Vážení čtenáři,
dostává se vám do rukou první vydání newsletteru společnosti
Moravskoslezské Investice a Development, a.s. v roce 2019. Jeho
prostřednictvím vám jednou za tři měsíce nabídneme aktuální informace o
aktivitách naší společnosti, novinkách v oblasti investičního prostředí či
aktuálně řešených projektech a výzvách našeho kraje. Nebudou chybět ani
tipy na připravované akce a rozhovory k aktuálním tématům.
Budu upřímně rád, pokud vás nový formát našeho newsletteru zaujme.
Tomáš Kolárik
Statutární ředitel MSID
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Zástupci Evropské komise zavítali
na Karvinsko
Zástupci Evropské komise navštívili Moravskoslezský kraj. Cílem jejich návštěvy bylo především seznámení
s naším regionem a s projekty financovanými z evropských fondů. Dále je pak zajímaly záměry
strategických projektů, jejichž úkolem bude přispět k transformaci našeho regionu na tzv. po-uhelnou
ekonomiku. S tím má pomoci také Platforma pro uhelné regiony v transformaci, jejíž součástí je i
Moravskoslezský kraj.
Členové komise zavítali kromě Ostravy také na Karvinsko, aby na vlastní oči viděli místa, kam by měly
finanční prostředky primárně směřovat. Právě oblast Karvinska je v rámci po-hornické ekonomiky jedno z
nejzásadnějších témat. „Vzhledem k utlumování těžby již nyní zpracováváme podrobné analýzy a

masterplan rozvoje celého území. Vedení našeho kraje má o rozvoj Karvinska velký zájem, proto byla naše
společnost pověřena prací na tomto projektu již začátkem minulého roku.“ uvedl Tomáš Kolárik, statutární
ředitel společnosti Moravskoslezské Investice a Development, a.s. (MSID).

„Mnohé analýzy odhalily zajímavá zjištění, která danou oblast ukazují v jiném světle, než je pro těžbou
zmáhanou krajinu obvyklé. Aktuálně se nacházíme ve fázi finalizace prvního draftu koncepce, v
následujících měsících budeme naše návrhy postupně diskutovat se všemi aktéry v daném území i s
občany jednotlivých měst. Našim cílem pro tento rok je potom dosáhnout obecné shody a podpisu
memoranda o spolupráci,“ doplnil Kolárik.
Aktivity MSID v souvislosti s Karvinskem mají široký záběr. Celou transformaci území je totiž nutno řešit
koncepčně a především společně. Aktuálně probíhající práce jsou tak pouze první částí ambiciózního
projektu, jehož hlavním cílem je smysluplná a udržitelná transformace pohornické oblasti Karviné, Havířova
a Orlové do roku 2030.
Společné úsilí a silná motivace v otázce řešení problematiky Karvinska je však znatelná napříč celým
regionem. Potvrzuje to také fakt, že na jednání se zástupci EK byl prezentován integrovaný plán Karviná
všemi deseti, který zastřešuje hned několik projektů z různých oblastí jako je ekonomika, volný čas, životní
prostředí a další. Skutečnost, že v kraji existuje mnoho projektů a dochází k jejich postupné integraci, dává
naději na úspěšnou regeneraci tohoto dlouho opomíjeného území.
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Karvinsko má šanci na úspěšnou
transformaci
Jak souvisí nedávná návštěva Evropské komise v Moravskoslezském kraji a Karvinsko? Odkud vezme kraj
peníze na regeneraci území a jak dlouho to může trvat? Na tyto otázky odpovídal Mgr. Zdeněk Karásek,

člen správní rady společnosti Moravskoslezské Investice a Development, a.s. a zastupitel
Moravskoslezského kraje.
1.

Moravskoslezský kraj se sice postupně zbavuje své nálepky „černého regionu“, ale stále je tady
pár míst, která mu toto úsilí komplikují. Jedním z nich je právě Karvinsko. Můžete nám říct, jak
zástupci kraje vnímají tuto oblast a jestli řeší, co se s ní bude dělat po ukončení těžby?
Rozvoj Karvinska je jednou z priorit vedení kraje. Souběžně s tím chceme propojit úsilí kraje s
aktivitami měst a obcí v tomto území. Jako příklad chci uvést iniciativu města Karviné, která
připravila program Karviná všemi deseti. Obsahuje sadu vzájemně provázaných projektů na
podporu rozvoje podnikání, vzdělávání a dalších oblastí života. Hejtman kraje a primátor Karviné
se dohodli na úzké spolupráci a kraj k tomu dá k dispozici část kapacit MSID pro přípravu
vybraných strategických projektů. Podobnou iniciativu očekáváme od dalších měst a již jsme k
tomu vedli první jednání například s představiteli Havířova.

2.

Nedávno Karvinsko navštívili zástupci Evropské komise. Můžete nám prozradit, díky čemu
zavítali zrovna na Karvinsko, a proč je speciálně tato oblast zajímala? Jaký byl program jejich
návštěvy?
Delegace Evropské komise, kterou tvořili zástupci klíčových ředitelství, se přijeli podívat do
Ostravy a na Karvinsko proto, že jsou zde již řadu let investovány evropské fondy, které mají
pomoci k transformaci regionu uhlí a oceli na moderní ekonomiku a společnost. Současně je
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zajímala strategie, kterou k tomu v ČR máme a je známá pod názvem „RE:START“ a jak ji
propojíme s novou iniciativou Evropské unie „Platforma pro uhelné regiony v transformaci“. Na
příkladu proměny Dolní oblasti Vítkovic jsme jim ukázali, že to umíme. Představili jsme jim také
nové projekty, kam směřují finance z EU přes program RESTART, z nichž zatím nejvýraznější je
cca 1 mld. Kč směřující do výstavby dvou fakult Ostravské univerzity. Druhý den návštěvy jsme
s nimi absolvovali okružní cestu po Karvinsku, kde měli možnost vidět proměnu části území po
ukončení těžby i oblasti, kde ještě těžba probíhá. Závěr byl v knihovně města Karviné s
prezentací záměrů na proměnu Karviné a Karvinska v příštích letech.
3.

Co to vlastně je Platforma pro uhelné regiony v transformaci a jak s ní souvisí program
RE:START?
Jedním z cílů Evropské unie je postupný přechod od energetiky založené na uhlí na jiné zdroje. V
Evropě je stále ještě mnoho regionů, kde těžba a využití uhlí intenzivně probíhá nebo se
postupně utlumuje. Významný je podíl uhlí například v sousedním Polsku. Úspěšný přechod na
pouhelnou ekonomiku, energetiku a společnost je náročný proces, trvá desítky let a vyžaduje
vysoké náklady, o čemž svědčí příklady, jako je Severní Porýní Vestfálsko v Německu. Na pomoc
tomuto procesu vznikla v roce 2017 iniciativa Evropské komise, která se nazývá Platforma pro
uhelné regiony v transformaci. Česká republika byla do této iniciativy přijata v roce 2018, a to
hned třemi svými „uhelnými regiony“, které jsou v Moravskoslezském, Ústeckém a
Karlovarském kraji. Hlavním důvodem byl dobře nastartovaný program RE:START, který
prokázal, že na to jde Česká republika s jasným strategickým záměrem a je v tom příkladem
dobré praxe i pro řadu jiných regionů v Evropě. S tímto obecným evropským rámcem jdou ruku
v ruce i finanční zdroje na realizaci změnových projektů. Evropská komise například trvá na tom,
aby finanční zdroje nespotřebované v operačních programech v ČR byly realokovány
především do těchto 3 krajů. Prvním příkladem je cca 6 mld. Kč, které budou v nejbližších letech
uplatněny do projektů v oblasti školství, zdravotnictví, čisté mobility a snižování emisí. Věříme,
že další budou následovat a my se na to musíme připravit tím, že budeme mít jasně definované
priority a k nim realizační projekty. A právě to je úkolem programu RE:START, ale také právě
zpracovávané strategie rozvoje kraje do roku 2027.

4.

Během návštěvy zástupců EK bylo prezentováno mnoho projektů. Jedním z nich byla právě
Koncepce přeměny pohornické krajiny Karvinska do roku 2030, kterou zpracovává krajská
společnost Moravskoslezské Investice a Development, a.s. (MSID). Co je přesně cílem této
koncepce? V jaké je nyní fázi?
Jak už jsem uvedl, je rozvoj Karvinska jednou z priorit kraje. O tom svědčí i právě realizovaná
studie Pohornická krajina, která v průběhu roku 2019 představí ucelený strategický plán rozvoje
tohoto území. Jeho součástí bude i návrh konkrétních projektů, které mají tuto strategii uvést v
život. Pohornická krajina má představit ucelenou vizi rozvoje území ovlivněného těžbou uhlí a
nabídnout jednotlivým aktérům z veřejného i soukromého sektoru užitečné vodítko a inspiraci,
kam a do čeho investovat, aby to celé dávalo smysl. Kde mohou být například oblasti pro
investice do kvalitního bydlení, kam umístit rekreační zóny, jak k tomu vést novou nebo zlepšit
stávající dopravní infrastrukturu, kam umístit nové nebo rozšířit stávající ekonomické aktivity,
nejlépe ve formě moderních provozů s vysokou přidanou hodnotou a tím i lepšími pracovními
příležitostmi apod.
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5.

Koncepce zjevně počítá s velice komplexní transformací území, která bude pravděpodobně
finančně poměrně dost náročná. Kde na to Moravskoslezský kraj vezme peníze?
Ano, bude to trvat, bude to drahé a není zaručen úspěch. Dobrá zpráva je, že nejsme na
začátku, ale někde uprostřed procesu. Jen pro připomenutí, bude to již 20 let, kdy v Karviné
vznikla první průmyslová zóna v kraji, dnes naplněná firmami se stovkami pracovních míst.
Například firma Mölnlycke Health Care, která začínala v této zóně a rozšířila svůj provoz na další
průmyslovou zónu v areálu bývalého dolu Dukla. A mohl bych jmenovat dále. Další dobrá zpráva
je, že roste zájem o náš kraj mezi investory a můžeme tedy počítat se zapojením soukromých
peněz, pokud jim to bude dávat smysl. Na straně veřejného sektoru musíme využít finance z
evropských i národních fondů a doplnit je krajskými i obecními. Je obecně známo, že peněz je v
ekonomice víc, než zajímavých a kvalitně připravených investičních záměrů, které inteligentně
propojují „hardware“ staveb a technologií se „softwarem“ lidské podnikavosti a odborných
schopností. Ale je to z velké části na nás. Pokud se dokážeme v území dohodnout na prioritách,
připravíme k tomu realizační projekty a přesvědčíme občany i investory, že to dává smysl, pak
se máme na co těšit.

6.

Ještě jedna otázka na závěr. Myslíte si, že Karvinsko, potažmo Moravskoslezský kraj, má naději
na úspěšnou transformaci a že se podaří změnit jeho současné vnímání ze strany široké
veřejnosti? Jak Vy osobně vidíte Moravskoslezský kraj nyní a jak jej vidíte v roce 2030?
Naděje je vždycky, ale jak se u nás říká „snaha není koksovatelná, rozhodují výsledky“. Musíme
být „hladoví po úspěchu“ a jít do toho naplno a společně. Uvedu to na příkladu. Díky své práci
mám šanci již 30 let jezdit po světě a dívat se, jak na to jdou jinde. A opakovaně mi z toho
vychází jedno důležité poznání. Rozdíl je v lidech a v lídrech. Nejúspěšnější regiony či města v
realizaci pozitivních změn jsou ta, kde se ani pod tlakem nepříznivých okolností lidé nezlomí, ale
silněji propojí v aktivních komunitách, které dokážou měnit k lepšímu svět kolem sebe,
současně chápou a respektují strategické priority a jsou připraveni nejen brát (či kritizovat), ale
také dávat něco navíc. Tak jsem to viděl třeba v Baskicku nebo před pár dny v Izraeli. Podobné
vzorce chování vnímám stále silněji i u nás v kraji, který je v tom výjimečný v rámci celé ČR.
Takže věřím v úspěch a chci k němu i já svým malým dílem přispět. Moravskoslezský kraj bude i
v roce 2030 nabitý energií lidí, kteří se na konkrétních změnách přesvědčí, že se tu žije čím dál
líp. Jen těch lidí bude ještě mnohem víc než dnes.
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Nová průmyslová zóna v Mošnově
Strategická průmyslová zóna v Mošnově se rozrůstá o nové prostory splňující ty nejpřísnější
požadavky potenciálních investorů. Společnost OSTRAVA AIRPORT MULTIMODAL PARK má v plánu
vybudovat do roku 2023 na cca 52 ha pozemků až 240 tisíc m2 skladovacích a výrobních ploch s
železniční vlečkou vedoucí přímo k halám včetně multimodálního kontejnerového terminálu. První hala
o rozloze 57 tisíc m2 je již hotová a začíná se plnit nájemci.
V této lokalitě disponuje pozemky také Moravskoslezský kraj, kde by na pozemku o rozloze 24 ha mělo
vzniknout multimodální logistické centrum. Jedná se o projekt komplexního propojení logistických
aktivit s terminálem kombinované dopravy s budoucím zaměřením na logistiku a lehkou výrobu. Kraj
tento pozemek nabízí investorovi, který lokalitu odkoupí se závazkem vybudování funkčního
logistického centra.
Jedinečnost celé lokality spočívá ve výborné dopravní dostupnosti, bezprostřední blízkosti Letiště
Leoše Janáčka, strategické poloze na pomezí českých, polských a slovenských hranic a dostupnosti
kvalifikované pracovní síly.
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Doprava zdarma chce zastavit odliv
lidí z Karviné a okolí
Díky úspěchu loňského pilotního ročníku projektu
Zaměstnanecká mobilita se Moravskoslezský kraj
rozhodl v letošním roce lidem z Karviné, Havířova a
Orlové opět poskytnout dopravu na rok ZDARMA. Stačí
si vyřídit ODIS kartu.
Moravskoslezský kraj se dlouhodobě snaží zastavit
vylidňování Karviné a okolí. K tomu má přispět právě
projekt Zaměstnanecká mobilita, který byl spuštěn
1. 1. 2019, a to tím, že lidem ze zmíněných měst může
být na rok zdarma poskytnuta dlouhodobá časová
jízdenka (tzv. ODISka) na dojíždění do práce.
Na ODIS kartu zdarma však nemají nárok všichni. Je
nutné spadat do jedné z následujících kategorií.
1. Lidé z Karviné, Havířova, Orlové (vč. městských a místních částí), kteří zde mají NOVĚ nahlášeno
trvalé bydliště kdykoli od 1.1.2019 a pracují alespoň na poloviční úvazek.
2. Absolventi střední, vyšší odborné nebo vysoké školy, kteří mají trvalé bydliště na území města
Havířov, Karviná či Orlová (včetně městských a místních částí), úspěšně ukončili denní studium před
méně než 1 rokem a pracují alespoň na poloviční úvazek.
3. Lékaři, zubaři, farmaceuti, zdravotní sestry, fyzioterapeuti, zdravotničtí nebo odborní pracovníci dle
zákona 96/2004 Sb. pracující od 1. 1. 2019 v jakémkoliv zdravotnickém zařízení v Karviné, Havířově
nebo Orlové alespoň na poloviční úvazek.
Oproti loňsku byli pro letošní rok do projektu zařazeni ještě cizinci, kteří mají oprávnění k pobytu na území
České republiky a jsou zaměstnáni na úvazek alespoň 50 % a v době od 1.1.2019 změnili místo pobytu
na území měst Havířov, Karviná či Orlová (včetně městských a místních části).
Projekt, stejně jako v minulém roce, realizuje krajská společnost Moravskoslezské Investice a
Development, a.s. (MSID) ve spolupráci se společností KODIS. Vyřízení ODISky lidé řeší přímo
s pracovníkem MSID a celý proces netrvá zpravidla déle než měsíc.
Bližší informace o projektu jsou na webu MSK nebo lze kontaktovat Ing. Kateřinu Plesníkovou,
mobilita@msid.cz, +420 770 194 950 / 595 691 266.
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Lákání investorů
v Cannes

na

veletrhu

Krajská obchodní společnost Moravskoslezské Investice a Development, a.s. (MSID) má v březnu jasnou
misi. Bude prezentovat investiční příležitosti v Moravskoslezském kraji na veletrhu ve francouzském
Cannes.
Veletrh investičních příležitostí MIPIM je jedinečnou šancí, kde se může Moravskoslezský kraj ukázat jako
region ideální pro investice a pro život, a proto na něm bude hledat investory hned pro několik projektů.
Z investic vhodných pro podnikání bude představena průmyslová zóna Bruntál Západ. Bývalý vojenský areál
na západním okraji města má plochu o velikosti 3 ha a dle zastavovací studie, kterou zpracovalo MSID ve
spolupráci s městem Bruntál, je území určeno k realizaci projektů zaměřených na drobnou výrobu či
výrobní služby. Nabízí se tak příležitost k vybudování skladů, administrativních budov či např. dopravních
terminálů. Místo je pro potenciálního investora příznivé i z důvodu dobré dostupnosti ze silnice I/11 ve
směru Hradec Králové – Šumperk – Bruntál – Opava – Ostrava.
Z dalších průmyslových zón bude na veletrhu představena podnikatelská zóna Nošovice a průmyslová
zóna Krnov-Červený dvůr, které jsou vhodné zejména pro malé a střední firmy. Mimo tyto zóny kraj
nabídne také Multimodální logistické centrum Mošnov umístěné v bezprostřední blízkosti mezinárodního
Letiště Leoše Janáčka Ostrava, které může poskytnout zejména skladové a výrobní plochy.
Vedle zmíněných ploch doplní nabídku investic na veletrhu také projekt obytného komplexu v Novém Jičíně
a plánované Letovisko Slezská Harta.
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Nový Jičín nabízí plochu o rozloze téměř 5 ha s velmi dobrou dopravní dostupností. Klidné místo na okraji
města, poblíž ulice Bohuslava Martinů, je ideální pro výstavbu bytů a svůj domov by tady mohlo najít až 300
rodin. V okolí je bohaté sportovní vyžití, restaurace, kanceláře a taky obchodní dům. Velkým plusem je
blízkost rekreační oblasti Skalky.
Letovisko Slezská Harta nabízí prostor pro vybudování rekreačních center, aquaparku, jachetního klubu a
přilehlých cyklostezek. V projektu se počítá se zapojením obcí Razová, Leskovec nad Moravicí a Nová Pláň.
Přípravu a samotnou prezentaci na veletrhu MIPIM má kompletně na starost MSID www.msid.cz, která se
kromě organizací akcí, jež jsou spíš okrajovou záležitostí, věnuje především péči o investiční prostředí
v Moravskoslezském kraji. „Investice jsou naším hlavním posláním. Naší prioritou je podílet se na rozvoji

kraje, a to nejen ve smyslu příchodu nových podnikatelských subjektů, ale samozřejmě také z pohledu
rozvoje vybavenosti pro občany kraje. Své služby nabízíme městům a obcím v regionu. Můžeme jim pomoci
s přípravou lokalit pro případné investory. Zajišťujeme mapování nevyužitých ploch, zveřejnění vhodných
území v databázích a přípravu zastavovacích studií a studií proveditelnosti,“ řekl ředitel MSID Tomáš Kolárik
a dodává, že vhodné podnikatelské plochy mohou všichni zájemci nalézt na webu pro investory
www.invest-msr.com, který MSID dlouhodobě spravuje. Do databáze je možné přidávat další lokality. Stačí
pouze kontaktovat pracovníky MSID, kteří zařídí vše potřebné pro nabídku dané plochy či objektu.

Cílem MSID není pouze lákat nové investory, ale také zajišťovat kompletní servis v Moravskoslezském kraji
již zasídleným. Udržuje s nimi kontakt, v případě zájmu je pravidelně informuje o aktuálním dění
v investičním prostředí kraje a pořádá pro ně zajímavé semináře a přednášky. Největší událostí roku pak je
konference Invest More, jejíž 5. ročník se letos chystá.
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Soutěž Lady Business letos už
počtvrté
Působení žen ve společnosti je třeba podporovat a aktivně rozvíjet. Jejich činnost je nenahraditelná,
zaslouží
si
uznání,
a
proto
se
bude
také
letos
konat
další,
v pořadí
již
4. ročník, soutěže Lady Business Moravskoslezského kraje pro rok 2019. Soutěž je určená pro ženy ve
vedoucích funkcích v soukromém i veřejném sektoru a jejím hlavním smyslem je vyzdvihnout jejich práci a
ocenit jejich každodenní úsilí.
Letošní ročník soutěže Lady Business, kterou MSID pod patronací Moravskoslezského kraje již několik let
organizuje, je zatím v přípravě, ale už nyní je zřejmé, že v něm budou jisté novinky. Stejně jako v předchozím
roce sice budeme hledat Lady Business ve dvou kategoriích, ale ty tentokrát budou zaměřeny hlavně na
řídící funkci. První kategorií bude Manažerka, která působí v obchodní společnosti nebo subjektu
podnikajícím na základě živnostenského oprávnění. Druhou kategorií pak bude Žena ve veřejné funkci.
Snahou je ocenit jak ženy, které se každý den pohybují v byznyse a musí uřídit svůj tým lidí, tak ženy, které
sice nemusí každodenně bojovat o podíl na trhu, ale mají zodpovědnost za veřejné záležitosti a peníze.
Vítězná odměna zůstává ve stejné výši 100.000,-Kč a je přinejmenším stejně tak motivační jako celý
průběh soutěže. Soutěž bude podpořena marketingovou kampaní a vše vyvrcholí finálovým večerem, kde
bude o každou z účastnic postaráno jako o opravdovou „lady“. Spuštění přihlášek lze očekávat začátkem
dubna a vyhlášení vítězky pak proběhne na podzim.
Soutěž Lady Business se od začátku těší velké oblibě a počet přihlášených žen každý rok roste. Vítězka je
vždy pečlivě vybírána komisí složenou z reprezentantů kraje, vítězek minulých ročníků a partnerů soutěže.
Od počátku se snažíme zajistit vysokou úroveň. Všem účastnicím poskytujeme maximální servis,
v minulém roce jsme pro ně například zajišťovali také speciální školící program, kdy obsah programu odrážel
potřeby účastnic. Po celou dobu soutěže jsme s nimi v úzkém kontaktu.
Mezi vítězkami minulých ročníků jsou velice zajímavé osobnosti, kterým soutěž dle slov mnoha z nich
dodala novou energii a motivaci k další práci a utvrzení v tom, že jejich úsilí má smysl. V roce 2015 získala
vůbec první titul Lady Business Moravskoslezského kraje Hana Malurová ze společnosti ESKON
s.r.o. z Opavy poskytující komplexní bezkontaktní řešení identifikace osob a předmětů. Lady Business
Moravskoslezského kraje pro rok 2016 se stala Darina Ermisová z firmy Dara bags s.r.o., která vyrábí krásné
designové kabelky a doplňky. Úřadující Lady Business Moravskoslezského kraje, které získaly titul v roce
2018, jsou rovněž velice zajímavé osobnosti. V kategorii Podnikatelka/Živnostnice zvítězila Lidmila
Kramolišová, jednatelka a jedna ze zakladatelek soukromé střední odborné školy EDUCA a v kategorii Žena
v neziskovém sektoru vyhrála Sylva Vartová, zakladatelka Mobilního hospicu Ondrášek, o.p.s.
Nadšení, uvolněná atmosféra a radost, která každý rok soutěž provází, nás utvrzuje v tom, že soutěž není
jenom o výhře a získanému titulu, ale že má daleko větší přesah. Ženy se díky vzájemnému setkávání a
sdílení mohou podpořit, vyjádřit své obavy a strachy, podělit se o úspěchy a v neposlední řadě navazovat
partnerství a spolupráci, která může někdy přerůst až v přátelství.
Všechny informace o minulých ročnících soutěže, o vítězkách a fotografie z finálových večerů najdete na
webu www.ladybusiness.cz. Zde bude také v nejbližší době možné se přihlásit nebo nominovat někoho ze
svého okolí.
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Zastavte se za námi na patriotech
MSK
Jestli někde slovo networking nabývá správného významu, pak je
to rozhodně na setkání Patriotů Moravskoslezského kraje. Letošní
12. setkání, které bude 4. 4. 2019 v KD Akord v Ostravě-Zábřehu je
zárukou zajímavých hostů, inspirativních přednášek a bohatého
doprovodného programu. Můžete potkat spoustu lidí a letos
poprvé také nás na našem stánku.
Na setkání budeme na našem stylovém stánku prezentovat, co
děláme, pro koho to děláme a jak to děláme. Pokud Vás tedy
zajímá, jak je to s investicemi v kraji, jaké rozvojové projekty kraj
chystá nebo jestli má smysl opravovat staré brownfieldy, přijďte
nás navštívit. Navíc taky odtajníme jeden velký projekt, na kterém
už více než rok pracujeme a kterým se začíná řešit problém, co
Moravskoslezský kraj trápí už dlouhou dobu. Vstupenky k dispozici
na webu www.patriotimsk.cz.
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Akce
Co všechno nás v následujících měsících čeká a co
chystáme pro Vás:
12. –15.03.2019 (Cannes, FR) MIPIM – veletrh
realitních a investičních příležitostí
04.04.2019

(Ostrava) Setkání patriotů MSK –
registrace zde

15.05.2019

(Ostrava) Konference pro starosty
měst a obcí

05.-06.06.2019

(Brno) Veletrh URBIS – Smart City
Fair

13.-15.06.2019

(Ostrava) Veletrh ÚSPORNÁ DOMÁCNOST
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