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Už na konci roku 2010 zazname-

nal Moravskoslezský kraj (MSK) 

opět nárůst návštěvnosti a zájmu 

turistů, a to po několika letech 

mírného poklesu. 

Ačkoliv výsledky za 4. čtvrtletí 

2011 zatím nejsou známy, lze říci, 

že zájem turistů o MSK postupně 

roste v každém ze sledovaných 

části roku 2011 oproti stejnému 

období roku 2010 např. ve 2. 

čtvrtletí se meziročně počet pří-

jezdů hostů v MSK zvýšil o více 

než 9 % oproti stejnému kvartá-

lu předcházejícího roku, přičemž 

nárůst zahraničních hostů je za-

registrován dokonce o více než 

17 % oproti stejnému období 

roku 2010. V tomto období přijelo 

celkem 144 218 hostů.

Ve 3. kvartále 2011 se MSK do-

konce dostal již na 2. místo mezi 

kraji v rámci celé ČR, co se týče 

tempa růstu návštěvnosti. Ná-

vštěvnost v tomto období, tj. 

v hlavní sezóně, se tak zvýšila 

o více než 7 % oproti roku 2010. 

V hlavní sezoně kraj navštívilo na 

171 tis. hostů. 

„Zaměřujeme se na turisty naše 

i zahraniční, lákáme Slováky, Po-

láky a Němce, protože to jsou 

nejčastější návštěvníci a tady 

také máme nárůst v hlavní sezo-

ně meziročně téměř o 10,3 %. Na 

domácí i zahraniční turisty zamě-

řujeme poměrně masivní kampa-

ně a využíváme k tomu i netradič-

ních prostředků a cest, například 

reklamu ve vlacích a v jiných do-

pravních prostředcích, nové pre-

zentační aktivity typu „S Tatrou na 

cestách“, geocaching, gastrono-

mické soutěže a aktivity apod.,“ 

říká náměstek hejtmana Jiří Vzi-

entek. „Akcentujeme technické 

památky a industriální turistiku, 

o které roste zájem v posledních 

letech, to se také v nárůstu v kraji 

projevilo,“ doplnil Vzientek.

pokračování na str. 3

At the end of 2010 the Moravian-

Silesian Region recorded a rise 

in tourist numbers after several 

years of stagnation in the tourism 

and travel sector. 

Although the results for Q4 of 

2011 are not yet out, the fi gures 

show an increase in the fi rst 

three quarters compared with 

the equivalent periods in 2010; 

the year-on-year increase in visi-

tor numbers in Q2 was over 9 %, 

with a 17 % rise in the number of 

visitors from abroad. Total visitor 

numbers in the second quarter of 

2011 were 144 218.

In the third quarter of 2011, 

the Moravian-Silesian Region 

achieved the second highest 

growth in visitor numbers of any 

Czech region. The number of visi-

tors in Q3 (the main tourist sea-

son) rose by 7 % compared to the 

same period in the previous year, 

with over 171 000 people visiting 

the Region.

Jiří Vzientek, Deputy President of 

the Region, comments on these 

encouraging fi gures: “We aim to 

attract tourists not only from other 

parts of the Czech Republic, but 

also from Slovakia, Poland and 

Germany – these three countries 

provide the majority of our visi-

tors, and they showed a growth of 

10.3 % in the main tourist season 

compared to the previous year. 

We have launched large-scale 

campaigns targeting Czech and 

international tourists, including 

a range of innovative activities: 

ads in trains and other public 

transport, events involving the 

Tatra rally team, geocaching, gas-

tronomic competitions and much 

more. We are emphasizing the 

Region’s potential for industrial 

heritage tourism – there has been 

a huge boom in interest in this 

type of tourism in recent years, 

which has also helped boost visi-

tor numbers.”
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in early March, Ostrava’s Hotel 

Imperial will again be the 

venue for the Meeting of 

Deputy Regional President 

Marian Lebiedzik with Mayors 

– part of a regular series of 

meetings organized by the 

RDA.

Mayors are always asking about 

new developments in the Re-

gion’s support systems. This year 

we will focus on support currently 

offered to municipalities by the Re-

gional budget and EU funds.

Everybody is keen to know about 

the planned changes in EU subsi-

dies after 2014 – and there will be 

information on that too.

The RDA offers systematic support 

to municipalities applying for EU 

funding to fi nance local projects. 

The meeting will also include a pre-

sentation of new services we are 

offering to municipalities, including 

a range of new and useful informa-

tion on the RDA’s website.

Petra Chovanioková
Director, RDA

na začátku března v ostravském 

hotelu Imperial bude Agentura pro 

regionální rozvoj opět organizovat 

setkání náměstka hejtmana kraje, 

Mariana Lebiedzika, se starosty 

obcí a měst. 

Starostové se vždy ptají, co nové-

ho pro ně kraj připravuje, ani letos 

tak nezapomeneme na aktuální 

podporu obcí a měst z krajské 

pokladny, ani na možnosti, které 

ještě dává EU. 

Víme, že všechny již zajímá, co 

se chystá v oblasti evropských 

dotací po roce 2014, i toto se na 

setkání dozvíte.

Agentura pro regionální rozvoj 

pomáhá obcím s projekty uchá-

zejícími se o peníze z unie a tak 

na setkání chceme účastníky se-

známit také s novinkami, které se 

připravují právě pro města a obce, 

ale také s novými informacemi 

na webu agentury, které obcím 

a městům pomáhají.

Petra Chovanioková
ředitelka ARR

Dear readers,

Vážení čtenáři,

KALENDÁŘ ARR RDA CALENDAR
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BŘEZEN 2012

1. března 2012 / Krajský úřad MSK
Regionální konference – CzechTourism 
- regionální konference pro odborníky 
cestovního ruchu 
Informace: Richard Žabka, zabka@arr.cz

2. – 3. března 2012 / BVV, Brno
FRANCHISE MEETING POINT
Největší přehlídka franchisových příleži-
tostí v ČR pro MSP
Informace: www.bvv.cz/franchise-mee-
ting-point/

2. – 4. března 2012 / Výstaviště Černá 
louka, Ostrava
DOVOLENÁ A REGION 2012
15. ročník výstavy cestovního ruchu
Informace: www.cerna-louka.cz/cz/vysta-
viste/akce/

6. – 9. března 2012 / Cannes, Francie
MIPIM – 23. ročník veletrhu mezinárod-
ních nemovitostí
Informace: www.mipim.com/mipim/

7. – 11. března 2012 / Berlín, Německo
ITB Berlin 2012 – veletrh cestovního ruchu
Informace: www.itb-berlin.de/en/

8. března 2012 / Hotel Imperial Ostrava
Setkání se starosty měst a obcí MSK – 
pravidelná setkání zástupců kraje
s představiteli měst a obcí
Informace: Ing. Hana Myšková,
myskova@arr.cz

13. března 2012 / nová aula VŠB–TU 
Ostrava
Veletrh pracovních příležitostí Kariéra 
Plus 2012 
Informace: www.vsb.cz/karieraplus/cs/

16. – 17. března 2012 / Kongresové 
centrum ALDIS, Hradec Králové
Veletrh Infotour a cykloturistika 
13. ročník veletrhu cestovního ruchu
Informace: www.infotourhk.cz/cs

22. – 24. března 2012 / Eurocentrum, 
Jablonec nad Nisou
Euroregion Tour – 12. ročník veletrhu 
cestovního ruchu
Informce: www.eurocentrumjablonec.cz/
akce/veletrhy-a-vystavy/euroregion-tour/

MARCH 2012

1 March 2012 / Moravian-Silesian
Regional Authority
Regional conference – CzechTourism - 
regional conference for tourism experts 
Information: Richard Žabka, zabka@arr.cz

2 – 3 March 2012 / Brno Exhibition 
Centre
FRANCHISE MEETING POINT
The biggest show of franchising 
opportunities in the Czech Republic
Information: www.bvv.cz/en/franchise-
meeting-point/

2 – 4 March 2012 / Černá louka, Ostrava
HOLIDAY AND REGION 2012
15th annual tourism and travel trade fair
Information: www.cerna-louka.cz/cz/
vystaviste/akce/

6 – 9 March 2012 / Cannes, France
MIPIM – 23rd annual international real 
estate event
Information: www.mipim.com/mipim/

7 – 11 March 2012 / Berlin, Germany
ITB Berlin 2012 – travel trade show
Information: www.itb-berlin.de/en/

8 March 2012 / Hotel Imperial, Ostrava
Meeting with Mayors from the M-S 
Region – part of a regular series of 
meetings featuring mayors and Regional 
offi cials
Information: Hana Myšková,
myskova@arr.cz

13 March 2012 / VŠB – Technical 
University Ostrava
Kariéra Plus 2012 careers fair 
Information: www.vsb.cz/karieraplus/cs

16 – 17 March 2012 / ALDIS Congress 
Centre, Hradec Králové
Infotour and Cycle Tourism trade fair
13th annual tourism fair
Information: www.infotourhk.cz/cs

22 – 24 March 2012 / Eurocentre, 
Jablonec nad Nisou
Euroregion Tour – 12th annual tourism 
and travel trade fair
Information: www.eurocentrumjablonec.
cz/akce/veletrhy-a-vystavy/

EDITORIAL

5 April 2012 / Hotel Imperial,
Congress Hall
Final conference in The Moravian-
Silesian Region – A Byword for 
Competitiveness project
Information: Silvie Szwedová, 
szwedova@arr.cz

10 April 2012 / Hotel Imperial,
Budapest Lounge
Meeting with the Deputy Regional 
President and partners
Information: Silvie Szwedová, 
szwedova@arr.cz

10 – 11 April 2012 / Fam trip Poland
Fam trip focusing on microbreweries 
and technical attractions 
Information: Richard Žabka, zabka@arr.cz

14 April  2012 / University of Silesia, 
Katowice
M-S Region presentation at the 
university in Katowice 
Information: Richard Žabka, zabka@arr.cz

17 - 18 April  2012 / Press trip 
CzechTourism
Press trip focusing on activity holidays 
and technical attractions 
Information: Richard Žabka, zabka@arr.cz 

24 – 27 April 2012 / Brno Exhibition Centre
URBIS INVEST 
International Fair of Investment & 
Business Opportunities and Regional 
Development
Information: http://www.bvv.cz/en/urbis-
invest/

5. dubna 2012 / Hotel Imperial, 
Kongresový sál
Závěrečná konference projektu MSK 
– Moravskoslezsko synonymum kon-
kurenceschopnosti
Informace: Ing. Silvie Szwedová,
szwedova@arr.cz

10. dubna 2012 / Hotel Imperial, salonek 
Budapešť
Setkání náměstka s regionálními 
partnery
Informace: Ing. Silvie Szwedová,
szwedova@arr.cz

10. – 11. dubna 2012 / Famtrip Polsko
Famtrip zaměřený na malé pivovary 
a technické atraktivity
Informace: Richard Žabka, zabka@arr.cz

14. dubna 2012 / Univerzita v Katowicích
Prezentace MSK na univerzitě
v Katowicích
Informace: Richard Žabka, zabka@arr.cz

17. - 18. dubna 2012 / Presstrip CzechTourism
Presstrip zaměřený aktivní dovolenou 
a technické atraktivity
Informace: Richard Žabka, zabka@arr.cz

24. – 27. dubna 2012 / BVV, Brno
URBIS INVEST 
Mezinárodní veletrh investičních příleži-
tostí, podnikání a rozvoje v regionech 
Informace: www.bvv.cz/urbisinvest

DUBEN 2012 APRIL 2012
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Moravskoslezský kraj jako každo-

ročně i letos neopomene účast na 

veletrzích cestovního ruchu. Letoš-

ní prezentaci zahájil v lednu v Br-

ně na veletrhu RegionTour, a to po 

loňské nabídce technických pamá-

tek letos s důrazem na gastronomii 

a ochutnávku krajových specialit 

(kromě jiného bylo na stánku show 

s Ivanem Vodochodským – zná-

mým TV kuchařem). Veletrhy jsou 

jednou z možností, jak přilákat ne-

jen odborníky, ale také širokou ve-

řejnost.

Zmínit je také třeba mezinárodní 

veletrh cestovního ruchu Ferien-

messe ve Vídni. Zájemci o návště-

vu Moravskoslezského kraje se tu 

tradičně zajímají o wellnes např. 

v pivních lázních, poznání a gastro. 

Zájem vzrostl po zprovoznění dál-

nice do Ostravy, kdy dostupnost 

našeho kraje se stala takto mno-

hem jednodušší.

Mimo veletrhy budou probíhat 

i další akce: roadshow S Tatrou 

na cestách - tatrovka obsadí ná-

městí postupně v šesti městech 

republiky a součástí bude dopro-

vodný program s prezentací kraje 

včetně soutěží pro zájemce. „Ne-

zapomínáme ani na informační ta-

bule v obchodních centrech, ku-

dy projdou desetitisíce lidí a mnozí 

atraktivní nabídku kraje zaregistru-

jí, vyjedeme i do Polska a na Slo-

vensko,“ uzavřel náměstek hejtma-

na Vzientek.

This year, as in previous years, 

the Region will maintain a ma-

jor presence at tourism fairs and 

exhibitions. This year’s round of 

presentations began in Brno at the 

RegionTour event. Last year the 

Region focused on its industrial 

heritage, but this year’s emphasis 

was on the Region’s distinctive 

food and drink, including demon-

strations by the popular TV chef 

Ivan Vodochodský. Fairs and ex-

hibitions are an important way of 

promoting the Region to experts 

and the general public.

The Region was also present at the 

Ferienmesse international fair in Vi-

enna, where interest usually focus-

es on wellness activities (such as 

‘beer spas’), traditional sightseeing 

and gastronomy. The completion 

of the motorway to Ostrava has 

boosted visitor numbers, making 

the Region much more easily ac-

cessible from the south and west.

Other promotional activities in-

clude the Tatra roadshow. The fa-

mous local Dakar rally team will be 

visiting six Czech cities, with com-

petitions and other events show-

casing the M-S Region. Vzientek 

adds: “We also have information 

boards in shopping malls, where 

we can reach tens of thousands of 

people, and of course we will con-

tinue to focus on the Polish and 

Slovak markets.”

TURISTICKÝ ZÁJEM O KRAJ OPĚT ROSTE INCREASE IN VISITOR NUMBERS

TOURISM FAIRS FEATURING 
THE MORAVIAN-SILESIAN 
REGION IN 2012

VELETRHY CESTOVNÍHO 
RUCHU 2012 S ÚČASTÍ
MSK

TŘI OTÁZKY PRO NÁMĚSTKA 
HEJTMANA JIŘÍHO VZIENTKA 
NA TÉMA CESTOVNÍ RUCH

Why has there 
been more inter-
est in the Region 
in 2010 and 2011?
We are fi nally pro-

moting what we 

have to offer, and 

people are respond-

ing. The Region is 

succeeding in pro-

moting its industrial 

heritage, as well as 

golf, mountain tour-

ism (including win-

ter sports), and other attractions. 

We have invested large sums in ad 

campaigns, and we’re now seeing 

a return on that investment.

How is the Region promoting 
itself?
We don’t use one-off campaigns: 

our promotions are integrated and 

long-term. The Region is well-repre-

sented at the web portals seznam.

cz and idnes.cz, which are mainly 

used by young people with families. 

We have also launched campaigns 

in trains and public transport, shop-

ping malls and cinemas. We are 

planning a Tatra rally roadshow, and 

we regularly place supplements in 

high-circulation national newspa-

pers. We also meet personally with 

representatives of travel agencies. 

Last year we launched a geocach-

ing competition, and there have 

also been photo competitions and 

a campaign based on food and 

drink. We are also focusing on pro-

viding maximum wheelchair access.

What new activities are you 
planning for this year?
This year will see the opening of 

a single track route for mountain 

bikes, horse-riding routes, and the 

completion of the Industrial Herit-

age Trail. Visitors to our website can 

download a guide to events into 

their mobile phones via bluetooth. 

We will also launch a new guide-

book, and we are planning a ‘Cas-

tle Route’ in conjunction with our 

neighbours in the Zlín Region and 

the Silesian Voivodeship (Poland).

V roce 2010 i vloni vzrostl zájem 
o náš kraj, čím si to vysvětlujete?

Konečně intenzívně nabízíme to, 

co nabídnout můžeme a je o to zá-

jem. Moravskoslezskému kraji se 

daří dobře propagovat industriální 

památky, ale také golf, hory včet-

ně zimních sportů a další atraktivi-

ty. Dost jsme investovali do kampa-

ní a propagace a už se nám to vrací.

Jaké cesty konkrétně kraj volí?

Kampaně nejsou jednorázové, nava-

zují na sebe a jsou trvalé. Zajímavě 

prezentujeme kraj třeba na webech 

Seznam.cz nebo iDnes.cz, což jsou 

stránky navštěvované především 

mladšími lidmi s rodinami. Kampa-

ně jsme rozjeli taky v dopravních 

prostředcích, obchodních centrech 

nebo velkých kinech, plánujeme 

roadshow s tatrovkou a pravidelně 

zadáváme přílohy do deníků s vyso-

kými náklady. Odborníkům z cesto-

vek představujeme novinky přímo 

na místech. Vloni jsme zahájili sou-

těž Geocashing, 

zajímavé jsou foto-

soutěže a zabrala 

i kampaň Jak šma-

kuje Moravskoslez-

sko. Pamatujeme 

i na bezbariérovou 

turistiku.

Jaké novinky jste 
přichystali na ten-
to rok?

Letos postavíme 

singltrek pro cyklisty-fajnšmekry, 

chceme zřídit hippostezky nebo 

dokončit Stezku technických pa-

mátek. Na webu už máme mobilní-

ho průvodce našimi akcemi a aktivi-

tami pro stažení do mobilu, funguje 

přes bluetooth. Představíme novou 

průvodcovskou publikaci a se sou-

sedy v Žilinském kraji a Slezském 

vojvodství připravujeme Hradní 

cestu. 

THREE QUESTIONS FOR DEPUTY 
REGIONAL PRESIDENT JIŘÍ 
VZIENTEK

pokračování ze str. 1 continued from page 1

Regiontour Brno Czech Republic 12. 1. 2012 15. 1. 2012

Vídeň / Vienna Austria 12. 1. 2012 15. 1. 2012

Slovakiatour Bratislava Slovakia 19. 1. 2012 22. 1. 2012

Olomouc Czech Republic 27. 1. 2012 29. 1. 2012

HW Praha / Prague Czech Republic 9. 2. 2012 12. 2. 2012

Mnichov / Munich Germany 22. 2. 2012 26. 2. 2012

Dovolená a Region Ostrava Czech Republic 2. 3. 2012 4. 3. 2012

Berlín / Berlin Germany 7. 3. 2012 11. 3. 2012

Hradec Králové Czech Republic 16. 3. 2012 17. 3. 2012

Vologda Russia 29. 3. 2012  31. 3. 2012

Poznaň / Poznan Poland 24. 10. 2012 27. 10. 2012



PODNIKY VYUŽILY FINANCE Z EU 
URČENÉ SPECIÁLNĚ NA ZLEPŠENÍ 
OVZDUŠÍ V MSK

VÝZVA PRO PROJEKTY PŘESHRANIČNÍ 
SPOLUPRÁCE NA ČESKO-POLSKÉ 
HRANICI POKRAČUJE 

COMPANIES TAKE ADVANTAGE 
OF EU FUNDS FOR AIR QUALITY 
IMPROVEMENTS

CALL FOR CZECH-POLISH CROSS-
BORDER COOPERATION PROJECTS 
CONTINUES

Oproti předchozím letům se ve dru-

hé půli loňského roku v MS kraji 

zvýšil zájem o evropské dotace na 

podporu zlepšení životního prostře-

dí, především mezi fi rmami. „Pod-

niky využily speciální výzvy urče-

né jen pro Moravskoslezský kraj 

a předložily několik velkých projek-

tů na zlepšení životního prostředí. 

Jde především o projekty na sníže-

ní emisí vypouštěných do ovzduší, 

úspěšné byly hlavně velké průmy-

slové podniky: Arcelor Mittal Os-

trava (dotace ve výši 175 mil.Kč 

bude využita na snížení emisí in-

stalací nové technologie pro injek-

táž prachového uhlí), Dalkia, Evraz 

Vítkovice Steel (projekt na odsávání 

ocelárny s dotací 175 mil.Kč). Nej-

větším projektem v oblasti ochrany 

ovzduší, který se v MSK realizuje, 

je projekt Energetiky Třinec s dota-

cí téměř 380 mil. Kč. Tato dotace 

poslouží ke snížení emisí jednoho 

z teplárenských kotlů,“ přiblížil ná-

městek hejtmana Marian Lebiedzik. 

Žadatelům o evropské dotace 

z Moravskoslezského kraje byly 

ke konci loňského roku schvále-

ny projekty za více než 49 miliard 

Kč (mimo Regionální operační pro-

gram), což představuje v rámci ČR 

celkově 11,8% podíl čerpání pro-

středků. Analýzy čerpání pro kraj 

zpracovává Agentura pro regionál-

ní rozvoj a aktuální možnosti získá-

ní fi nančních prostředků z EU jsou 

k dohledání na adrese www.jeste-

jesance.cz.

Ve dnech 15. a 16. listopadu 2011 

se uskutečnil Monitorovací výbor 

(MV) v Třinci. V rámci jednání byly 

vybrány další projekty k fi nancování 

a následně byly upraveny i alokace 

v jednotlivých oblastech podpory. 

Markantní je to v oblasti podpory 

2.2 - Podpora rozvoje cestovního 

ruchu, která byla do zasedání Moni-

torovacího výboru v Třinci pozasta-

vena. Došlo zde k takovým úspo-

rám, že jsou již v realizaci všechny 

náhradní projekty schválené na 5. 

MV v Opoli a nyní zbývá více jak 2 

mil. € pro další kolo výzvy. Aktuální 

informace o zbývajících fi nančních 

prostředcích v jednotlivých oblas-

tech podpory a termínu předkládání 

projektových žádostí jsou zvěřejně-

ny na webových stránkách progra-

mu. Rovněž byl stanoven termín 

pro předkládání žádostí na 17. září 

2012. Potenciální žadatelé mají tak 

dost času na zpracování a přípravu 

svých projektových záměrů. Pro 

kvalitní zpracování žádostí mohou 

žadatelé využít možností osobních 

konzultací a plánovaných worksho-

pů, které se uskuteční v prvním po-

loletí tohoto roku. Bližší informace 

o připravovaných akcích budou 

k dispozici na stránkách programu 

(www.cz-pl.eu) Moravskoslezského 

kraje (www.kr-moravskoslezsky.cz) 

a NUTS2 Moravskoslezsko – Cíl 

3, evropská územní spolupráce – 

(www.nuts2moravskoslezsko.cz).

On 15 and 16 November the pro-

gramme Monitoring Committee met 

in Třinec. New projects were select-

ed for funding, and allocations of 

funds to individual areas of support 

were adjusted. One of the biggest 

changes is in area 2.2 – Support for 

Tourism Development – which was 

suspended pending the Třinec ses-

sion. Savings in this area have been 

so dramatic that all the back-up 

projects approved at the 5th Com-

mittee session in Opole are now in 

the implementation phase, leaving 

over 2 million EUR available for the 

next round of the call. Up-to-date 

information on funds still available in 

each individual area is available on 

the programme website, along with 

submissions deadlines. The next 

deadline was set as 17 September 

2012 – giving potential applicants 

enough time to draw up high-quality 

applications. To help with the appli-

cation process, there will be a series 

of workshops and individual con-

sultation sessions during the fi rst 

quarter of this year. More informa-

tion on planned events related to 

the application process will be pub-

lished on the programme website 

(www.cz-pl.eu) and the websites 

of the Moravian-Silesian Region 

(www.kr-moravskoslezsky.cz) and 

NUTS2 Moravia-Silesia – objective 

3, European territorial cooperation

(www.nuts2moravskoslezsko.cz).

Compared with previous years, 

the second half of 2011 saw an 

increase in applications for EU 

funds targeted at air quality im-

provements – mainly from com-

panies within the Region. Marian 

Lebiedzik, Deputy to the Regional 

President, gives more details: 

“Companies took advantage of 

special calls aimed exclusively at 

the Moravian-Silesian Region, sub-

mitting several large-scale projects 

for air quality improvements – par-

ticularly reductions in emissions. 

The most successful projects are at 

large industrial companies: Arcelor 

Mittal Ostrava (175 million CZK to 

reduce emissions by installing new 

coal dust injection technologies), 

Dalkia, and Evraz Vítkovice Steel 

(steelworks ventilation technology, 

175 million CZK). The biggest air 

quality project in the Region at the 

moment is at Energetika Třinec, 

with funding of almost 380 million 

CZK to reduce emissions from one 

of the heating plant boilers.” By the 

end of last year, over 49 billion CZK 

of EU funding had been approved 

for projects submitted by appli-

cants in the Region (outside the 

Regional Operational Programme), 

representing 11.8% of national 

subsidy receipts. An analysis of Re-

gional subsidy absorption is being 

compiled by the Regional Develop-

ment Agency; details of EU funding 

currently available can be found at 

www.jestejesance.cz.

4 REALIZUJEME STRATEGICKÉ CÍLE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

Oblast podpory
Area of support

Zbývající alokace (EUR)
Allocation remaining (EUR)

1.1 Posilování dostupnosti
1.1 Improving accessibility

0.00

1.2 Ochrana životního prostředí
1.2 Environmental protection

3 355 329.29

1.3 Prevence rizik
1.3 Risk prevention

0.00

2.1 Rozvoj podnikatelského prostředí
2.1 Development of the business environment

2 158 564.47

2.2 Podpora rozvoje cestovního ruchu
2.2 Support for tourism development

2 016 902.00

2.3 Podpora spolupráce v oblasti vzdělávání
2.3 Support for cooperation in education and training

1 468 545.94

3.1 Územní spolupráce veřejných institucí
3.1 Territorial cooperation among public institutions

157 570.44

3.2 Podpora společenských, kulturních 
a volnočasových aktivit
3.2 Support for social, cultural and leisure activities

730 820.23

Celkem / Total 9 887 732.37

Tabulka: Alokace fi nančních prostředků zbývající po MV v Třinci
Table: Allocation of funds remaining after the Třinec session
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NA INOVACÍCH V OBLASTI 
BIOTECHNOLOGIÍ UŽ PRACUJE 7 ZEMÍ

KONFERENCE O BIOMEDICÍNĚ 
MĚLA PŘEKVAPIVÉ FINÁLE

SEVEN COUNTRIES ARE NOW INVOLVED 
IN BIOTECHNOLOGY INNOVATIONS

BIOMEDICINE CONFERENCE WITH 
A SURPRISE ENDING

Agentura pro regionální rozvoj se 
stala partnerem dalšího meziná-
rodního projektu v rámci programu 
INTERREG IVC, který je zaměřen na 
iniciaci a udržování spolupráce mezi 
evropskými regiony. „Tentokráte jde 
o projekt s názvem ETTBio, zaměře-
ný na vyměňování zkušeností v ob-
lasti biotechnologií a jejich zavádění 
do praxe. Jde o další počin v rámci 
Regionální inovační strategie, kde 
jsme koordinátorem aktivit za náš 
kraj, v tomto novém projektu jsme 
ale jediným partnerem za celou re-
publiku,“ přiblížila ředitelka ARR 
Petra Chovanioková a připomněla, 
že RIS má za úkol především pomo-
ci přenést inovace do praxe, protože 
bez toho nebude žádné podnikání 
konkurenceschopné.

ETTBio je zaměřený na identifi ka-
ci transferu v oblasti biotechno-
logií a jejich publikování v sedmi 
evropských zemích. Projekt vede 
Technická univerzita v Drážďanech 
(Německo) a je tu zastoupeno 10 
partnerů z Polska, Španělska, Velké 

Británie, Belgie, Estonska: univerzity, 
výzkumné instituce, rozvojové agen-
tury a úřady. Projekt potrvá 3 roky 
a Evropská unie na něj poskytla 2,3 
miliónů euro.

„Postupně se uskuteční celkem 21 
akcí zaměřených na výměnu zkuše-
ností u osvědčených postupů, tvor-
bu a prezentaci případových studií, 
v plánu jsou workshopy. Zavedeno 
do praxe by mělo být nejméně 7 
osvědčených praktik, vydáno nej-
méně 7 doporučení na regionální či 
místní politické úrovni a proškoleno 
nejméně 20 účastníků z regionů, a to 
prostřednictvím seminářů a výměn-
ných praxí,“ upřesnil projektový ma-
nažer ARR Roman Pelc.

Moravskoslezský kraj i Česká repub-
lika pak očekává zlepšení strategií 
v oblasti přenosu technologií, větší 
zapojení společností do výzkumu, 
vývoje a využívání biotechnologií, 
vytváření nových pracovních míst, 
zvýšení inovačního potenciálu a eko-
nomické výkonnosti. 

První mezinárodní konference vě-
novaná výzkumu a vývoji v oblas-
ti biomedicíny, inovacím na poli 
ochrany životního prostředí a zdra-
ví obyvatel (tzv. brokerage event) 
proběhla s úspěchem v Ostravě na 
sklonku roku 2011. ARR ji uspořá-
dala pro stovku zájemců od nás i ze 
světa spolu s vědeckými pracoviš-
ti, nemocnicemi a fi rmami jako sou-
část úspěšného naplňování inovač-
ní strategie. 

Konference měla překvapivě akční 
závěr: při závěrečné exkurzi na jed-
nom z pracovišť ostravské fakultní 
nemocnice byl jeden z přítomných 
lékařů - členů exkurze a zároveň 
expert Fakultní nemocnice vyzván 
k aktivní účasti na náročné naléhavé 
operaci, kterou pak mohli účastníci 
exkurze - lidé, kteří pracují například 
ve výrobě pomůcek pro zdravotnic-
tví a s lékaři se setkávají jen jako se 

zákazníky nebo jako pacienti, s úža-
sem sledovat.

Po oba dny se na konferenci hovo-
řilo například o nových materiálech 
používaných při léčbě chronických 
ran. Nové silikonové materiály se 
stříbrem se hodí pro těžko léčitelné 
chronické rány – diabetický, nebo 
bércový vřed, popáleniny. 

O využití digitálních 3D technologií 
při rekonstrukci částí obličeje ho-
vořili plastičtí chirurgové z ostrav-
ské fakultní nemocnice: počítačové 
programy jsou využívány při výrobě 
a ukotvení silikonových náhrad obli-
čejových částí po zranění nebo de-
formacích zaviněných nemocemi. 
Lékař často spolupracuje s proteti-
kem, ale také s designérem. Biome-
dicíně mají v budoucnu sloužit také 
aktivity nového superpočítačového 
centra VŠB-TU Ostrava.

The RDA has become a partner in an-
other international project run as part of 
the INTERREG IVC programme to set 
up and maintain cooperation among 
European regions. RDA Director Pe-
tra Chovanioková explains: “The new 
project, known as ETTBio, focuses on 
sharing experience in biotechnology 
research, development and practical 
application. It forms part of the Re-
gional Innovation Strategy (RIS), which 
we coordinate on behalf of the Region 
– and we are the only Czech partner in 
the project.” The main goal of the RIS 
is to help in the transfer of innovations 
into practical applications; without 
this crucial fi nal step, no business can 
achieve competitiveness.

ETTBio focuses on identifying, sharing 
and publishing details of tried-and-
tested biotechnology transfers among 
seven European countries. The pro-
gramme is coordinated by the Dresden 
University of Technology (Germany) 
and groups together 10 partners from 
Poland, Spain, Britain, Belgium, Esto-
nia, and of course the Czech Republic: 

universities, research institutes, devel-
opment agencies and government of-
fi ces. The project lasts for 3 years and 
has been given 2.3 million EUR of fund-
ing by the EU.

RDA project manager Roman Pelc 
gives more information: “The project 
will involve 21 events sharing informa-
tion on successful technology trans-
fers, presentations of case studies, and 
workshops. There will be a minimum of 
7 practical applications, 7 or more rec-
ommendations on the regional or local 
levels, and training for at least 20 repre-
sentatives of regions via seminars and 
exchange schemes.”

For the M-S Region and the Czech 
Republic as a whole, the project prom-
ises to bring strategic improvements to 
benefi t technology transfers, increased 
involvement of companies in R&D and 
the use of biotechnologies, new jobs, 
and an increase in innovation potential 
and economic performance.

Ostrava’s fi rst ever brokerage event – an 
international conference focusing on 
R&D in biomedicine and innovation in 
environmental and public health tech-
nologies – was held at the end of 2011. 
The event was organized by the RDA as 
part of the Regional Innovation Strategy. 
It featured a hundred participants from 
the Czech Republic and abroad repre-
senting universities, hospitals and the 
commercial sector.

The conference was a great success, 
and participants were in for a surprise: 
during the fi nal tour of Ostrava’s Uni-
versity Hospital, one of the delegates – 
a specialist at the hospital – received an 
urgent call to perform emergency sur-
gery. The participants had the chance 
to observe the operation – a real eye-
opener especially for those working in 
the health care equipment manufactur-
ing sector, who rarely get the chance to 
see doctors in action.

Discussions during the previous two 
days focused on new materials used for 
treating chronic wounds. Silicone/silver 
materials are ideal for treating chronic 
problems such as some ulcers or se-
vere burns.

Plastic surgeons from the University 
Hospital gave a presentation on the use 
of 3D technologies in facial reconstruc-
tive surgery: computer programmes are 
used to produce and anchor silicone 
facial prosthetics to treat patients suf-
fering from injuries or disease-related 
disfi gurements. Doctors work closely 
alongside prosthetists and prosthetic 
designers. The plastic surgery depart-
ment at the Ostrava Faculty Hospital 
serves a large catchment area including 
the Czech Republic and Slovakia.

Biomedical technologies will also bene-
fi t greatly from the new supercomputer 
centre at the VŠB-Technical University 
of Ostrava.

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ
FÓRUM V OSTRAVĚ

REGIONAL INNOVATION
FORUM IN OSTRAVA

Pracovníkům univerzit, fi rem, věd-
cům, pracovníkům ve výzkumu, 
členům klastrů, investorům, ale i za-
městnancům veřejné správy nabízí 
ARR spolu s Berman Group účast na 
Regionálním inovačním fóru, které se 
bude konat 10. května 2012 v pro-
storách Nové auly VŠB-TU Ostrava. 

„Chceme představit Regionální ino-
vační strategii našeho kraje a její 
projekty a kraj jako region, který se 

inovacím intenzívně věnuje, protože 
bez nich nebude konkurenceschop-
ným. Prostor dostanou také metody 
inovačního managementu a na něj 
navazující aktivity. Nezapomeneme 
ani na zkušenosti ze světa,“ přiblížil 
projektový manažer David Pawera 
z ARR s tím, že nosným tématem 
fóra budou start-up fi rmy a jejich 
podpora.

The RDA in conjunction with the Ber-
man Group is offering the opportu-
nity for representatives of universities, 
companies, research institutes, cluster 
members, investors and public sec-
tor employees to participate in this 
year’s Regional Innovation Forum on 
10 May at „Nova aula“ VŠB-Technical 
University of Ostrava.

RDA project manager David Paw-
era gives more details: “The event is 

a chance for us to present the Regional 
Innovation Strategy and other projects, 
showing that we as a Region have 
a strong focus on innovation – an es-
sential condition for competitiveness. 
There will be presentations of innova-
tion management methods and related 
activities. We will also show how other 
countries have addressed these issues, 
as well as discussing how best to sup-
port start-up fi rms.”
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V KRAJI SE VÍCE
TŘÍDÍ ODPAD

Obec Bolatice je nejlepší v třídění 

papíru, plastu, skla a nápojového 

kartonu, obec zvítězila v krajské 

soutěži O keramickou popelnici 

2011 v kategorii nad 4 000 obyva-

tel. V kategorii obcí do 4 000 obyva-

tel si pak cenu od 1. náměstka hejt-

mana Miroslava Nováka převzala 

obec Nové Heřminovy. Současně 

byla oceněna města a obce s nejlé-

pe vypracovaným systémem třídění 

elektroodpadu – tady si cenu - ke-

ramické sluchátko - odvezli před-

stavitelé Úvalna, Petřvaldu u Karvi-

né a Nového Jičína. 

Poprvé se soutěžilo v meziročním 

nárůstu celkového množství tříděné-

ho sběru využitelných odpadů (Sko-

kan roku), nejlépe hodnocená byla 

města Havířov, Karviná a Ostrava.

„Vloni se podařilo obyvatelům na-

šeho kraje vytřídit 1 593 tun elektro-

spotřebičů. To je o 148 tun více než 

v minulém roce. Velkou zásluhu na 

tomto zlepšení mají právě červené 

kontejnery fi rmy Asekol, na které si 

lidé zvykli a využívají je,“ chválí no-

vinku 1. náměstek hejtmana Morav-

skoslezského kraje Miroslav Novák 

(ČSSD), který přesně před rokem 

slavnostně pokřtil vůbec první čer-

vený kontejner v kraji. 

Lidé v kraji vloni vytřídili 42 000 tun 

využitelných složek z komunálního 

odpadu - skla, papíru, plastů a kar-

tonů a rok od roku jde procento vy-

tříděného odpadu nahoru – leckde 

ne o procenta, ale desítky procent 

v meziročním srovnání. Obyvatelé 

kraje mají k dispozici 17 563 kon-

tejnerů pro sběr papíru, plastu, skla 

a nápojového kartonu a dalších 

208 kontejnerů pro sběr drobných 

elektrozařízení.

Autorizovaná obalová společnost 

EKO-KOM spolupracuje s krajem 

a podporuje rozvoj třídění odpadu 

v regionu. „Městům a obcím jsme 

vloni poskytli 787 barevných kon-

tejnerů na tříděný odpad. Jejich 

rozmístění navíc doplňuje soubor 

informačních a vzdělávacích aktivit 

s názvem TŘÍDÍME!!!, které jsme za-

cílili především na Karvinsko a Ha-

vířovsko“, sdělil regionální zástupce 

společnosti Lubomír Janda.

First prize in the category for villages 

with over 4000 inhabitants in the 

Region’s ‘Ceramic Bin 2011’ com-

petition was won by Bolatice, which 

came top for recycling paper, plas-

tics, glass and drinks cartons. The 

prize for villages with under 4000 

inhabitants was picked up by Nové 

Heřminovy. The awards ceremony, 

presided over by Deputy Regional 

President Miroslav Novák, also rec-

ognized towns and municipalities 

with the best electrical waste recy-

cling systems – this award went to 

Úvalno, Petřvald (near Karviná) and 

Nový Jičín. 

For the fi rst time, the competition 

also assessed the year-on-year in-

crease in the quantity of recyclable 

waste collected, with the cities of 

Havířov, Karviná and Ostrava occu-

pying the top positions.

Deputy Regional President Miroslav 

Novák (ČSSD), who ceremonially 

opened the fi rst ever red waste bin in 

the Region (for electrical waste), ex-

pressed satisfaction with the results: 

“Last year people in our Region re-

cycled 1 593 tonnes of electrical ap-

pliances – a rise of 148 t compared 

with the previous year. The red bins 

managed by the Asekol company 

have made a major contribution to 

this success.”

Last year, the Region’s inhabitants 

recycled 42 000 t of reusable house-

hold waste – glass, paper, plastics 

and cartons – and the percentage 

of waste recycled is growing every 

year, sometimes by over ten percent 

per annum. The Region has a total of 

17 563 bins for paper, plastics, glass 

and drinks cartons plus a further 208 

electrical waste recycling bins.

The packaging recycler EKO-KOM 

works closely with the Region to 

promote waste recycling. The com-

pany’s regional manager Lubomír 

Janda gives more details: “Last year 

we provided 787 recycling bins to 

cities and municipalities. We are also 

involved in a range of information 

campaigns and educational events, 

which we have targeted especially 

at the Karviná and Havířov districts.”

REGION SEES INCREASE
IN WASTE RECYCLING

Dolní oblast Vítkovice / Lower Vítkovice district

Přehled nejlepších obcí a měst v soutěži O keramickou popelnici za rok 2011 
Highest-ranking cities, towns and municipalities in the ‘Ceramic Bin 2011’ competition

do 4 000 obyvatel / under 4000 inhabitants nad 4 000 obyvatel / over 4000 inhabitants

1st place Nové Heřminovy 6th place Lhotka 1st place Bolatice 6th place Jablunkov 

2nd place Velká Štáhle 7th place Trojanovice 2nd place Hradec nad Moravicí 7th place Kravaře 

3rd place Třanovice 8th place Slavkov 3rd place Třinec 8th place Opava 

4th place Kujavy 9th place Pstruží 4th place Bílovec 9th place Bystřice 

5th place Palkovice 10th place Baška 5th place Dolní Benešov 10th place Vendryně 

ZA ČLÁNKY O KRNOVSKU ZÍSKAL 
OCENĚNÍ SLOVENSKÝ NOVINÁŘ HIMIČ

SLOVAK JOURNALIST DAN HIMIČ 
WINS AWARD

Náměstek hejtmana Jiří Vzientek 

a ředitelka zastoupení Czech Touri-

smu v Bratislavě Nora Gill předali 

v lednu na bratislavském veletrhu 

cestovního ruchu ITF Slovakiatour 

novinářskou cenu za nejlepší články 

o Moravskoslezském kraji.

Za sérii tří materiálů o Krnovsku ji 

získal Dan Himič z týdeníku Život. 

Druhou cenu si odnesla redaktorka 

měsíčníku Rodina a zdravie Gabrie-

la Zagorovská za článek „Na sever-

nú Moravu za technickými pamiat-

kami a dobrým jedlom“ a třetí Ján 

Dzúr z týdeníku Šarm za reportáž 

o Ostravě Farebná metropola.

Agentura pro regionální rozvoj spolu 

s krajem soutěž vyhlásila v listopa-

du 2011 na prezentaci kraje v Bra-

tislavě, kde byly představeny dvě 

novinky v industriální turistice (Dolní 

oblast Vítkovice a Stezka technic-

kých památek) a také průvodce po 

vulkanitech Jeseníků.

This year’s ITF Slovakiatour tourism 

fair, held in January in the Slovak 

capital Bratislava, included a presen-

tation of awards for the best articles 

on the M-S Region. The prizes were 

presented by Jiří Vzientek, Deputy Re-

gional President, and Nora Gill, Head 

of Czech Tourism’s Bratislava branch.

Dan Himič (Život magazine) won fi rst 

prize for three articles on the Krnov 

region. Second prize went to Gabri-

ela Zagorovská (Rodina a zdravie 

magazine) for an article on the Re-

gion’s industrial heritage and gastro-

nomic specialities, and third prize was 

picked up by Ján Dzúr (Šarm maga-

zine) for an article on Ostrava.

The RDA and the Region announced 

the competition in November 2011 at 

a presentation in Bratislava showcas-

ing two of the Region’s new industrial 

tourism destinations (Lower Vítkovice 

and the Industrial Heritage Trail) and 

a guidebook to volcanic geology in 

the Jeseníky mountains.



DĚTI UVEDLY NOVĚ VZNIKAJÍCÍ 
INSTITUT SPOLEČENSKÉ 
ODPOVĚDNOSTI 

“We want a good quality of life – we 
support a good quality of life.” These 

slogans became the defi ning mottos 

of the 5th annual Corporate Social 

Responsibility New Year Concert and 

Gala Evening. Children are our future, 

so we owe it to them to do everything 

in our power to improve quality of life 

– for ourselves and others. That is the 

core mission of the new Institute for 

Social Responsibility – an organization 

which will act as a watchdog of qual-

ity in all areas.

One of the most important moments of 

the evening came with the announce-

ment of the winners of two prizes: the 

Regional President’s Award for Social 

Responsibility (chosen by a panel of 

experts) and the Public Award (voted 

by members of the public). 

The President’s Award in the category 

for companies with under 50 employ-

ees went to LR HEALTH & BEAUTY 

SYSTEMS. The winner in the 50–250 

employees category was the Town 

of Třinec, and the winner for over 250 

employees was OKD. The awards 

were presented by Deputy Region-

al President Miroslav Novák and the 

Chairman of the Czech Quality Coun-

cil Robert Szurman.

The Public Award for Social Respon-

sibility was presented for the second 

year running. A total of 124 companies 

were nominated (compared to just 59 

in the previous year). The awards in the 

category for companies with under 
50 employees were presented by the 

Vice-Chair of the Czech Quality Coun-

cil Růžena Petříková. The fi rst prize 

was accepted by Mr Hynek Kudělka, 

the owner of GYNET AH. The second 

prize went to LR HEALTH & BEAUTY 
SYSTEMS, with the City of Ostrava 
Cultural Centre in third place.

Awards for companies with 50–250 

employees were presented by Rob-

ert Szurman and Mrs Dáša Hánová, 

Director of the Social Responsibility 

Project. The winning company was 

ČSAD LOGISTIK Ostrava, represent-

ed by Economic Director Mr Luděk 

Macháček. Second place was occu-

pied by DIAMONDS INTERNATION-
AL CORPORATION (DIC), and third 

place by the health insurer Revírní 
bratrská pokladna.

The awards for companies with over 
250 employees were presented by 

the First Counsellor to the Azerbai-

jani Ambassador Mr Ruslan Abdul-

layev and Mr David Majer, Director of 

the Azerbaijan and Caspian Cultural 

Forum. First prize went to the waste 

management fi rm OZO Ostrava, rep-

resented by Technical Director Mr Petr 

Bielan. The second place was occu-

pied by metallurgical giant TŘINECKÉ 

ŽELEZÁRNY, represented by the 

General Manager Mr Jan Czudek, 

with Ostrava’s Public Transport Cor-

poration (Dopravní podnik Ostrava) 
coming third.

A total of 17 878 votes were cast by 

members of the public, with Mr An-

tonín Szotkowski from Vendryně win-

ning the prize draw – a trip to Rome 

for two, donated by the travel agent 

Čedok. A further 100 voters also re-

ceived smaller prizes. The awards cer-

emony is now behind us, but social 

responsibility is a constant duty – so 

let’s all pull together to improve qual-

ity of life through mutual consideration, 

decency, politeness, and of course 

hard work. These are things that make 

life worth living, not just surviving.

Your opinion can make a difference 

at the next awards – the third annual 

Public Award for Social Responsibility, 

which will be held in a year’s time. So 

why not vote and express your appre-

ciation for socially responsible compa-

nies and organizations? For more in-

formation see www.projektso.cz.

„Chceme kvalitní život! – Podporu-
jeme kvalitní život“. Tyto věty zněly 

celým večerem a staly se mottem již 

5. Novoročního koncertu a slavnostní-

ho večera společenské odpovědnos-

ti organizací. Během programu večera 

zaznělo toto motto z úst dětí, nenech-

me se tedy zahanbit ani my a přemýš-

lejme, jakým způsobem můžeme při-

spět ke zkvalitnění (nejen) svého ži-

vota. Právě v tom nám může pomo-

ci i nově vznikající Institut společenské 

odpovědnosti, který bude mít za úkol 

sloužit coby garant kvality.

Významným okamžikem večera bylo 

slavnostní vyhlášení odborné ceny za 

společenskou odpovědnost a také ob-

čanské ankety.

Vítěznou fi rmou v Ceně hejtmana kra-

je za společenskou odpovědnost byla 

v kategorii do 50 zaměstnanců LR HE-

ALTH & BEAUTY SYSTEMS, s.r.o. v ka-

tegorii do 250 zaměstnanců Město Tři-

nec a nad 250 zaměstnanců OKD a.s.

Ocenění vítězům předal 1. náměstek 

hejtmana Moravskoslezského kraje 

pan Miroslav Novák společně s před-

sedou Rady kvality ČR panem Rober-

tem Szurmanem.

Velkou událostí večera bylo také udí-

lení ocenění občanů 2. ročníku Anke-

ty společenské odpovědnosti. Tento-

krát se do ankety zapojilo 124 společ-

ností, v loňském roce jich bylo pouze 

59. Ceny vítězům v kategorii do 50 za-
městnanců předávala místopředsed-

kyně Rady kvality ČR paní Růžena Pe-

tříková. Vítězem se stala společnost 

GYNET AH spol. s r.o. Cenu převzal 

majitel a jednatel společnosti pan Hy-

nek Kudělka. Na 2. místě se umístil LR 
HEALTH & BEAUTY SYSTEMS, s.r.o. 
a na 3. místě se umístil Dům kultury 
města Ostravy, a.s.

V kategorii do 250 zaměstnanců pře-

dával ceny Robert Szurman společně 

s ředitelkou Projektu společenské od-

povědnosti paní Dášou Hánovou. Vítě-

zem této kategorie se stala společnost 

ČSAD LOGISTIK Ostrava a.s., cenu 

si převzal ekonomický ředitel pan Lu-

děk Macháček. Na 2. místě se umísti-

la společnost DIAMONDS INTERNA-
TIONAL CORPORATION – D.I.C. a.s. 
a na 3. místě se umístila Revírní bratr-
ská pokladna, zdravotní pojišťovna.

V kategorii nad 250 zaměstnanců 

předával ocenění první rada Ázerbájd-

žánského velvyslance pan Ruslan Ab-

dullayev společně s panem Davidem 

Majerem ředitelem Ázerbájdžánské-

ho a kaspického kulturního fóra. Ví-

tězem této kategorie se stala společ-

nost OZO Ostrava s.r.o., cenu si pře-

vzal technický náměstek pan Petr Bie-

lan. Na 2. místě se umístily TŘINECKÉ 
ŽELEZÁRNY, a.s. a tuto cenu si osob-

ně převzal generální ředitel společnosti 

pan Jan Czudek. Na 3. místě se umístil 

Dopravní podnik Ostrava a.s.

Přišlo 17 878 platných hlasů. Letošní 

letecký zájezd pro dvě osoby do Říma, 

který věnoval opět Čedok a.s., získal 

z řad hlasujících občanů pan Antonín 

Szotkowski z Vendryně. A dalších 100 

hlasujících se může těšit na hodnot-

né ceny.

Ačkoliv jsou ceny rozdány, naše spole-

čenská odpovědnost tím nekončí, ba 

právě naopak. Pojďme příjmout výzvu 

hledat i v tomto roce nejrůznější způ-

soby, kterak učinit náš život kvalitněj-

ší. Cesta k tomuto šlechetnému cíli je 

cestou vzájemné slušnosti, ohledupl-

nosti a v neposlední řadě i poctivé pra-

covitosti. Pojďme náš život tedy sku-

tečně žít, nejen přežívat...

Váš názor může ovlivnit umístění spo-

lečnosti v 3. ročníku Ankety společen-

ské odpovědnosti ČR a 4. ročníku Re-

gionální ceny Moravskoslezského kra-

je, které byly vyhlášeny na tomto ve-

čeru. Jen občané mohou rozhodnout 

a ocenit kvalitní a odpovědné chová-

ní fi rem a organizací (více informací na 

www.projektso.cz).

CHILDREN HELP LAUNCH THE 
NEW INSTITUTE FOR SOCIAL 
RESPONSIBILITY
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REGION4TECH LETOS
VSTUPUJE DO FINÁLE

The Region4Tech initiative – de-

vised to support technical studies 

in the Region from primary school 

level upwards – has already brought 

several successful workshops, fi eld 

trips and a major competition. Sil-

vie Szwedová, project manager at 

the RDA, gives more details: “From 

mid-January to the end of February 

the school stage of the Technical 

Olympiad is being held. In May, the 

30 most talented students will then 

compete in a regional stage, which 

will be hosted by a local company.

The main focus of the Technical Ol-

ympiad is on fi nding original, fresh 

ideas. Szwedová explains: “Our Ol-

ympiad is different to the standard 

type of competition in mathematics 

or physics. We want to test students’ 

technical abilities in a fun and enter-

taining way which will reveal their 

knowledge, skills and thinking style. 

That is the best way to fi nd really tal-

ented people and encourage them 

to opt for a career in technology or 

industry.” This sums up the goals of 

the Region4Tech initiative, launched 

in September 2011 as a fun way of 

promoting technical studies among 

primary school pupils. The initiative 

is run by the RDA and has received 

EU subsidies.

By the end of 2011, a total of 991 

students and 61 teachers from pri-

mary schools Region-wide had par-

ticipated in the project. Activities 

have included outdoor workshops 

focusing on electrical engineering 

and construction, as well as a pop-

ular competition to build the best 

wooden structure (with the awards 

presented at a careers fair in Ostrava 

in December). Pupils have experi-

enced the practical side of techni-

cal professions on fi eld trips over 

30 fi eld trips to 7 local companies, 

including car parts manufacturers 

at the Mošnov industrial zone, Nový 

Jičín and Hradec nad Moravicí, the 

Dětmarovice power plant, and the 

Bohumín ironworks. The RDA has 

also produced a catalogue of pro-

fessions in electrical engineering and 

the construction industry, available in 

printed form or on-line at the project 

website www.povolaniprozivot.cz 

(including an interactive map).

Region4Tech is scheduled to fi n-

ish in June, but the RDA is already 

preparing a follow-up project ‘Tech-

nology is Fun’. Demand is high, with 

35 schools now involved in the cur-

rent project (20 more than originally 

planned).

Projekt Region4Tech na podporu 

technického vzdělávání už na zá-

kladních školách v kraji má za se-

bou úspěšné workshopy, exkurze 

i první velkou soutěž. „Od půlky led-

na do konce února běží školní kola 

technické olympiády pro talentova-

né žáky. 30 nejlepších bude soutě-

žit v prakticky zaměřeném krajském 

kole, které se v květnu uskuteční 

v prostředí podniku, kam se žáci 

nemohou běžně dostat,“ přiblížila 

projektová manažerka z ARR Silvie 

Szwedová. 

Technická olympiáda ARR je za-

měřena na originalitu, úkoly jsou 

nápadité a neotřelé. „Naše olym-

piáda tedy nepřipomíná zavede-

né matematické, fyzikální nebo 

podobné soutěže. Chceme opět 

spíše formou zábavné hry ověřit 

technické schopnosti žáků, jejich 

znalosti, zručnost a myšlení, je to 

také lepší cesta k nalezení talen-

tovaných žáků a ovlivnění výběru 

jejich budoucí profese,“ upřesnila 

Silvie Szwedová.

Podpora zájmu o studium technic-

kých oborů zábavnou a hravou for-

mou pro žáky základních škol – to 

je v září 2011 nastartovaný Region-

4Tech, na který Agentura pro regio-

nální rozvoj získala dotace z EU. 

Akcí se do konce roku 2011 zú-

častnilo 991 žáků a 61 učitelů zá-

kladních škol z celého kraje. Mají za 

sebou workshopy s dílnami v pří-

rodě zaměřené na elektrotechniku 

a stavebnictví, úspěšná byla také 

soutěž o nejlepší dřevostavbu (vy-

hodnocená v prosinci na ostravské 

výstavě Učeň-středoškolák-vyso-

koškolák). Žáci vyjeli už také na více 

než 30 exkurzí do sedmi firem, mj. 

k výrobcům autodílů v průmyslové 

zóně Mošnov, Novém Jičíně nebo 

Hradci nad Moravicí, do Elektrárny 

Dětmarovice nebo bohumínských 

železáren, kde se děti seznámily 

s praxí některých učebních oborů. 

ARR také vytvořila katalog elekt-

rotechnických a stavebních pro-

fesí, který je veřejnosti dostupný

v tištěné podobě i na webu projek-

tu www.povolaniprozivot.cz, je 

k němu také interaktivní mapa.

Region4Tech skončí v červnu, ale 

už nyní má ARR připraven projekt 

další – „Technika nás baví“, protože 

zájem škol je značný a z původních 

15 se jen u běžícího projektu už roz-

rostl na současných 35.

REGION4TECH ENTERS
ITS FINAL YEAR
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