projekty ve 
skupině budeme vyrábět hliní-
kové skříně. Ve spolupráci se 
společností Siemens budeme 
také příští rok montovat pro České dráhy osobní vozy pro sou-
pravy RailJet. Jde o zakázku, kterou jsme jako konsorcium vyhráli. 
Musíme tedy náš výrobní závod rozvíjet a k tomu budeme potře-
bovat stovky nových zaměstnanců. Investujeme do technologií – 
lakování, svařování, obrábění. Investujeme do strojního zařízení. 
V následujících dvanácti měsících se tedy fi rma zásadně roz-
roste. Všechny projekty totiž znamenají zdvojnásobení ostravské 
výrobní základny Škody transportation. 
Zároveň bychom také rádi zvýšili povědomí obyvatel Ostravy 
i kraje o naší existenci, proto se hlásíme k partnerství v regionu. 
Podporujeme například vzdělávací aktivity, navázali jsme spolu-
práci s Dolní oblastí Vítkovic. Podporujeme některé sportovní akti-
vity – například extraligový fotbalový klub Baník Ostrava. Přispí-
váme na výzkum rakoviny prsu. Podporujeme také Mezinárodní 
hudební festival Leoše Janáčka. Ukazujeme tak, že fi rma k regi-
onu patří. Jsme členem Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského 
kraje a generálním partnerem společenské akce Region pro sebe. 
Rovněž v ulicích města uvidíme brzy škodovácké tramvaje. V loň-
ském roce jsme podepsali kontrakt na dodávku třiceti tramvají 
právě s ostravským dopravním podnikem.  (ram, kap)

Škoda Vagonka bude příští rok 
potřebovat stovky nových zaměstnanců, 
říká její generální ředitel Martin Bednarz
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Projekt TRANS TRITIA bude pokračovat 
ještě v příštím roce
Mezinárodní dopravní projekt tRaNS tRItIa, který má pomoci 
dostat nákladní dopravu ze silnic na železnice a vodní cesty 
a týká se území čtyř příhraničních krajů Česka, Polska a Sloven-
ska, bude pokračovat i v příštím roce. Letos se především zabý-
val možnostmi přesunu nákladní dopravy ze silnic na železnice 
a propojením logistických center. Odborníci projektu, v němž je 
Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje jedním z partnerů, 
se proto sešli několikrát v Ostravě. 
Projekt začal v září 2017. „Jeho cílem je zlepšit informovanost, plá-
nování a koordinaci mezi regionálními orgány, správci dopravních 
sítí a účastníky nákladní dopravy. Projekt je zaměřen na přeshra-
niční, nadnárodní i meziregionální spolupráci,“ uvedl Pavel Santa-
rius, projektový manažer Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského 
kraje, s tím, že snahou je především pomoci 
naplnit strategii EU o dopravě, kdy třicet pro-
cent současné nákladní dopravy by se mělo 
v roce 2030 přesunout ze silnic na železnici 
nebo vodní cestu. 
Odborníci z Dopravního projektování 
v Ostravě, slovenského Výzkumného ústavu 

dopravního v Žilině, Žilinské univerzity v Žilině, polské Horno-
slezské agentury pro podnikání a rozvoj a Sdružení pro rozvoj 
Moravskoslezského kraje, což jsou instituce, které se do pro-
jektu zapojily, tvoří strategii multimodální dopravy a dopravní 
model zabývající se přeshraniční nákladní dopravou. V nich 
budou například stanoveny trasy a objemy klasických i nadroz-
měrných nákladů v současnosti a možná řešení v budoucnu, 
dále uvedeny technické podmínky pro zachování kontinuity 
dopravy přes státní hranice či vyhodnoceny úspory, které 
může přinést přesun nákladů na vodní cestu. 
Účastníci projektu proto už diskutovali o využití prodloužení 
splavnosti řeky Odry z polského města Kędzierzyn-Koźle až 
na území České republiky a na slovenské straně o výstavbě 
Vážské vodní cesty do Žiliny. V květnu letošního roku se sešli, 
aby si vzájemně vyměnili informace o současném stavu želez-

niční dopravy jednotlivých zemí a analyzovali 
možnosti i opatření k přesunu části nákladní 
dopravy ze silnic na železnici. Letos v červnu 
zase jednali o propojení logistických center. 
Dopravní projekt tRaNS tRItIa je spolufi -
nancován Evropskou unií programem Interreg 
Central Europe. (kap)

Sjednotit informace o vyprodukovaných škodlivinách z jednot-
livých typů znečištění ovzduší na české i polské straně hranice, 
domluvit stejný postup při kontrole lokálních topenišť a předat 
si další zkušenosti v oblasti ochrany ovzduší, která v Morav-
skoslezském kraji, nebo naopak Slezském vojvodství účinně 
fungují, a prohloubit tak spolupráci odpovědných institucí, to 
je hlavním cílem česko-polského projektu i-aIR REGION. ten 
byl zahájen na jaře minulého roku a experti na životní prostředí 
z vědecko-výzkumných institucí a ze státní správy i samosprávy 
z Česka i Polska se sešli 22. a 23. května v Ostravě na konfe-
renci OVZDUŠÍ bez HRaNIC – POWIEtRZE bez GRaNIC, aby 
informovali odbornou veřejnost o shromážděných informacích 
v oblasti ochrany ovzduší v příhraničních regionech. 
„Ačkoli jsme již vynaložili značné úsilí v boji za čistější ovzduší, 
stále jsme vnímáni jako jeden z nejšpinavějších koutů Evropy,“ 
uvedla náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje Jarmila 
Uvírová s tím, že právě projekt i-aIR REGION by mohl mnoho 
změnit. „Spolupráce velmi dobře funguje v oblasti výměny 
informací o kvalitě ovzduší (tzv. imise). Metodiky a měření kva-
lity ovzduší podléhají stejným normám,“ řekla Jarmila Uvírová. 
Naopak odlišné pohledy jsou v oblasti vykazování a výměny 
informací o množství vyprodukovaných škodlivin z jednotlivých 
typů zdrojů znečišťování ovzduší (tzv. emise). „Každý stát má 
jiné systémy vykazování, metodiky a nelze nyní výsledky emisní 
bilance jednoduše porovnávat,“ řekla náměstkyně.
Velkou pozornost věnovali experti z Česka i Polska lokálním 
topeništím, která patří společně s průmyslem, dopravou a sta-
rými ekologickými zátěžemi k nejvýznamnějším znečišťovate-
lům ovzduší v příhraničí. „Produkce znečištění z průmyslu kle-
sají, pokud jde o lokální topeniště, tak pozitivní motivací jsou 
u nás kotlíkové dotace, o které je obrovský zájem,“ řekl Marek 
Bruštík z Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě. 

Ve Slezském vojvodství platí od dubna 2017 antismogové usne-
sení, v němž je stanoven harmonogram pro výměnu starých 
kotlů. V Polsku také existuje celá řada programů, ze kterých 
mohou lidé čerpat, nicméně zorientovat se v nich je pro obyva-
tele velmi náročné. 
Ve Slezském vojvodství účinněji funguje kontrola toho, čím lidé 
v domácnostech topí. V Moravskoslezském kraji kontrolu pro-
vádí úředník s rozšířenou působností. „Od roku 2017 můžeme 
vstupovat do obydlí a kontrolovat kotel i palivo, ale teprve tehdy, 
když je k tomu opakované důvodné podezření a na základě 
písemného upozornění,“ popsal Vítězslav Dobeš z Magistrátu 
města Ostravy. V Polsku kontroluje lokální topeniště městská 
policie bez předchozího varování a ohlášení. V Katovicích 
lokální topeniště také monitorují pomocí dronů, které analyzují 
kouř z komínů rodinných domů. „Je to velmi efektivní, protože 
kontrola dronem přijde v přepočtu na sto korun, vyhodnocení 
vzorků v laboratoři na tři tisíce korun,“ dodal Mariusz Sumara, 
velitel městské policie v Katovicích. 
Právě stanovení možnosti využití dronů při monitoringu znečištění 
ovzduší je jedním z úkolů přeshraničního projektu i-aIR REGION. 
„Cílem je vypracování jednotné metodiky pro využití dronu na 
obou stranách hranice,“ uvedl Rafał Bigda z Institutu chemického 
zpracování uhlí. Na rozdíl od Polska v Česku zatím nedovoluje 
legislativa využívat dron jako měřicí zařízení. „Usilujeme však o to, 
aby se to změnilo,“ řekl Marek Kucbel z VŠB – tU Ostrava. 
Česko-polský projekt i-aIR REGION je spolufi nancován Evrop-
skou unií z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj 
v rámci Operačního programu Interreg V-a Česká republika – 
Polsko.  (kap)

Experti z česko-polského projektu i-AIR 
REGION se sešli na konferenci
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Milí přátelé, 
konec roku nás nutí bilancovat, ať už se nám to líbí, nebo ne. 
adventní čas je období, kdy se v předvánočním shonu snažíme 
najít zklidnění a alespoň trošku pokoje. Rok 2019 byl opět 
nabitý důležitými událostmi, přinesl nám nespočet zkušeností, 
poznatků, ale i úspěchů. 
Rád bych se zastavil nad některými z nich. Není tajemství, že 
náš kraj trápí kvalita ovzduší. Je to stigma, které si neseme 
z doby, kdy u nás byl alfou i omegou těžký průmysl a kdy se 
kladl důraz na produkci a výsledky. Životní prostředí se dostalo 
do stavu, který si po nás vyžádal rozhodné, jasné a konkrétní 
kroky. a tak je zcela logické, že je Moravskoslezský kraj nej-
úspěšnější v čerpání kotlíkových dotací. Letos jsme rozjeli 
jejich třetí kolo, ve kterém jsme původně měli na ekologické 
kotle půl miliardy korun. Jsem velmi rád, že se nám podařilo 
vyjednat navýšení těchto prostředků na dvojnásobek. Za celou 
miliardu budeme moci vyměnit osm tisíc kotlů. Díky kotlíkovým 
dotacím tak bude v kraji celkově 22 tisíc vyměněných zdrojů 
tepla. V oblasti životního prostředí samozřejmě podnikáme 
další kroky, podporujeme čistou mobilitu, s velkými podniky 
uzavíráme dobrovolné dohody o snižování negativních vlivů na 
životní prostředí, jednáme i s našimi polskými sousedy. Změnu 
životního prostředí nelze provést mávnutím proutku, jsem ale 

přesvědčený, že jdeme krok za 
krokem správným směrem.
Konkrétní pozitivní výsledky 
pak vidím i v oblasti školství, 
v podpoře inovací, v čerpání 
evropských dotací, v cestovním 
ruchu nebo v sociální oblasti.
Z čeho mám pak dále radost, 
jsou výsledky velmi složitých 
jednání ohledně dokončení 
prodloužené Rudné v Ostravě. 
Několikaletý spor, kterým tr-
pěli obyvatelé Ostravy-Poruby 
a vlastně všichni lidé z našeho regionu, je vyřešen. Vstoupili 
jsme do jednání mezi vlastníky pozemků a Ředitelstvím silnic 
a dálnic, stali jsme se jakýmsi mediátorem sporu, který začínal 
vypadat beznadějně. a podařilo se. Brzy se bude jezdit! Je to 
důkaz toho, že správný způsob komunikace, respekt k názo-
rům protistrany a slušné chování mají obrovskou moc.
Přeji proto nám všem, aby byly slušné chování, respekt a obou-
stranný dialog samozřejmou součástí naší společnosti. Nejen 
v roce 2020, ale i do budoucna.
Ivo Vondrák, hejtman Moravskoslezského kraje

Jaký je váš vztah 
k Moravskoslezskému 
kraji a k Ostravě? 
I přesto, že jsem se na-
rodila v Německu, žiju 
v Ostravě celý život. 
Na Ostravu nedám 
dopustit. Hodně ces-
tuji i mimo republiku, 
ale vždy se vracím 
ráda domů. Mám tady 
zázemí, rodinu, přátele 
a kamarády. Na období 
základní školy vzpomí-
nám velmi ráda. Pro 
spolužáky jsem byla 
podivín, který usíná při 
symfoniích a koncer-
tech místo pohádek 
nebo televize. Na kon-
zervatoři to bylo ovšem 

o něčem jiném. Byla jsem obklopena lidmi, kteří měli rádi váž-
nou hudbu, stejně nebo podobně jako já. 

Mnozí si vás spojují s vítězstvím v talentmanii, tehdy vám bylo dva-
náct let. Co vše se změnilo za těch devět let od vaší výhry?
Po výhře v televizní show talentmania jsem se rázem ocitla 
v mediálním světě. Začaly přicházet nabídky na koncerty, 
fi remní akce, rozhovory a focení. Rok poté jsme se rozhodli 
natočit první album. Ve spolupráci s úžasnými lidmi se podařilo 
natočit krásné CD s DVD. Po dokončení základní školy a kon-
zervatoře jsem byla přijata na Ostravskou univerzitu v Ostravě, 
kde stále studuji u paní Evy Dřízgové, první dámy opery 
v Ostravě. Díky jejímu vedení se pěvecky stále posouvám výše 
a získávám další nové zkušenosti. 

Když jste úchvatně zpívala tenkrát na Západě, diváci ani nedýcha-
li a mně běhal mráz po zádech. Kdy vás napadlo zazpívat si tuto 
nádhernou a těžkou melodii? 
Skladbu tenkrát na Západě jsem poprvé zazpívala ve fi nále 
v talentmanii. Nápad vzešel od mého otce, který je také muzi-
kant, a proto moc dobře věděl, že je to dobrá volba, i když je 
skladba bez textu. Padaly názory, že zpívat bez textu nebude 
dobré, ale my jsme poslechli intuici a dobře jsme udělali. Měla 
obrovský úspěch a od toho dne mě tato skladba stále provází. 
Lidé ji milují, stejně tak jako já ji s láskou zpívám. 

Máte ve zpěvu svůj vzor? 
Vzorem pro mě je jednoznačně má paní profesorka Eva Dříz-
gová. Mezi další umělce, které neskonale obdivuji, patří anna 
Netrebko, Edita Gruberová, Diana Damrau a mnoho dalších. 

Jaké jsou vaše zájmy kromě zpěvu? 
Miluju koně. Když jsem byla mladší, trávila jsem dost času 
u koní. Mám ráda adrenalin, takže například mě lákají motokáry 
nebo jízda na motorce a ani šílené kolotoče nikdy neodmítnu.

Jaké jsou vaše další profesionální plány a na co byste naše čte-
náře pozvala? 
Kde mě můžete s jistotou celý příští rok slyšet a vidět, je Moravské 
divadlo Olomouc, kde zpívám roli Despiny v opeře W. a. Mozarta 
Cosi fan tutte. Díky agentuře S.V.a.B. promotion, se kterou spo-
lupracuji, je v následujících letech v jednání dostatek koncertů, 
nejen u nás v České republice, ale také v zahraničí. Nejbližší 
koncert mám 27. prosince 2019 v Praze v Obecním domě ve 
Smetanově síni na festivalu Doteky hudby. V lednu zazpívám na 
předávání cen Classic Prague awards. V příštím roce mě čeká 
vystoupení ve Švýcarsku s Collegiem Marianum a na festivalu 
v Maďarsku. Další termíny koncertů budou postupně zveřejňo-
vány na mém facebooku Offi cial Patricia Janeckova. 
Radúz Mácha

Patricia Janečková: Na Ostravu nedám dopustit



www.msunion.cz

Regionální podnikatelský zpravodaj vydává jako občasník Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje z.s.
Adresa: Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, www.msunion.cz, tel.: +420 597 479 210. Registrační číslo: MK CR E 12816.

Vedoucí redaktorka: Karin Pelikánová. Foto: archiv

kategorie VELKÝ PODNIK: 
TRESTLES, a. s.    

kategorie MaLÝ a StŘEDNÍ PODNIK: 
ELEKTRO - FA. PAVELEK, s. r. o. 

kategorie MIKROPODNIK: 
Karel Pecl – EKOVERMES 

Mimořádné ocenění prezidenta Sdružení akci spolupořádané 
Krajským vojenským velitelstvím a statutárním městem Ostrava
KONCERT SVOBODY

Ocenění za vynikající partnerskou i osobní spolupráci při 
prosazování splavnění Odry do Ostravy
kpt. ż. ś. Czesławu Szarkovi předsedovi Sdružení pro rozvoj 
vnitrozemské plavby a vodních cest v Polsku

Ocenění za vynikající osobní spolupráci při prosazování
splavnění Odry do Ostravy
paní Gabriele Tomik, zmocněnkyni ministra námořního 
hospodářství a vnitrozemské plavby Polska

Společná ocenění Sdružení a Magazínu POSItIV Business and Style

Ocenění ÚSPĚŠNÁ aKCE V KRaJI
Mezinárodní hudební festival Leoše Janáčka  

Ocenění Za POZItIVNÍ POČIN PRO HOSPODÁŘSKOU 
tRaNSFORMaCI MORaVSKOSLEZSKéHO KRaJE
Magna Energy Storage, a. s. 

Ocenění Za PŘÍKLaDNOU aKtIVNÍ PaRtNERSKOU I OSOBNÍ 
SPOLUPRÁCI
Mgr. Radka Šušková, jednatelka, New Dimension, s. r. o., 
Frýdek-Místek

www.msunion.cz

SLAVNOSTNÍ SPOLEČENSKÝ GALAVEČER 
SPOJENÝ S PŘEDÁNÍM OCENĚNÍ „ZA PŘÍNOS K ROZVOJI MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE“

POD ZÁŠTITOU
Mons. Františka Václava Lobkowicze, O. Praem., biskupa ostravsko-opavské diecéze

GALAVEČEREM PROVÁZÍ
MONIKA ŽÍDKOVÁ

OD 19:OO HODIN
CLARION CONGRESS HOTEL OSTRAVA

STUDENTI JANÁČKOVY KONZERVATOŘE
V OSTRAVĚ obor tanec

duo PASSIONÉ

RENÉ MATLÁŠEK jun.
se skupinou SELF MADE

VYSTOUPÍ 

HEIDI JANKŮ

GENERÁLNÍ PARTNER

PARTNEŘI

MARKETINGOVÍ PARTNEŘI

FINANČNÍ PODPORA HLAVNÍ PARTNEROcenění „SCHOOL FRIENDLY“
Platinová ocenění

kategorie SPOLEČNé PROJEKtY
Kulturní zařízení Ostrava-Jih, příspěvková organizace

kategorie FIRMa
Tieto Czech s. r. o.

kategorie ŠKOLY
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Zvláštní ceny

zvláštní cenu za originální projekt tatra do škol získala
TATRA TRUCKS a. s.

zvláštní cenu za dlouholetou a velmi intenzivní spolupráci 
s mládeží získal projekt
ZLEPŠI SI TECHNIKU – při Vysoké škole báňské – technické 
univerzitě Ostrava

Ocenění udělená Sdružením
pro rozvoj Moravskoslezského kraje z.s.
u příležitosti 20. ročníku slavnostního společenského galavečera Region pro sebe 9. 12. 2019


