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noše, vycestovali na zasedání s polskými 
partnery do Jelení Hory. Setkání koordino-
val Grzegorz Rychter, předseda Krkonošské 
regionální rozvojové agentury Jelenia Góra, 
specializující se na Společné polsko-české 
projekty. I zde její obsah a smysl podrobně 
představili. Na otázku, s jakým cílem se za-
sedání uskutečnilo, Jan Sobotka odpověděl: 
“Je nám jasné, že po obou stranách nejvyš-
ších českých hor jedna Strategie pravděpo-
dobně nevznikne. Chceme však mít nějaký 
strategický plán mezi Dolnoslezským voj-
vodstvím a oběma kraji, na jejichž území 
se Krkonoše nachází. Chceme s polskými 
partnery definovat „TEZE“, jejichž obsah 
bude společný a prospěšný oběma stranám 
pohoří. Prvoplánově se pro obě strany jeví 
jako nejdůležitější vybudování rychlostních 
komunikací R11 a S3.“ 

Dosavadní postoj českého státu ohrožuje 
realizaci investice na S3 v Polsku

Začátkem letošního roku Poláci avizova-
li aktuální stav příprav stavby dálnice S3 
ve směru Legnica, Jawor, Paszowice, Bol-
ków, Ptaszków, Kamienna Góra, Lubawka. 
Počítají s tím, že silniční síť bude na jejich 
území skutečně v dohledné době rozšířena. 
Naplánovali dálnici, sehnali na její realizaci 
peníze, zveřejnili jako termín dokončení rok 
2015. Již začátkem t.r. připravovali stavební 
povolení a výběrová řízení. V Jelení Hoře 
však překvapivě uvedli, že nutně potřebují 

(JELENÍ HORA) Dokonče-
ná a schválená Integrova-
ná strategie regionálního 
rozvoje (ISRR) Krkonoš je 

prvopočátkem klikaté a trnité cesty, na 
kterou se vydali její zadavatelé - předsta-
vitelé Krkonoš - svazku měst a obcí. Prá-
vě nyní totiž byla započata další důležitá 
etapa práce úzce související se Strategií. Je 
nazvána „implementací“ a zadavatelé ji 
považují za nejdůležitější. 

Předseda Svazku Krkonoše Jan Sobotka 
upřesnil: „Podařilo se nám sdělit hlavním 
aktérům, že máme jako jedni z prvních 
v ČR unikátní dokument regionálního 
rozvoje, a oni ho respektují. Implementu-
jeme, resp. systematicky v jednáních po-
stupujeme tak, aby byla Strategie oficiálně 
vkomponována do krajských a vládních 
rozvojových materiálů. Otevřeně na všech 
důležitých místech sdělujeme, že hodně 
pracujeme a musíme naplnit, co jsme si 
vytkli.“

Tak jsou postupně s obsahem ISRR Kr-
konoše osobně seznamováni představite-
lé ministerstev, krajských úřadů a dalších 
politických i ekonomických subjektů. V té 
souvislosti je nutná i mezinárodní podpo-
ra a spolupráce. Proto s dokončenou ISRR 
Krkonoše Jan Sobotka, Jiří Vancl a Kamila 
Hlinková, jako představitelé Svazku Krko-

Jednání s polskými partnery v Jelení Hoře / Spotkanie z polskimi partnerami w Jeleniej Górze

Integrovaná strategie rozvoje Krkonoš
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kladnou odezvu součinnosti a návaznosti 
propojení i z české strany. 

 
„Protnutí nejenom Krkonoš rychlostními 

komunikacemi, ale i části střední Evropy 
se jeví jako životně důležité nejenom pro 
oblast nejvyšších českých hor, ale další hos-
podářské prosperity podstatné části České 
republiky. Polská vláda je připravena rea-
lizovat projekt do konce roku 2015. Česká 
vláda chce dokončit druhou stranu do roku 
2030. Naším cílem je zajistit kompromis  
a tím je propojení a tedy stavba komunikací 
na obou stranách s dokončením do konce  
r. 2020. Trasování rychlostních komunikací 
je zatím bohužel na české a polské straně 
odlišné. Rychlostní komunikace R11 a S3 
ve směru Hradec Králové – Lubawka, je pro 
Krkonoše a potažmo i Trutnov, jako druhé 
největší město kraje, základní páteř a otázka 
budoucího rozvoje“ shrnul Jan Sobotka.

Zatím nedoceněný význam TransEvropské 
cesty

„Úkolem pro českou i polskou stranu je 
aktivovat související jednání na nejvyšší 
úrovni. Pokud dálnice z Polska nebude na 
české straně pokračovat, nemá smysl pro 
nás ani pro Poláky. Jestli se podaří situaci 
změnit, výrazně se zvýší komfort prostup-
nosti značné části Evropy. Proto jsme si 
s polskými partnery ujasnili potřebu spo-
lečného postupu a pomoci. Musíme být 
systematičtí, cílevědomí a nekompromisní“ 
uzavřel J. Sobotka. 

  Dáša Palátková

(JELENIA GÓRA) Ukoń-
czona i zatwierdzona Zinte-
growana Strategia Rozwoju 
Regionalnego Karkonoszy 

jest początkiem bardzo krętej i ciernistej 
drogi, na którą weszli przedstawiciele 
władz Związku Miast i Gmin Karkonoszy. 
Obecnie rozpoczęto dalszy etap prac, któ-
ry jest ściśle powiązany ze Strategią. Cho-
dzi o „implementację“, która przez władze 
uważana jest za najważniejszą. 

Prezes Związku Karkonoszy Jan Sobotka 
wyjaśnił: „Udało nam się zainteresować 
tematem głównych animatorów na rynku, 
jako jedni z pierwszych w Republice Cze-
skiej stworzyliśmy unikatowy dokument 
rozwoju regionalnego, który jest przez 
nich respektowany. Systematycznie postę-
pujemy tak, aby Strategia oficjalnie była 
wdrażana do wojewódzkich i państwowych 
dokumentów związanych z rozwojem. We 
wszystkich ważnych miejscach informu-
jemy, że nasza praca jest ważna i musimy 
wypełnić to co wypracowaliśmy“.

Tak też, z zawartością Zintegrowanej 
Strategii Rozwoju Regionalnego Karkono-

Účastníci pracovního jednání / Uczestnicy spotkania roboczego

szy zapoznawali się przedstawiciele mini-
sterstw, urzędów wojewódzkich oraz innych 
podmiotów gospodarczych, politycznych. 
Obecnie jest także ważne międzynarodowe 
wsparcie i współpraca. Dlatego ze Zinte-
growaną Strategią Rozwoju Regionalnego 
Karkonoszy, pan Jan Sobotka, Jiří Vancl oraz 
pani Kamila Hlinkova, jako przedstawiciele 
Związku Karkonoszy, udali się na spotkanie 
z polskimi partnerami w Jeleniej Górze. Po-
siedzenie poprowadził pan Grzegorz Rych-
ter, prezes Karkonoskiej Agencji Rozwoju 
Regionalnego w Jeleniej Górze, która spe-
cjalizuje się w realizacji projektów polsko-
czeskich. 

Na pytanie, w jakim celu zorganizowano to 
spotkanie, pan Jan Sobotka odpowiedział:

„Jest dla nas jasne, że po obu stronach 
największych czeskich gór jedna Strategia 
prawdopodobnie nie powstanie. Chcemy 
jednakże mieć wspólne plany strategiczne 
z województwem dolnośląskim i dwoma 
czeskimi województwami, na których te-
renie leżą Karkonosze. Chcemy z polskimi 
partnerami zdefiniować główne TEZY, które 
będą powszechne i korzystne dla obu stron 
pasma górskiego. Pierwszoplanowa i naj-
ważniejsza dla jest dla nas wszystkich budo-
wa drogi ekspresowej R11 i S3”.

Obecna postawa rządu czeskiego zagraża 
realizacji inwestycji na S3 w Polsce.

Na początku tego roku Polacy prosili  
o sprawozdanie z postępu prac nad budową 
drogi ekspresowej S3 w kierunku Legni-
ca – Jawor – Paszowice – Bolków – Ptasz-
ków – Kamienna Góra – Lubawka. Liczą się 
z tym, że sieć drogowa będzie na ich terenie 
w przyszłości rozbudowywana. Zaplanowa-
li budowę autostrad, zdobyli na inwestycje 
pieniądze, określili termin ukończenia na 
rok 2015. Już na początku tego roku uzyska-

li pozwolenie na budowę oraz przygotowali 
przetarg. W Jeleniej Górze stwierdzili, że 
pilnie oczekują na pozytywną reakcję i ko-
ordynację prac z czeskiej strony.

„Nie tylko dla Karkonoszy najważniejsza 
jest budowa dróg ekspresowych, ale tak-
że dla całej części Europy Środkowej jest 
to istotną kwestią, nie tylko w obszarze 
najwyższych gór czeskich, ale także z per-
spektywy rozwoju gospodarczego tej części 
Czeskiej Republiki. Polski rząd jest przygo-
towany na realizację projektu do końca 2015 
roku. Czeski rząd chce dokończyć inwestycje  
w roku 2030. Naszym celem jest wypraco-
wanie kompromisu, który pozwoli na wy-
znaczenie ostatecznego terminu ukończenia 
prac związanych z drogami ekspresowymi 
na koniec 2020 roku. Wytyczanie dróg eks-
presowych jest więc niestety na czeskiej  
i polskiej stronie odmienne. Drogi ekspre-
sowe R11 i S3 w kierunku Hradec Kralove 
– Lubawka jest dla Karkonoszy, a także dla 
samego Trutnowa, jako drugiego najwięk-
szego miasta w województwie, podstawo-
wym priorytetem dla przyszłego rozwoju“ 
– podsumował Jan Sobotka.

Zatem nie doceniamy znaczenia drogi 
transeuropejskiej

„Zadaniem dla czeskiej i polskiej strony 
jest aktywowanie działań na najwyższym 
poziomie. Dopóki autostrada z Polski nie 
będzie miała kontynuacji na stronie czeskiej, 
tak też Polacy nie będą wybierać kierunku 
na Czechy. Jeżeli uda się sytuację zmienić, 
wyraźnie zwiększy się dostęp do znacznej 
części Europy. Dlatego z polskimi partnera-
mi wyjaśniliśmy potrzebę wspólnego działa-
nia i pomocy. Musimy działać systematycz-
nie, świadomi celów i bez kompromisów” 
– zakończył Jan Sobotka.
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Atrakce průmyslu a techniky
Euroregionu Nisa

,,Návštěvníci se dodnes přesvědčují, že 
mnoho zajímavých oborů se v našem příhra-
ničí rozvíjelo a ovlivnilo vývoj našeho regio-
nu. I to může být zdroj pro další investice. 
Náš kraj, včetně Krkonoš, je největší region 
ve střední Evropě pro rodinnou zážitkovou 
turistiku, ale každý návštěvník nechce jezdit 
na kole, běhat na lyžích, lyžovat na sjezdov-
kách, takže co dělat jiného, co dělat, když se 
nepovede počasí, a to je právě role, kterou 
chceme prezentovat.“

Představili jste nabídku vybraných technic-
kých a průmyslových subjektů, které svou 
náplní mohou obohatit zážitky turistů. 
Tyto objekty jsou popsány na webu www.
prumyslovepamatky.cz, vybrané subjekty 
jsou prezentovány jako virtuální prohlídky, 
jsou vydány brožury do kapsy a dále i ma-
teriály pro průvodce a speciální turistická 
mapa s jejich popisem. Jedná se o objekty 
vodních děl, dopravních staveb, historie  
a současnosti skla, pivovary, lázně, podzem-
ní stavby, které jsou prezentovány v 8 bro-
žurách tematicky uspořádaných dle oborů. 

,,Pokud mohu shrnout aktivity projektu, 
které jsou mj. prezentovány na vámi zmíně-
ném webu, za podstatnou považuji prezen-
taci sta českých a šedesáti polských subjektů 
v rozsahu formátu A4 v ČJ, PJ, AJ, NJ. Vy-
tvořili jsme virtuální prohlídky 20 českých 
a 20 polských objektů. Byla vytvořena mapa 
se 160 objekty s popisem a fotografiemi. 
Připravili jsme 8 kapesních brožur tematic-
ky uspořádaných dle oborů s prezentacemi 

„Dali jsme si za cíl přiblížit turistům, ná-
vštěvníkům i obyvatelům výrobu, technolo-
gie, produkty tradičních továren. A vytvořit 
trvalý produkt pro rozvoj cestovního ruchu 
i zdroj poznání pro studenty. Zorganizovali 
jsme mnoho exkurzí do fungujících firem 
– Sklárna Novosad, sklárna Vitrum, Ajeto, 
strojírenské firmy, Detoa Albrechtice, pivo-
vary. Exkurze přiblížily návštěvníkům vý-
robu a rozhodně platí to, že když lidé něco 
vidí na vlastní oči, mají daleko větší zájem si 
výrobek firmy koupit. Tím chceme podpořit 
i ekonomiku tradičních firem.“

Jednou z priorit jablonecké OHK je pod-
pora cestovního ruchu…

,,Ukázalo se, že turisté mají velký zájem  
i o atrakce průmyslu a techniky Euroregionu 
Nisa, že jsou velmi zajímavé a poučné pro 
školy. Třeba málokdo ví, že Jizerskohorské 
muzeum má expozici asi 60ti leteckých mo-
torů, z nich některé v řezu. Jsou to lázně pro 
velké kluky.“

  
Projekt jste realizovali s KARR Jelení 
Hora. Záměrem bylo prezentovat a uká-
zat návštěvníkům, turistům a příznivcům 
technických památek, regionální průmys-
lové zajímavosti česko-polského příhrani-
čí, a tím rozšířit nabídku příležitostí a zá-
žitků pro rozvoj cestovního ruchu… 

(JAbLONEC NAD NISOU) 
Jednou z nejlépe fungu-
jících okresních hospo-
dářských komor v České 

republice je nepochybně OHK Jablonec, 
jejíž profesionální aparát čtyř zaměst-
nanců řídí Oskar Mužíček, který inovoval 
způsob prezentace průmyslu v Libereckém 
kraji smysluplným způsobem s využitím 
evropských fondů. Zajeli jsme do Jablon-
ce a požádali ho, aby se o své zkušenosti 
z realizace projektu Atrakce průmyslu  
a techniky Euroregionu Nisa podělil s na-
šimi čtenáři. 

Kdy a proč jste se začali zabývat touto zá-
ležitostí?

,,Ve spolupráci s Výzkumným Cent-
rem Průmyslového dědictví ČVUT Praha  
a s Libereckým krajem jsme v období  
2007-13 potřebovali vyřešit financování  
publikace Liberecký industriál, přitom jsme 
zjistili, že náš kraj je jeden z nejprůmyslověj-
ších v ČR. Zde vznikalo mnoho podnikatel-
ských oborů, sklo, textil, automobilový prů-
mysl a k tomu služby stavebnictví, exportní 
domy i infrastruktura. Vzhledem k tomu, že 
tady žijeme, jsme si to ani neuvědomili.“

Již dříve jste zmínil, že v Evropě existuje 
na 7 000 míst organizovaných společnos-
tí Evropská trasa průmyslového dědictví, 
která navštíví přes 150 milionů návštěvní-
ků ročně. Jak jste vyřešili v rámci projektu 
„Atrakce průmyslu“ prezentaci Liberecké-
ho kraje?

in rozhovor

Ještěd a lanovka
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zmíněných subjektů a jejich otevírací do-
bou, zhotovili jsme fotografie pro realizaci 
výstav, byly realizovány čtyři výstavy, zadali 
jsme natočení spotů o technických památ-
kách z regionu atd.“ 

Víme, že jste vytvořili i deset tematicky 
uspořádaných roll-upů dle oboru, že jste 
vytvořili interaktivní DVD s šoty předsta-
vitelů oborů a doplnili je současnými i do-
bovými fotografiemi…

,,Vytvořili jsme i skripta pro průvodce, kde 
kromě informací z webu jsou uvedeny další 
informace - odborný slovníček, mapa, dopl-
něny jsou další informační zdroje pro mož-

nost tvoření tras, exkurzí, výjezdů… to vše 
v českém a polském jazyce. Vytvořili jsme 
i nástěnné kalendáře s touto tematikou pro 
zajištění publicity.“

Výstupem byly údajně i podklady pro mi-
nisterstvo kultury. 

,,Jako národní technickou památku jsme 
doporučili jmenovat některé objekty, např. 
Sklárnu Vitrum Janov nad Nisou, Sklárnu 
Harrachov, Mlýn Buřany.“

Váš projekt byl vyhodnocen jako jeden 
z nejlepších celého programu. S jakými 
problémy jste se při realizaci setkal?

,,Projekt byl financován z programu Cíl III. 
Česko – Polsko. Připravovali jsme se mno-
ho měsíců, kdy jsme diskutovali nad prove-
dením, umím si představit projekt s daleko 
větším finančním rozsahem, ale měl jsem 
strach z toho, že potom hodnotitelé škrtají, 
takže jsme se drželi u zdi. V rámci této výzvy 
nebylo možné tuto záležitost řešit i se saskou 
stranou, což nám kolegové ze Saska nemo-
hou zapomenout, samozřejmě je to škoda  
i pro komplexnost vytvořených materiálů.

Jiří Daniel

Rohozec Sklárna Harrachov / Huta szkła Harrachov

www.prumyslovepamatky.cz

Atrakcje przemysłu i techniki w Euroregionie Nysa

jednym z najbardziej uprzemysłowionych 
w całej Republice Czeskiej. Tutaj powstało 
i rozwinęło się wiele gałęzi przemysłu, jak 
szklarski, tekstylny, samochodowy, a także 
budownictwo, infrastruktura. A ponieważ 
my tutaj żyjemy, nigdy tego faktu nie uświa-
damialiśmy sobie”.

Wcześniej Pan wspomniał, że w Europie 
funkcjonuje 7 tysięcy miejsc powstałych 
w ramach Europejskiego Szlaku Dzie-
dzictwa Przemysłowego, które rocznie 
odwiedza przeszło 150 milionów osób. 
Jakie rozwiązania zastosowaliście w pro-
jekcie „Atrakcje przemysłu“, który pre-
zentuje województwo libereckie?

„Postawiliśmy sobie za cel, aby turystom, 
odwiedzającym i obywatelom przybliżyć 
wyroby, technologie, produkty tradycyj-
nych zakładów. A tym samym stworzyć 
trwały produkt służący rozwojowi tu-
rystyki oraz będący źródłem wiedzy dla 
uczniów. Zorganizowaliśmy wiele wycie-
czek do funkcjonujących firm: Sklarna 
Novosad, Vitrum, Ajeto, zakładów ma-

szynowych, Detoa Albrechtice, browarów. 
Wycieczki przybliżyły odwiedzającym 
produkty firm, a co za tym idzie, gdy lu-
dzie zobaczą na własne oczy produkty, są 
bardziej zainteresowani zakupem wyrobu 
danej firmy. Takim działaniem chcemy 
również wesprzeć kondycję rodzimych, 
tradycyjnych firm“.

Jednym z priorytetów Powiatowej Izby 
Gospodarczej w Jablonec jest wspieranie 
turystyki...

„Okazało się, że turyści są bardzo zain-
teresowani także atrakcjami przemysłu  
i techniki w Euroregionie Nysa, także dla 
szkół jest to bardzo interesujące. Mało kto 
wie, że Muzeum Gór Jizerskich posiada 
w swojej kolekcji sześćdziesięcioletnie sil-
niki, niektóre w przekroju. Jest to źródło 
wiedzy dla chłopców”.

Projekt realizowaliście z Karkonoską 
Agencją Rozwoju Regionalnego w Jeleniej 
Górze. Celem projektu było ukazanie od-
wiedzającym, turystom i zainteresowanym

(JAbLONEC NAD NISOU)  
Jedną z najlepiej funkcjo-
nujących izb gospodarczych  
w Republice Czeskiej jest 

niewątpliwie Powiatowa Izba Gospodar-
cza w Jablonec, której dyrektorem jest 
Oskar Mužíček, zarządzający czteroosobo-
wym, profesjonalnym zespołem. Dyrektor 
Izby w innowacyjny sposób zaprezentował 
przemysł w województwie libereckim, wy-
korzystując do tego celu także europejskie 
fundusze. Udaliśmy się więc do Jablonec  
i zwróciliśmy się do niego osobiście, aby po-
dzielił się z naszymi czytelnikami doświad-
czeniami z realizacji projektu „Atrakcje 
przemysłu i techniki w Euroregionie Nysa”.

Kiedy i dlaczego zaczął Pan zajmować się 
tymi zagadnieniami?

„We współpracy z Centrum Badań Dzie-
dzictwa Przemysłowego z Pragi i woje-
wództwem libereckim w okresie 2007-2013 
poszukiwaliśmy źródeł finansowania pu-
blikacji dotyczącej libereckiego przemysłu, 
ponieważ stwierdziliśmy, że nasz kraj jest 
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zabytków techniki, ciekawostek przemy-
słowych na czesko-polskim pograniczu, 
a także poszerzenie oferty dla rozwoju 
turystyki...

„Odwiedzający do dziś są przekonani, 
że wiele interesujących branż na naszym 
pograniczu powstało i miało wpływ na 
rozwój regionu. I to może być źródłem 
kolejnych inwestycji. Nasze wojewódz-
two, włącznie z Karkonoszami, jest naj-
większym regionem w Europie Środkowej 
z rozwiniętą turystyką rodzinną. Jednakże 
nie każdy turysta chce jeździć na rowerze, 
biegać na nartach, uprawiać zjazdy nar-
ciarskie, chcą również robić inne rzeczy.  
A jak zagospodarować czas, kiedy pogoda 
nie sprzyja, i to jest właśnie ta pierwsza 
rzecz, którą chcemy zaprezentować“.

Przedstawiliście ofertę wybranych firm 
przemysłowych i technicznych, które swo-
ją ofertą mogą wzbogacić odczucia tury-
stów. Te podmioty są zaprezentowane na 
stronach internetowych www.prumyslo-
vepamatky.cz, a w wybranych obiektach 
można udać się na wirtualną wycieczkę. 
Są również kieszonkowe broszury i inne 
materiały dla przewodników ze specjalną 
mapą turystyczną wraz z opisem. Są tam 
przedstawione obiekty wodne, konstruk-
cje drogowe, historia i współczesność 
szklarstwa, browary, uzdrowiska, budow-
le podziemne. Wszystko jest zaprezento-
wane w ośmiu broszurach, uporządkowa-
nych tematycznie według branż.

„Jeśli mogę podsumować działania pro-
jektu, które są prezentowane na wspomnia-
nych przez pana stronach internetowych, 
dopowiedziałbym jeszcze o prezentacji 
stu czeskich i sześćdziesięciu polskich 
podmiotów w formacie A4 w języku cze-
skim, polskim, angielskim i niemieckim. 

Stworzyliśmy wirtualne wycieczki po 
dwudziestu czeskich i dwudziestu polskich 
obiektach. Została przygotowana mapa 
ze stu sześćdziesięcioma obiektami z opi-
sami i zdjęciami. Przygotowaliśmy osiem 
kieszonkowych broszur tematycznie upo-
rządkowanych według branży i prezentu-
jących podmioty, przygotowaliśmy zdjęcia 
na potrzeby organizowanych wystaw“. 

Wiemy także, że przygotowaliście dzie-
sięć tematycznych roll-upów według 
branż, stworzyliście interaktywny pro-
gram na dvd, uzupełniony współczesny-
mi i historycznymi zdjęciami...

„Stworzyliśmy również sktrypty dla 
przewodników, w których oprócz tych 
informacji ze strony internetowej, zamie-
ściliśmy jeszcze branżowy słownik, mapę, 
dodatkowe informacje o uzdrowiskach, 
jest możliwość zaplanowania tras, wycie-
czek, wyjazdów... to wszystko w języku 
polskim i czeskim. Wydrukowaliśmy także 
kalendarze ścienne o tej tematyce“.

Efekt Waszej pracy posłużył jako mate-
riał dla Ministerstwa Kultury.

„Narodowymi zabytkami techniki uzna-
no obiekty, które my zaprezentowaliśmy, 
jak na przykład: Sklarna Vitrum, Janov nad 
Nisou, Sklarna Harrachov, Mlýn Buřany“.

Wasz projekt został nagrodzony jako je-
den z najlepszych w całym programie. 
Z jakimi problemami zetknęliście się  
w trakcie jego realizacji?

„Projekt był współfinansowany z Pro-
gramu Czesko-Polskiego w ramach Celu 
III. Przygotowywaliśmy go wiele miesięcy, 
podczas których dyskutowaliśmy nad wy-
konaniem, byliśmy gotowi realizować pro-
jekt na większą skalę finansową, ale oba-
wialiśmy się, że potem oceniający obniżą 
wartość budżetu. W ramach tego progra-
mu nie było możliwości realizacji projektu 
z partnerem saksońskim, czego nasi kole-
dzy z Saksonii nie mogą nam zapomnieć,  
a co oczywiście było wielką stratą dla kom-
pleksowości przygotowanych materiałów“.

Mšeno – historie / zdjęcie historyczne  Mšeno – současnost / zdjęcie współczesne

in wywiad Janatův mlýn / Młyn
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(TĚPEŘE) S přirovnáním 
k entomologovi, který odjíž-
dí do latinsko-amerických 
pralesů s obrovským bílým 

plátnem, které v noci nasvítí, aby spatřil 
poslední žijící druh z čeledi motýlkovitých, 
dokázal ho přesně identifikovat a předsta-
vit i nezasvěcené veřejnosti, jsme odjížděli 
do obce Těpeře na Železnobrodsku za pa-
trně posledním žijícím profesionálním fou-
kačem z barevného bižuterního skla v Čes-
ké republice, panem Karlem Sobotkou. 

 V malém rodinném domku u silnice jsme 
hned za dveřmi vešli do jeho sklářské dílny. 
„Vítám Vás, sem se postavte. Tohle je ben-
zínový hořák, propan butan není vhodný,“ 
vítá nás a hned nám předvádí, jak z poloto-
varu – dodané bižuterní trubičky – vyfouk-
ne NĚCO. Modré sklo nahřeje, stále s ním 
točí pod plamenem, někdy se točí a pozasta-
ví, ale stále točí.

„Tam, kde je sklo nahřáté, můžete počítat 
s tím, že se vypoulí, když zafoukáte. A to 
je základ všeho,“ řekne podnikatel. Zíráme 
(asi i očima padesáti tisíc dětí účastnících se 
exkurzí projektu Volba povolání, který jsme 
v Královéhradeckém kraji před šesti lety při-
pravili a před dvěma lety ukončili). 

„Nechávám hosty hádat, co jsem vyfoukl. 
Když to poznají, je to dobré,“ řekne foukač 
skla Karel Sobotka. A Petra hádá: „Sněhu-
lák.“ „Ne,“ řekne Karel Sobotka a pokraču-
je v tvarování skla foukáním do trubičky.  
„Bude to kočička,“ určí Petra na druhý po-
kus. „Ano,“ usměje se živnostník, jemuž pro 
práci buší srdce.

Prohlížíme si řadu jiných tvarů, milenců, 
zvířátek, vánočních ozdob. A mezitím sly-
šíme od pana Sobotky: „Po revoluci to byl 

džob! Ale teď si připadám jako začátečník. 
Jezdím křížem krážem republikou, předvá-
dím na veřejnosti foukání skla a prodávám 
výrobky. Někdy je vidím vystavené vedle 
soustružené ruské bábušky, čínské průmys-
lově pletené šály nebo lisované Eiffelovky  
a je mi smutno. Já mám přeci každou kočič-
ku jinou, originální!“ 

Popíjím po půlnoci při psaní reportáže bílé 
chardonnay z jižní Moravy. Každé je jiné, 
tohle skvělé, originální. Uvědomuji si, že 
svět za sto let bude mít ve všech výkladních 
skříních upomínkových předmětů tisíce tre-
tek. Bude tam mít i chloubu Železnobrodska  
a Jablonecka, kočičku z foukaného skla? 
Bude se ve vinotékách EU prodávat char-
donnay z jižní Moravy? 

Jiří Daniel a Petra Tuzarová

(TĚPEŘE) Porównując do 
entomologa, który wyruszył 
w lasy Ameryki Łacińskiej 
z dużym białym płótnem, 

które w nocy naświetlił, aby móc dojrzeć 
ostatni żyjący gatunek owadów z rodzi-
ny motylkowatych, tym samym dowiódł,  
dokładnie zidentyfikował i zaprezentował 
również laikom ten unikatowy okaz, my 
pojechaliśmy do gminy Těpeře w Železno-

brodsku na spotkanie z prawdopodobnie 
ostatnim żyjącym zawodowym dmucha-
czem kolorowego szkła w Czeskiej Repu-
blice, panem Karelem Sobotką.

W małym, rodzinnym domku stojącym 
przy drodze, tak po prostu za drzwiami 
wchodzimy do jego warsztatów szkła.
„Witam Was, tutaj stańcie. To jest benzy-
nowy palnik, taki na propan-butan nie 
nadaje się“ – wita nas i od razu prezentuje 
nam, jak z półproduktu – dodając do bi-
żuterii rurki – wydmuchuje COŚ. Błękitne 
szkło nagrzewa, stale nim obracając nad 
płomieniem.

„W miejscu, w którym szkło jest nagrzane, 
gdy dmuchniemy w bańkę, szkło się wypu-
kli – i na tym polega cała istota“ – mówi 
rzemieślnik. Mamy oglądać (także i oczami 
pięćdziesięciu tysięcy dzieci uczestniczących 
w wycieczkach w ramach projektu Wybór 
Zawodu, który zaczęliśmy realizować w wo-
jewództwie kralovehradeckim przed sześcio-
ma laty, a zakończyliśmy dwa lata temu).

„Nie chcę mówić gościom, co wydmu-
chuję. Jeżeli sami rozpoznają, to dobrze“ 
– mówi dmuchacz szkła Karel Sobotka.  
A Petra mówi: „Bałwan“. „Nie“ – odpowia-
da Karel Sobotka i dalej pracuje nad formo-
waniem szkła, dmuchając w rurkę. „Będzie 
to kotka“ - mówi Petra przy drugiej próbie. 
„Tak“ – uśmiecha się pan Karel, którego ser-
ce wali jak młot od pracy.

Przyglądamy się wielu innym produk-
tom, kochankom, zwierzętom, świątecznym 
ozdobom. A w międzyczasie pan Sobotka 
mówi: „Po rewolucji to była praca. A teraz 
czuję się jak początkujący. Jeżdżę po kraju 
wzdłuż i wszerz, pokazuję społeczeństwu, 
jak dmucha się szkło, a także sprzedaję wy-
roby. Czasami widzę prezentowane wyroby 
wykonane maszynowo, jak na przykład ru-
skie babuszki, dziane szaliki, wyciskane wie-
że Eiffla i jest mi smutno. Ja mam przecież 
każdą kotkę inną, oryginalną!“.

Popijam po północy, podczas pisania re-
portażu, białe chardonnay z południowych 
Moraw. Każde jest inne, piękne, oryginal-
ne. Uświadamiam sobie, że świat za sto 
lat będzie mieć we wszystkich gablotach 
wystawowych tysiące pamiątkowych bły-
skotek. Czy będą tam mieć także i dumę  
z Železnobrodska i Jablonecka, kotkę ze 
szkła dmuchanego? Czy będzie się w eu-
ropejskich sklepach z winami sprzedawać 
chardonnay z południowych Moraw?

Chlouba Železnobrodska
Duma z Železnobrodska
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Činnost Grantové agentury České republiky

Działalność Agencji Grantowej Republiki Czeskiej

Grantová agentura České 
republiky (Grantová agen-
tura ČR – GA ČR) je nezá-
vislou organizační složkou 

státu podporující výzkum v České republi-
ce. Agentura byla založena v roce 1993 a za 
dvacet let se stala jednou z nejdůležitějších 
institucí nabízejících podporu výzkumně-
vědeckých projektů v Čechách. Hlavním 
nástrojem na podporu tohoto typu aktivit 
jsou granty na výzkumné projekty. Kromě 
toho agentura rovněž financuje projekty  
v rámci výzkumných programů na evropské 
úrovni a iniciativy vyplývající z meziná-
rodních dohod oboustranného charakteru. 

Nejdůležitější zákonné cíle Grantové agen-
tury České republiky jsou:
 
■ Financování výzkumných projektů s vyso-
kým potenciálem globálního úspěchu; 
■ Podpora a posílení mezinárodní spoluprá-
ce v oblasti výzkumu; 
■ Vytvoření atraktivních podmínek pro pro-
fesní rozvoj mladých a začínajících pracov-
níků v oblasti výzkumu a vývoje; 
■ Péče o co nejefektivnější využití veřej-
ných prostředků na projekty, které přispívají  
k rozvoji vědy v České republice; 
■ Pomoc při vývoji aplikací pro poskytování 
financování pro žadatele a příjemce uděle-
ných grantů. 

Nejvyšším orgánem agentury je předsednic-
tvo (předsednictvo GA ČR). Předsednictvo 
se skládá z pěti členů, kteří reprezentují pět 
hlavních vědních oborů. Členy předsednic-
tva jmenuje vláda České republiky na žádost 
Rady pro výzkum, vývoj a inovace Úřadu 
vlády České republiky. V čele představenstva 
stojí předseda agentury (Předseda GA ČR).

Cílová pomoc je poskytována agenturou 
v rámci těchto grantových schémat:
 
■ Grantové projekty standardního charakte-
ru (standardní grantové projekty), v rámci 
kterých jsou podporovány výzkumy pod-
statného charakteru; 
■ Grantové projekty určené pro doktoranty 
(doktorské grantové projekty) zaměřené na 
účastníky doktorského studia, kteří realizu-
jí projekty vědeckého charakteru, zvláštní 
důraz je na projekty v oblasti mezinárodní 
výměny pracovníků; 
■ Tzv. „postdoktorské grantové projekty”, 
jejichž cílem je podpořit výzkumné projek-
ty zásadního charakteru ze strany mladých 
výzkumných pracovníků; 

■ Mezinárodní grantové projekty zaměřené 
na vědecký výzkum provedený na základě  
oboustranných dohod uzavřených mezi agen-
turou a mezinárodními institucemi, které se 
zabývají udělením grantů podobné povahy 
■ EUROCORES – finanční podpora zamě-
řená na posílení účasti na mezinárodních 
programech EUROCORES, koordinova-
ných Evropskou nadací pro vědu (European 
Science Foundation) 
■ Projekty podpory rozvoje dovednosti ve 
výzkumu zásadního charakteru na nejvyšší 
úrovni, pro které není možné vytvořit fi-
nanční nástroje v rámci jiných dotačních 
programů nabízených agenturou. 

Finanční podpora poskytovaná GA ČR 
se těší velké oblibě. Každý rok se o uděle-
ní grantů této instituce snaží 3000 uchaze-
čů, z toho asi jedna čtvrtina získá finanční 
prostředky pro realizaci plánovaných pro-
jektů. Granty udělené agenturou se mohou 
vztahovat na fyzické i právnické osoby. Žá-
dosti o finanční prostředky jsou přijímány 
prostřednictvím aplikace na internetových 
stránkách GA ČR.

Agencja Grantowa Repu-
bliki Czeskiej (Grantová 
agentura ČR – GA ČR) 
jest niezależną państwo-

wą jednostką organizacyjną wspierającą 
badania naukowe w Republice Czeskiej. 
Agencja rozpoczęła swoją działalność  
w roku 1993 i od dwudziestu lat jest jedną 
z najważniejszych instytucji oferujących 
wsparcie projektów badawczo-rozwojo-
wych w Czechach. Głównym instrumen-
tem wspierania działalności tego typu są 
dotacje przeznaczone na realizację projek-
tów badawczych. Ponadto Agencja wspiera 
również finansowo projekty realizowane 
w ramach programów badawczych o zasię-
gu europejskim oraz inicjatywy wynikają-
ce z umów międzynarodowych o charakte-
rze bilateralnym. 

Najważniejszymi celami statutowymi 
Agencji Grantowej Republiki Czeskiej są:

■ finansowanie projektów badawczych po-
siadających wysoki potencjał osiągnięcia 

sukcesu o charakterze ogólnoświatowym 
■ wsparcie oraz rozszerzanie międzynarodo-
wej współpracy badawczej 
■ tworzenie atrakcyjnych warunków rozwoju 
zawodowego młodych oraz początkujących 
pracowników sfery badawczo-rozwojowej 
■ dbałość o jak najefektywniejsze wykorzy-
stanie środków publicznych na realizację 
projektów przyczyniających się do rozwoju 
nauki w Republice Czeskiej 
■ pomoc w opracowaniu wniosków o dofi-
nansowanie i ich realizacji skierowana do 
wnioskodawców oraz beneficjentów przy-
znawanych grantów.

Najważniejszym organem Agencji jest 
jej Prezydium (Předsednictvo GA ČR).  
W skład Prezydium wchodzi pięciu człon-
ków, którzy reprezentują pięć najważniej-
szych gałęzi nauki. Członkowie Prezydium 
są mianowani przez Rząd Republiki Cze-
skiej na wniosek Rady do spraw Badań 
Naukowych, Rozwoju i Innowacji Urzędu 
Rady Ministrów Republiki Czeskiej (Rada 
pro výzkum, vývoj a inovace Úřadu vlády 
ČR). Na czele Prezydium stoi Prezes Agencji 
(Předseda GA ČR).

Pomoc celowa jest udzielana przez Agen-
cję w ramach następujących schematów 
grantowych:
■ projekty grantowe o charakterze standar-
dowym (standardní grantové projekty),  
w ramach których wspierane są projekty 
dotyczące badań naukowych o charakterze 
podstawowym 
■ projekty grantowe przeznaczone dla dok-
torantów (doktorské grantové projekty) 
skierowane do uczestników studiów dokto-
ranckich realizujących projekty dotyczące 
badań naukowych o charakterze podstawo-
wym ze szczególnym uwzględnieniem pro-
jektów polegających na międzynarodowej 
wymianie pracowników 
■ tzw. „grantowe projekty postdoktoranckie” 
(postdoktorské grantové projekty), których 
celem jest wsparcie projektów dotyczących 
badań naukowych o charakterze podstawo-
wym realizowanych przez młodych pracow-
ników naukowych 
■ projekty grantowe o charakterze międzyna-
rodowym (mezinárodní grantové projekty) 
dotyczące badań naukowych o charakterze 
podstawowym realizowanych na podstawie 
umów bilateralnych zawartych pomiędzy 
Agencją oraz zagranicznymi instytucjami 
zajmującymi się przyznawaniem grantów  
o podobnym charakterze 
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■ EUROCORES – czyli wsparcie finansowe 
mające na celu wzmocnienie udziału w mię-
dzynarodowych programach EUROCORES, 
koordynowanych przez Europejską Fundację 
Naukową (European Science Foundation),
■ projekty dotyczące wsparcia doskonalenia 
umiejętności w zakresie badań naukowych 
o charakterze podstawowym na najwyższym 
poziomie, dla których nie jest możliwe stwo-
rzenie instrumentów finansowych w ramach 
pozostałych schematów grantowych ofero-
wanych przez Agencję.

Wsparcie finansowe udzielane przez GA 
ČR cieszy się bardzo dużą popularnością. 
Każdego roku o granty udzielane przez tę 
instytucję ubiega się około 3 tysięcy wnio-
skodawców, z których około jedna czwarta 
uzyskuje środki na realizację zaplanowa-
nych projektów. O granty przyznawane 
przez Agencję mogą ubiegać się zarówno 
osoby fizyczne, jak i osoby prawne. Wnioski  
o dofinansowanie przyjmowane są za po-
średnictwem aplikacji zamieszczonej na 
stronie internetowej GA ČR.               OFIM

Více informací o činnosti Grantové 
agentury České republiky naleznete na 
webových stránkách http://www.gacr.cz 
(k dispozici v české i anglické verzi). 

Więcej informacji na temat działalno-
ści Agencji Grantowej Republiki Czeskiej 
można znaleźć na stronie internetowej: 
http://www.gacr.cz (strona dostępna w 
czeskiej oraz angielskiej wersji językowej).

ESÚS v česko-polském příhraničí

Europejskie Ugrupowanie Współpracy 
Terytorialnej na czesko-polskim pograniczu

(OPAVA) Přestože v červen-
ci tohoto roku tomu bylo již 
sedm let, kdy bylo schvá-
leno Nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 1082/2006 o ev-
ropském seskupení pro územní spolupráci, 
většina lidí se stále ještě s tímto pojmem 
nikdy nesetkala a zkratka „ESÚS“ je pro 
ně něčím tajemným, připomínajícím spíše 
nějaký objekt z vesmíru než nový typ práv-
ního subjektu. Přestože „evropské seskupe-
ní pro územní spolupráci“ tedy i po sedmi 
letech zůstává pojmem známým pouze 
v okruhu užší odborné veřejnosti, inicia-
tivy zaměřené na zakládání evropská se-
skupení nabývají na území České republi-
ky a Polska v poslední době na intenzitě. 
V únoru 2013 bylo polským Ministerstvem 
zahraničních věcí zaregistrováno historic-
ky první evropské seskupení se sídlem na 
území Polska – ESÚS TRITIA. Jedná se  
o česko-polsko-slovenské seskupení zalo-
žené Moravskoslezským krajem, Slezským  
a Opolským vojvodstvím a Žilinským sa-
mosprávným krajem. 
Myšlenkou vytvořit ESÚS se zabývají také 
další kraje česko-polského příhraničí. Dol-
noslezské vojvodství, Královéhradecký, Li-
berecký, Pardubický a Olomoucký kraj ve 
spolupráci s Euroregiony Glacensis a Nisa 
realizují projekt s názvem „Strategie in-
tegrované spolupráce česko-polského 
příhraničí“, v jehož závěru by měly být za-
hájeny procesní kroky spojené s vytvořením 
evropského seskupení.

Také v Euroregionu Silesia je ESÚS aktu-
álním tématem. I když diskuse o možnosti 
založení ESÚS trvá v Euroregionu Silesia již 
od roku 2007, zatím se vždy jednalo o disku-
si spíše „akademickou“ než diskusi směřující 
k nějakým konkrétním závěrům. V souča-
sné době je již však k dispozici dostatečné 
množství informací a zkušenosti více než 
tří desítek seskupení založených v různých 
evropských zemích, včetně České republiky  

a Polska. Proto byla v září 2012 ustavena spo-
lečná česko-polská pracovní skupina, jejímž 
úkolem je připravit podklady pro rozhodnutí 
orgánů Euroregionu Silesia, zda v budoucnu 
založit ESÚS, či nikoli.
Jana Novotná Galuszková, Euroregion Silesia

(OPAVA) Ponieważ w lipcu 
tego roku minęło siedem 
lat, odkąd zatwierdzono 
uchwałę Rady Parlamentu 

Europejskiego (nr 1082/2006) o utworze-
niu Europejskiego Ugrupowania Współ-
pracy Terytorialnej, dlatego większość 
społeczeństwa jeszcze z tym pojęciem ni-
gdy się nie spotkała, a skrót EUWT jest 
dla nich czymś tajemnym, przypomina-
jącym bardziej jakiś obiekt z kosmosu,  
a nie nową formę podmiotu prawnego. Po-
nieważ Europejskie Ugrupowanie Współ-
pracy Terytorialnej po siedmiu latach 
nadal pozostaje pojęciem znanym tylko  
w kręgach fachowych, powstają nowe 
inicjatywy ukierunkowane na zakłada-
nie europejskich ugrupowań zarówno  
w Republice Czeskiej, jak i Polsce. W lu-

tym 2013 roku w polskim Ministerstwie 
Spraw Zagranicznych zostało zarejestro-
wane pierwsze europejskie ugrupowanie 
na terenie Polski EUWT TRITIA. Jest to 
czesko-polsko-słowackie stowarzyszenie 
założone przez województwo morawsko-
śląskie, śląskie, opolskie i žlinskie.
Do utworzenia Europejskiego Ugrupowania 
Współpracy Terytorialnej przymierzają się 
także kolejne województwa na czesko-pol-
skim pograniczu. Województwa dolnoślą-
skie, kralovehradeckie, libereckie, pardu-
bickie i ołomunieckie realizują projekt pod 
nazwą: „Strategia zintegrowanej współpra-
cy na czesko-polskim pograniczu“, który 
ukierunkowany jest na proces zmierzający 
do powstania europejskiego ugrupowania.

Także w Euroregionie Silesia aktualnym te-
matem jest Europejskie Ugrupowanie Współ-
pracy Terytorialnej. Dyskusje o utworzeniu 
takiego ugrupowania trwają w Euroregionie 
Silesia już od roku 2007, jednakże do tej 
pory były to dyskusje typowo „akademickie“, 
a nie zmierzające do jakiegoś konkretnego 
zakończenia. Obecnie jest już dostatecznie 
dużo informacji, a także zdobyte doświad-
czenia z ponad trzydziestu stowarzyszeń, 
które zostały założone w różnych częściach 
na pograniczu polsko-czeskim. W związku 
z tym od września 2012 roku działa powo-
łana wspólna polsko-czeska grupa robocza, 
której zadaniem jest przygotowanie podsta-
wowych dokumentów dla Zarządu Euregio-
nu Silesia dotyczące założenia EUWT. 

V březnu 2013 se konalo 2. jednání společné pracovní skupiny Euroregionu Silesia pro záležitosti ESÚS, 
na kterém se o své zkušenosti podělil polsko-slovenský Euroregion Tatry zakládající ESÚS TATRY. 
/ W marcu 2013 roku odbyło się drugie spotkanie wspólnej grupy roboczej Euroregionu Nysa do 
spraw EUWT, na którym swoimi doświadczeniami podzielili się przedstawiciele polsko-słowackiego 
Euroregionu Tatry, który założył EUWT TATRY.
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(OSTRAVA) Zoo Ostrava je 
plošně druhá největší zoo 
v ČR. V současné době cho-
vá na ploše téměř 100 hek-

tarů přes 3000 zvířat. V posledních letech 
prošla výraznou proměnou, bylo postaveno 
několik nových pavilonů a výběhů. Ne-
chybí ani desítky herních prvků pro děti, 
průlezky a samozřejmě odpočinková místa 
(lavičky, lehátka, posezení) v klidnějších 
částech areálu.

 
V pavilonu Tanganika se v současné době 

mohou návštěvníci těšit na nedávno naro-
zené mládě hrocha obojživelného. V blíz-
kosti expozice s domácími zvířaty Na statku 
běhají ve výběhu selata vzácného prasete 
visajánského, které žije pouze na několika 
filipínských ostrovech a patří ke kriticky 
ohroženým druhům. Z terasy nově otevře-
né restaurace SAOLA mohou lidé pozorovat 
indické kopytníky – axise indické a antilopy 
jelení. Zcela nedávno jsme otevřeli Voliéru 
Papua s pestrobarevnými ptáky druhého nej-
většího ostrova světa, která je pro návštěvní-
ky průchozí a dovede je do stejnojmenného 
pavilonu s řadou vzácných papuánských 
ryb a plazů. Úpravou prošla expozice Malá 
Amazonie, kde se mohou návštěvníci těšit 
na šípové žáby pralesničky, velké pavouky 
sklípkany nebo na sladkovodní akvárium 
s tisícem neonek. 

Šárka Kalousková
Foto na str. 1 a zde P. Vlček

W pawilonie Tanganika odwiedzający 
mogą podziwiać niedawno narodzone mło-
de hipopotamy wodno-lądowe. W pobli-
skiej ekspozycji ze zwierzętami domowymi 
Gospodarstwo biegają prosięta świń wisaj-
skich, które żyją tylko na niewielu wyspach 
filipińskich i są pod ścisłą ochroną gatunku.  
Z tarasu nowo otwartej restauracji SAOLA 
odwiedzający mogą oglądać indyjskie zwie-
rzęta kopytne – indyjskie aksise oraz anty-
lopy jeleniowate. Całkiem niedawno otwo-
rzono Volieru Papua, z pstrokato barwnymi 
ptakami z drugiej co do wielkości wyspy na 
świecie, które muszą przejść odwiedzający, 
aby dojść do pawilonu z wieloma rzadki-
mi gatunkami ryb i gadów papuańskich. 
Wśród nich dominuje najdłuższy waran 
na świecie, waran papuaski, który osiąga 
długość do trzech metrów. Modernizację 
przeszła ekspozycja Mała Amazonia, gdzie 
zwiedzający mogą podziwiać żaby, pająki,  
a także pływające w słodkowodnym akwa-
rium tysiące rybek neonek.

(OSTRAVA) ZOO w Ostra-
wie pod względem po-
wierzchni obiektu zajmuje 
drugie miejsce w Republice 

Czeskiej. Obecnie na przeszło stu hekta-
rach hodowanych jest prawie trzy tysiące 
zwierząt. W ostatnich latach nastąpiła 
wyraźna zmiana, postawiono wiele no-
wych pawilonów i zbudowano wybiegi. Nie 
zabrakło również dziesiątek miejsc zabaw 
dla dzieci, a także miejsca do odpoczynku 
(ławeczki, leżaki, poczekalnie) w spokoj-
niejszej części ogrodu zoologicznego.

Mládě hrocha / młode hipopotamy

Antilopa jelení / antylopa jeleniowata

Prase visajánské / świnia wisajska

Inovace
ZOO Ostrava
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(VRCHLAbÍ) Svazek Krko-
noše naplňuje cíle projektu 
ROP „Krkonoše – nová šan-
ce pro cestovní ruch“. Patří 

sem i rekonstrukce regionální webové pre-
zentace – celková renovace www.krkono-
se.eu, ostrý provoz byl zahájen začátkem 
července. 

Kompletně jsou dokončeny jazykové pře-
klady do angličtiny, němčiny a polštiny.

Nový grafický rozcestník nabízí poutavě  
a přehledně to nejzajímavější z regionální 
prezentace. Nová grafická tlačítka odkazují-
cí na stěžejní informace, nové technické pro-
vedení fotogalerie, aktuální mapové podkla-
dy a na nich zobrazeny záznamy z databáze 
redakčního systému. Nové sezonní grafické 
varianty na Jaro, Léto, Podzim a Zimu. Roz-
šíření zobrazení Kalendáře akcí, ale i archiv 
aktualit a tiskových zpráv Svazku Krkonoše. 
Funkce tisknout z webových stránek a hro-
madné rozesílání informačních emailů na 
vyžádání. Možnost pravidelných exportů 

Od léta běží v Krkonoších 
nový projekt Krkonoše Re-
gioncard, který má za cíl 
oživení turistického ruchu 

v tomto regionu. Jde o tzv. regionální kartu 
hosta, která svým držitelům nabízí množství 
slev na nejrůznější služby a atrakce. Projekt 
je ojedinělý v tom, že zahrnuje celý region, 
tedy jak polskou, tak českou stranu Krkonoš.

Krkonoše Regioncard je vlastně marketingo-
vý nástroj sloužící k propagaci celého regionu 
Krkonoš jak na tuzemském, tak na zahranič-
ním trhu. Jeho hlavním cílem je nalákat do 
Krkonoš nové turisty, zajistit jejich opětovnou 
návštěvu v budoucnu a navýšit počet dní strá-
vených v tomto regionu. Koncepce projektu 
vychází z dlouholetých zkušeností ze zahra-
ničí, kde už podobné nástroje úspěšně fungují 
(Rakousko - Salzburgerland Card a Miemin-
ger Plateu, Slovensko – Liptov). Nespornou 
výhodou projektu je sběr unikátních dat díky 
technologii, kterou karta nese. Zainteresované 
subjekty tak získávají ojedinělá marketingo-
vá data o své klientele (kdo za nimi přijíždí, 
odkud, za jakým účelem atd.), které mohou 
využít pro další rozvoj stávající marketingové 
komunikace. Zimní varianta karty nabízí více 
než 250 slev na nejrůznější služby a atrakce. 
Rozsah nabídky je opravdu pestrý – lyžování, 
půjčovny, lyžařské školy, gastro, wellness, do-
prava, obchody, muzea a další. Kartu přitom 

dat pro jiné turistické servery a také auto-
matická výměna informací mezi českým  
a polským webem. To vše a ještě více bylo 
obsahem rekonstrukce krkonošské regionál-
ní prezentace.

(VRCHLAbÍ) Związek 
Karkonoszy realizuje cele 
projektu RPO „Karkonosze 
– nowa szansa dla turysty-

ki“. Przebudową zostaną objęte regional-
ne prezentacje internetowe oraz całkowita 
modernizacja strony www.karkonosze.eu. 
W tym celu na podstawie fachowej analizy 
oceniono optymalizację stron interneto-
wych i ich funkcjonalność. Moderniza-
cję strony internetowej przeprowadzono  
w okresie wrzesień 2012 – czerwiec 2013. 
Proces testowy przeprowadzono również  
w czerwcu, a do użytku oddano na począt-
ku lipca. 

Kompleksowo są ukończone językowe 
wersje angielska, niemiecka i polska. 

může každý držitel využít opakovaně, libovol-
ných čtrnáct dní v sezóně nebo čtrnáctkrát 
v rámci každé služby. Kartu lze zakoupit na 
internetu nebo přímo v distribučních místech, 
která jsou uvedena na webu www.regioncard.
cz. Karta stojí 99,- Kč, dětská varianta vyjde 
na pouhých 59,- Kč.

Karkonosze z Regioncar są 
jeszcze bardziej atrakcyjne

Od lata br. w Karkonoszach 
funkcjonuje nowy projekt 
Karkonosze Regioncard, 
mający na celu ożywienie 

ruchu turystycznego w tym regionie. To tzw. 
Regionalna Karta Gościa oferująca posia-
daczom wiele rabatów na różnego rodzaje 
usług i inne atrakcje. Wyjątkowość projektu 
polega na tym, że obejmuje on cały region, 
czyli polską i czeską stronę Karkonoszy.

Nowe rozwiązania graficzne są interesu-
jące i przejrzyste. Nowe graficzne przyciski, 
odnośniki do głównych informacji, nowe 
rozwiązania fotogalerii, aktualne mapy, na 
których są odnośniki do baz danych admini-
stratora systemu. Są nowe wersje sezonowe 
na wiosnę, lato, jesień, zimę. Rozbudowano 
kalendarz wydarzeń, ale także archiwum, 
aktualności i informacji Związku Karkono-
szy. Jest także funkcja drukowania ze stro-
ny internetowej oraz możliwość rozsyłania 
informacji mejlowych do określonej grupy 
odbiorców. Ze strony internetowej można 
również eksportować różne bazy na inne 
serwery turystyczne, a także zautomatyzo-
wać wymianę informacji pomiędzy czeską  
i polską stroną internetową.

Pierwotne strony internetowe Karkono-
szy były już przestarzałe i niefunkcjonalne. 
Trzeba było przeprowadzić ich moderniza-
cję, aby stały się dla odwiedzających inte-
resujące, a internauci znajdowali potrzebne 
informacje o regionie.

     Dáša Palátková

Karkonosze Regioncard to narzędzie marke-
tingowe służące do promocji całego regionu 
Karkonoszy na rynku krajowym i zagranicz-
nym. Jego głównym celem jest przyciągnięcie 
do Karkonoszy nowych turystów, zachęcenie 
ich do ponownego przyjazdu w przyszłości 
oraz wydłużenie ich pobytu w regionie. Kon-
cepcja projektu oparta jest na wieloletnich do-
świadczeniach z zagranicy, gdzie instrumenty 
tego typu już pomyślnie funkcjonują (Austria 
– Salzburgerland Card i Mieminger Plateau, 
Słowacja – Liptov). Niewątpliwą zaletą projektu 
jest gromadzenie wyjątkowych danych dzięki 
technologii, na której oparta jest karta. Zain-
teresowane podmioty pozyskują w ten sposób 
wyjątkowe dane marketingowe dotyczące ich 
klientów (kto przyjeżdża, skąd, w jakim celu 
itd.), które można wykorzystać do dalszego 
rozwijania istniejącej komunikacji marketingo-
wej. Zimowa wersja karty obejmuje ponad 250 
rabatów na różnego rodzaju usługi i atrakcje. 
Oferta jest naprawdę bogata – ośrodki narciar-
skie, wypożyczalnie, szkoły narciarskie, usługi 
gastronomiczne, usługi wellness, transport, 
sklepy, muzea i inne. Każdy posiadacz może 
korzystać z karty wielokrotnie, przez dowolne 
czternaście dni w sezonie lub czternaście razy 
z każdej usługi. Kartę można kupić przez inter-
net lub w punktach dystrybucji, które umiesz-
czone są na stronach www.regioncard.pl. Kar-
ta kosztuje 17 złotych, wersja dziecięca tylko 10 
złotych.                                       Matěj Dunka

www.krkonose.eu

Krkonoše jsou s Regioncard ještě lákavější

ZE mną 
ZaosZcZędZisZ
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Wylęgarnia przedsiębiorców

w Świdnicy, z którego pomocy niejednokrot-
nie korzystają osoby bezrobotne zakładające 
działalność gospodarczą, Sudeckie Stowa-
rzyszenie Inicjatyw Gospodarczych, które 
prowadzi fundusz poręczeniowy i pożyczko-
wy, oraz bank PKO BP SA, z których usług 
także mogą korzystać klienci i który oferuje 
nie tylko kredyty inwestycyjne, ale także ob-
rotowe, a więc niezwykle ważne dla osób, 
które startują w biznesie „od zera”. A więc 
przychodzi do nas osoba otwierająca własny 
biznes i otrzymuje pełny pakiet pomocowy.

Ostatnim, piątym elementem całej inku-
bacyjnej konstrukcji jest miasto Świdnica, 
które służy wsparciem, ale przede wszyst-
kim promocją Inkubatora. – Terenem naszej 
działalności jest cały powiat świdnicki, dla-
tego będziemy chcieli współpracować także 
z samorządem powiatowym oraz zaprosić 
do współpracy pozostałe samorządy gminne 
– mówi Ryszard Sobański. 

że w takim mieście jak Świdnica, znanym  
z tak wspaniałych tradycji gospodarczych, 
tak prężnie rozwijającym się gospodarczo, 
nie ma takiej właśnie instytucji jak Inku-
bator Przedsiębiorczości – mówi Ryszard 
Sobański, prezydent Sudeckiej Izby Przemy-
słowo-Handlowej. – Wiem, że były do tego 
przymiarki, ale nigdy nie wykroczyło to 
poza fazę pomysłu. Błędne moim zdaniem 
było także podejście, zresztą powszechne 
przy tworzeniu inkubatorów, że trzeba od 
razu zbudować jakiś obiekt albo wyremon-
tować stary, w każdym razie włożyć spore 
pieniądze. To duża blokada, bo inkubator to 
specyficzna instytucja, gdzie jest duża rota-
cja, gdzie często lokale stoją puste, czekając 
na kolejnych początkujących przedsiębior-
ców. Pomyślałem, że nasza Izba jest w stanie 
bezinwestycyjnie zabezpieczyć większość 
potrzeb. Mamy duży obiekt, z salami kon-
ferencyjno-wykładowymi, zapleczem tech-
nicznym, takim jak potrzebny do obsługi 
biura sprzęt, pracownikami, którzy są tutaj 
przez większość dnia i służą pomocą, a tak-
że sztabem doradców. 

Bo raczkujący biznesmeni mogą w ra-
mach Inkubatora liczyć na darmowe usługi 
doradcze. Na start otrzymają do wykorzy-
stania pakiet czterech godzin darmowych 
porad w zakresie podatków, finansów, pra-
wa i marketingu. 

Kolejnym krokiem w tworzeniu Inkubatora 
Przedsiębiorczości Regionu Sudeckiego było 
zdobycie partnerów, tak aby początkujące-
mu przedsiębiorcy zaoferować kompleksową 
pomoc, żeby to naprawdę była „wylęgarnia”, 
a nie „przechowalnia” przedsiębiorczości. 
– Udało nam się dobrać bardzo zacne gro-
no partnerów – mówi Ryszard Sobański. 
– Są wśród nich Powiatowy Urząd Pracy  

(ŚWIDNICA) Co nie udało 
się lokalnej władzy, właśnie 
staje się faktem dzięki inicja-
tywie samorządu gospodar-

czego – Sudeckiej Izby Przemysłowo-Han-
dlowej, jednak przy wsparciu wspomnianej 
władzy. W Świdnicy powstaje właśnie In-
kubator Przedsiębiorczości Regionu Sudec-
kiego, którego celem jest wsparcie mikro  
i małych przedsiębiorstw oraz osób chcą-
cych założyć działalność gospodarczą. 

Powstały inkubator przedsiębiorczości, 
IPRS oferuje osobom chcącym założyć dzia-
łalność gospodarczą siedzibę, w tym możli-
wość zarejestrowania prowadzenia działal-
ności pod adresem Inkubatora, korzystania 
ze wspólnego sekretariatu, odbieranie pocz-
ty, telefonów, organizowania spotkań biz-
nesowych z klientami, a także korzystania  
z pomieszczeń Inkubatora, ze stałym dostę-
pem do Internetu, do codziennej pracy. 

Ci, którzy nie potrzebują stałego miejsca na 
biuro SIPH oferuje biuro... wirtualne, czyli 
udostępnia skrzynkę pocztową z atrakcyjną 
domeną, biznesowy adres korespondencyj-
ny, który można zamieścić na wizytówce,  
w materiałach promocyjnych, ulotkach oraz 
na drukach firmowych, miejsce do przyj-
mowania gości w profesjonalnym otoczeniu 
biznesowym, możliwość wykorzystania wy-
posażonych sal konferencyjnych i szkolenio-
wych, umieszczenie danych teleadresowych 
na stronie www, korzystanie z usługi ksero  
i faksu, a także – co ma niebagatelne znacze-
nie dla firm rozpoczynających działalność 
– korzystny wizerunek firmy poprzez utoż-
samianie z Inkubatorem oraz Izbąą.

Skąd pomysł, żeby w Świdnicy powstała 
taka instytucja? – Pomyślałem, że to dziwne, 

Z usług Inkubatora Przedsiębiorczości Re-
gionu Sudeckiego w Świdnicy mogą korzy-
stać osoby rozpoczynające lub prowadzące 
własną działalność gospodarczą. Warun-
kiem jest jednak podpisanie umowy i prze-
strzegania regulaminu.

inkubátor podnikatelů

(ŚWIDNICA) To, co neza-
řídila místní samospráva, 
se stává skutečností díky 
iniciativě místního úřadu 

podnikatelů – Sudetské průmyslovo-ob-
chodní komory nicméně, s podporou této 
samosprávy. Ve Swidnici byl vytvořen 
Podnikatelský inkubátor sudetského regi-
onu, jehož cílem je podporovat mikro pod-
niků a malých podniků a lidí, kteří chtějí 
začít podnikat.

Vzniknuvší podnikatelský inkubátor na-
bízí lidem, kteří chtějí začít podnikat, kan-
celář, včetně zaregistrování podnikání pod 
hlavičkou Inkubátoru, používání společné-
ho sekretariátu, přijímání e-mailů, telefonů, 
organizace obchodních schůzek s klienty, 
stejně jako využití internetu pro každodenní 
práci. 

Těm, kteří nepotřebují stálé místo v kance-
láři SIPH, nabízí inkubátor virtuální poštov-
ní schránku s atraktivní doménou, adresu 
obchodního mailu, kterou je možné vložit 
na vlastní vizitku, propagační materiály, le-
táky a tiskoviny pro podnikání, místo, kde 
mohou přijímat návštěvy v profesionálním 
obchodním prostředí, schopnost používat 
vybavené konferenční a školící místnos-
ti, umístění kontaktních údajů na webové 

Prezydent Sudeckiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Świdnicy Ryszard Sobański 
/ Prezident SIPH ve Swidnici Ryszard Sobański
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Miliony dla przedsiębiorców

stránky, využití kopírování a faxové služby, 
jakož i - což je velmi důležité pro začínající - 
pozitivní image firmy tím, že se utuží vztah 
inkubátor - komora.

Kde se vzal nápad, že ve Swidnici vznikla 
taková instituce? „Říkal jsem si, že to bylo 
divné, když ve městě, jako je Swidnica se 
známou velkou podnikatelskou tradicí  
a ekonomickou prosperitou, není institu-
ce jako je Podnikatelský inkubátor,“ říká 
Ryszard Sobański, prezident Sudetské ko-
mory a pokračuje: „Vím, že jsem na to měl 
přijít, ale nikdy se to nedostalo nad rámec 
fáze myšlenky. Podle mého názoru je chyb-
ný přístup, který je navíc povšechný pro 
vytvoření podnikatelských inkubátorů, kdy 
je třeba okamžitě stavět nebo rekonstruo-
vat starou budovu, v každém případě dát 
hodně peněz. To je velká blokáda, protože 
inkubátor je zvláštní instituce, kde je velká 
rotace a často stojí prázdný areál a čeká na 
další start – na začínající podnikatele. Mys-

(ŚWIDNICA) Przekazali 
miliony, a w perspektywie 
są kolejne – mowa o ini-
cjatywie JEREMIE, której 

realizacją na terenie Sudetów zajmuje 
się kilka instytucji, w tym m.in. Sudeckie 
Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych, 
które w sierpniu 2013 roku uroczyście pod-
pisało setną umowę pożyczkową.

– W ubiegłym roku Stowarzyszenie udzie-
liło 50 pożyczek w ramach inicjatywy JERE-
MIE. To nie tylko 50 firm, które skorzystały 
z pomocy, ale też ich rodziny, pracownicy 
oraz rodziny pracowników. A więc ta skala 
pomocy jest znacznie większa – mówił Woj-
ciech Murdzek, prezydent Świdnicy i po-
mysłodawca założenia SSIG, 8 sierpnia pod-
czas specjalnej konferencji podsumowującej 
nie tylko projekt JEREMIE (Joint European 
Resources for Micro to Medium Enterprise), 
ale także całość dotychczasowej działalności 
SSIG. Pieniądze z pożyczek w ramach JE-
REMIE przeznaczane są na finansowanie 
inwestycji polegających m.in. na zakupie, 
budowie lub modernizacji obiektów pro-
dukcyjno-usługowo-handlowych, tworzeniu 
nowych miejsc pracy, wdrażaniu nowych 
rozwiązań technicznych lub technologicz-
nych, zakupie maszyn, urządzeń, aparatury, 
środków transportu.

– Dla przedsiębiorstwa mechanizm zwrot-
ny, jakim jest JEREMIE, jest zdrowszy 
niż dotacja, bo dotacja jest nieprawdziwa, 
powoduje, że firma traci czujność w po-
ruszaniu się na rynku – mówił Jerzy Tutaj, 
członek Zarządu Województwa dolnośląski-
ego. Na Dolny Śląsk przypadła druga co do 

lel jsem, že naše komora není schopna zajis-
tit bez investic většinu potřeb. Máme velkou 
budovu s přednáškovými a konferenčními 
místnostmi i technická zařízení. Je potřeba 
používat kancelářské vybavení i zaměstnan-
ce, kteří jsou zde po většinu dne a mohou 
poskytnout pomoc, stejně jako máme štáb 
poradců.

Pro začínající firmy v inkubátoru je důleži-
té, aby se mohli spolehnout na bezplatné po-
radenské služby. Na začátku užívání balíčku 
služeb dostanou čtyři hodiny bezplatného 
daňového, finančního, právního a marketin-
gového poradenství.

Dalším krokem k vytvoření IPRS (Inku-
bátor podnikatel Regionu Sudety) bylo zís-
kat partnery pro kompletní nováčkovskou 
podnikatelskou pomoc, aby to opravdu byla 
„líheň – inkubátor“, nikoli „přechovávání“ 
podnikatelů. „Vybrali jsme velmi slušnou 
škálu partnerů,“ řekl Ryszard Sobański. „Pa-
tří sem Úřad práce v Swidnica, z něhož těží 

wielkości, po Wielkopolsce, kwota do roz-
dysponowania – 1,5 mln zł w 2010, 3 mln zł 
w 2011, 6 mln zł w 2012 i 5 mln zł w 2013 
r. – W następnym okresie programowania 
będzie to znacznie więcej, na pewno kilka-
krotnie, a więc to doświadczenie, te mecha-
nizmy, które buduje Sudeckie Stowarzysze-
nie Inicjatyw Gospodarczych, dają nadzieję, 
że fundusze, które trafią do nas w następnej 
perspektywie finansowania, zostaną dobrze 
wydatkowane – mówił Jerzy Tutaj dodając, 
że na terenie powiatu świdnickiego i w sa-
mej Świdnicy te fundusze są znacznie lepiej 
wydatkowane niż w pozostałych częściach 
Dolnego Śląska.

Już miesiąc po udzieleniu setnej pożyczki 
SSIG otrzymało kolejne miliony na wsparcie 

nezaměstnaní zakládající obchodní firmy, 
Sudetská asociace hospodářských iniciativ 
(SSIG), která má záruční a rozvojový fond, 
a banka PKO BP SA, jejíž služby mohou vy-
užít také klienti, kteří nemají pouze inves-
tiční úvěry, ale i běžné, to je velmi důležité 
pro lidi, kteří startují v podnikání od nuly. 
A tak se dostáváme k osobě, která zahajuje 
své vlastní podnikání a dostává na začátek 
balíček pomoci.

Poslední, pátá část celé inkubační kon-
struukce je město Swidnica, která poskytu-
je podporu propagací inkubátoru. „Oblastí 
našeho podnikání je okres swidnický, proto 
budeme chtít také spolupracovat s místními 
„powiatovým“ úřadem a s úřady obcí v oko-
lí,“ řekl Ryszard Sobański.

Ze služeb Podnikatelského inkubátoru 
mohou těžit osoby začínající nebo již pod-
nikající. Podmínkou je podpis smlouvy  
a dodržování dohody a předpisů.                 

 (ao)

przedsiębiorstw w ramach inicjatywy JERE-
MIE – 5 mln 250 tys. zł. – To już czwarta 
umowa, w której fundusze dla przedsiębi-
orców otrzymuje stowarzyszenie. Od czte-
rech lat startujemy w otwartych konkursach 
z Regionalnego Programu Operacyjnego 
„Wzrost konkurencyjności dolnośląskich 
przedsiębiorstw”, pozyskując kapitał na 
pożyczki dla firm z sektora małych i śred-
nich przedsiębiorstw. Do dziś udało się nam 
pozyskać już 15,5 miliona złotych. Zaledwie 
miesiąc temu podpisaliśmy setną umowę  
z przedsiębiorcą ze Świdnicy, a już kolej-
ne dziewięć firm uzyskało pomoc na start  
i rozwój swojej działalności – wylicza Kon-
rad Jabłoński, prezes Sudeckiego Stowarzys-
zenie Inicjatyw Gospodarczych.

foto: Wiktor Bąkiewicz “Wiadomości Świdnickie”
Setną umowę pożyczki z przeznaczeniem na rozwój firmy podpisała z Sudeckim Stowarzyszeniem 
Inicjatyw Gospodarczych Anna Janiak, współwłaścicielka przychodni BH-Med w Świdnicy. Na zdjęciu z 
Konradem Jabłońskim, prezesem SSIG. / Úvěrovou smlouvu na financování rozvoje firmy podepsala se 
sudetským sdružením hospodářských iniciativ Anna Janiak spolumajitelka kliniky BH-Med ve Świdnicy. 
Na snímku s Konrádem Jablonskim, prezidentem SSOZ.
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Nie trzeba przekonywać 
żadnego przedsiębiorcy, że 
prowadzenie każdego biz-
nesu wymaga posiadania 

olbrzymiej ilości informacji. Wśród tego 
morza danych niezmiernie istotną rolę 
odgrywają te, które są gromadzone i prze-
twarzane w ramach rachunkowości. To 
służby finansowo-księgowe zapewniają za-
rządowi firmy bieżącą informację o mająt-
ku, kapitałach, należnościach, zobowiąza-
niach, przychodach, kosztach i wynikach 
działalności oraz realizację obowiązków 
sprawozdawczych.

Jakość informacji wytwarzanych przez pra-
cowników gromadzących i przetwarzających 
dane zależna jest od wielu czynników. Wśród 
nich ważną rolę odgrywają kwalifikacje za-
wodowe księgowych – znajomość aktualnych 
przepisów z wielu dziedzin ciągle zmieniają-
cego się prawa, umiejętność posługiwania się 
sprzętem i programami informatycznymi, 
zdolność do pracy w warunkach stresu i pre-
sji czasowej. Stosunkowo niedawno wśród 
kwalifikacji wymaganych od księgowego 
uwzględniona została właściwa postawa 
etyczna, zobowiązująca „każdą osobę zaj-
mującą się rachunkowością do przestrze-
ganiu zasad etyki i postępowania zgodnie 
z duchem rozwoju zawodu w dziedzinie 
rachunkowości i globalnego otoczenia, w 
którym jest on współcześnie wykonywany”.  
Cytat ten pochodzi z Preambuły „Kodeksu 
Zawodowej Etyki w Rachunkowości”, przy-
jętego przez Stowarzyszenie Księgowych  
w Polsce jako obowiązujący wszystkich 
członków tej organizacji. Dokument ten, 
opracowany zgodnie z zasadami ogłoszony-
mi przez Międzynarodową Federację Księ-
gowych (IFAC), adaptuje uniwersalne war-
tości do współczesnych warunków polskiej 
gospodarki. Został on także rekomendowany 
przez Komitet Standardów Rachunkowości 
przy Ministrze Finansów oraz przez Krajową 
Radę Biegłych Rewidentów do powszechne-
go stosowania jako wzorzec dobrej praktyki 
w tym zakresie.

„Kodeks” opracowany został przez zespół 
powołany przez Zarząd Główny SKwP, pod 
kierunkiem prof. Anny Karmańskiej. Jak 
powiedział nam uczestniczący w tych działa-
niach prezes Koła SKwP w Świdnicy dr Pa-
weł Żuraw, będący obecnie wiceprzewodni-
czącym Komisji Etyki ZG SKwP, szczególną 
rolę w popularyzacji zasad etyki zawodowej 
odgrywa wprowadzenie tematyki etycznej 
do programów szkoleń prowadzonych przez 

Etyka zawodowa w rachunkowości
- warunek rzetelnej informacji gospodarczej
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Zaletą pożyczek udzielanych w ramach 
JEREMIE jest stałe i niezmienne przez 
cały czas trwania pożyczki oprocentowanie  
w wysokości 2,45 proc., a w nowym pro-
gramie oprocentowanie zostanie obniżone 
do 1,5 proc., niska prowizja – 2 proc., brak 
jakichkolwiek innych ukrytych kosztów, 
proste i nieskomplikowane dokumenty 
oraz szybkie procedury, bezpłatna pomoc 
SSIG w wypełnianiu wniosków, możliwość 
jednoczesnego ubiegania się o poręczenie 
z Funduszu Poręczeniowego, skorzystania 
z 6-miesięcznej karencji w spłacie kapitału 
oraz zwiększony dostęp do zewnętrznego 
finansowania mikro, małych i średnich pr-
zedsiębiorstw.

Anita Odachowska-Mazurek

(ŚWIDNICA) Poslat milio-
ny a do budoucna ještě víc 
– mluvíme o iniciativě JER-
EMIE, která je realizována 

na území Sudet pro řadu institucí včetně 
Sudecké asociace hospodářských inicia-
tiv, která v srpnu 2013 oficiálně podepsala 
stou úvěrovou smlouvu.

,,V loňském roce Asociace poskytla 50 půj-
ček v rámci iniciativy JEREMIE. Není to jen 
50 firem, které mají prospěch z podpory, jsou 
to také jejich rodiny, zaměstnanci a rodiny 
zaměstnanců. Takže toto měřítko podpory je 
mnohem větší” řekl Wojciech Murdzek, pre-
zident Świdnice a zakladatel SSIG 8. srpna 
na zvláštní konferenci shrnující nejen projekt 
JEREMIE (Joint European Resources for Mic-
ro to Medium Enterprise), ale také celou stá-
vající činnosti SSIG. Peníze z půjček v rámci 
iniciativy JEREMIE se používají k financo-
vání investic zahrnujících například nákup, 
výstavbu nebo modernizaci objektů výroby, 
služeb a obchodu, k vytváření nových pra-
covních míst a zavádění nových technických 
a technologických řešení, k nákupu strojů, za-
řízení a dopravních prostředků.

,,Pro podniky mechanismus zpětné vazby, 
jakým je JEREMIE, je lepší než dotace, pro-

SSIG powstało w 2001 roku. Założył je 
powiat świdnicki i samorządy działają-
ce na jego terenie. Do 2009 roku udzie-

liło poręczeń na kwotę 3 mln zł, które umożli-
wiły zaciągnięcie pożyczek i kredytów na kwotę 
ponad 5 mln zł. Poręczeń udzielono 104 pod-
miotom. W ramach działalności pożyczkowej 
udzielono nisko oprocentowanych pożyczek 
na kwotę ok. 1,1 mln zł, z których skorzystały 
34 podmioty gospodarcze. Łącznie w wyniku 
działalności poręczeniowej i pożyczkowej wy-
kreowana została akcja pożyczkowa na 6,1 mln 
zł, skierowana do bezrobotnych oraz małych  
i średnich przedsiębiorstw, z których znakomi-
ta większość przetrwała na rynku.

Miliony pro podnikatele

tože dotace není pravdivá, způsobí, že firma 
ztrácí ostražitost při pohybu na trhu” řekl Jer-
zy Zde, člen Rady dolnoslezského vojvodství. 
Pro Dolní Slezsko připadla druhá největší 
částka, po Wielkopolsce, určená k rozdělení - 
1,5 milionu zł v roce 2010, 3 miliony zł v roce 
2011, 6 milionů zł v roce 2012 a 5 milionů zł 
v roce 2013. ,,V příštím programovém období 
to bude značně víc, jsem si jistý že několikrát, 
takže to dokazuje, že tyto mechanismy, kte-
ré buduje Sudetská asociace hospodářských 
iniciativ, dávají naději, že prostředky, které  
k nám půjdou v příštím finančním, budou 
dobře využity” říká Jerzy Tutaj s tím, že ve 
świdnickém powiatu a v samotné Świdnicy 
jsou tyto prostředky vynaloženy mnohem 
lépe než v jiných částech Dolního Slezska.

Měsíc po udělení sté půjčky SSIG obdržely 
společnosti další miliony na podporu v rámci 
iniciativy JEREMIE – 5 milionů 250 tisíc zł. 
,,To je již čtvrtá dohoda, ve které organizace 
získávají finanční prostředky. Po čtyřech le-
tech začínáme v otevřených soutěžích Regio-
nálního operačního programu „Zvýšení kon-
kurenceschopnosti podniků Dolního Slezska“, 
získávat kapitál pro úvěry firem v malých  
a středních podnicích. K dnešnímu dni se 
nám podařilo získat už 15,5 milionů złotych. 
Sotva před měsícem jsme podepsali smlouvu 
s podnikateli ze Świdnice a dalších devět spo-
lečností získalo podporu na začátek a rozvoj 
činností” říká Konrad Jabłoński, prezident 
Sudecké asociace hospodářských iniciativ.

Výhodou úvěru v rámci iniciativy JER-
EMIE je pevná a neměnná úroková sazba 
2,45 procenta po celou dobu trvání, v novém 
programu bude úroková sazba snížena na 
1,5 procenta, nízká provize 2 procenta, ab-
sence jakýchkoliv dalších skrytých nákladů, 
jednoduché a nekomplikované dokumenty  
a rychlý postupy, bezplatná pomoc SSIG při 
vyplňování žádostí, možnost současně žádat 
o prostředky z garančního fondu, využít šesti-
měsíční lhůtu na splácení kapitálu a lepší pří-
stup k vnějšímu financování mikropodniků, 
malých a středních podniků. 

SSIG byla založena v roce 2001. Za-
ložil ji świdnický powiat a vláda pů-
sobící na jeho území. Do roku 2009 

byly poskytnuty záruky ve výši 3 miliony zł, 
což umožnilo vznik půjček a úvěrů ve výši přes 
5 milionů zł. Záruky poskytlo 104 subjektů.  
V rámci úvěrové činnosti byla poskytnuta část-
ka 1,1 milionu zł s nízkým úrokem, kterou čer-
palo 34 obchodních subjektů. V důsledku zá-
rukové a úvěrové činnosti byla akční půjčka na 
6,1 milionu zł, která je určena nezaměstnaným 
a malým a středním podnikům, z nichž drtivá 
většina na trhu pouze přežívá.
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Etyka zawodowa w rachunkowości
- warunek rzetelnej informacji gospodarczej

Stowarzyszenie – są one obowiązkową czę-
ścią wymagań w czterostopniowej pro-
cedurze egzaminacyjnej, umożliwiającej 
uzyskanie nadawanego przez SKwP tytułu 
dyplomowanego księgowego. Zagadnienia 
etyki zawodowej wprowadzone zostały także 
do programów szkolnych w technikach oraz 
na kierunkach rachunkowości uczelni wyż-
szych i na studiach podyplomowych.

Przyjęcie do stosowania „Kodeksu” przez 
Zjazd SKwP jako obowiązującego wszystkich 
członków spowodowało objęcie jego zasada-
mi blisko dwudziestu tysięcy osób. Kolejne 
przyjmują na siebie te zobowiązania dobro-
wolnie, zgłaszając swój akces do grona Sy-
gnatariuszy „Kodeksu”. Wśród ponad dwóch 
tysięcy Sygnatariuszy z całej Polski znajduje 
się prawie dwustu w województwach sąsia-
dujących z Republiką Czeską. 

Co powoduje, że przedsiębiorstwa przyj-
mują na siebie dodatkowe zobowiązania w 
zakresie rachunkowości, ponad wymagania 
stawiane przez obowiązujące przepisy praw-
ne? Przyczyny te streszcza dobrze wypowiedź 
jednego z Sygnatariuszy – prezesa PWiK 
WODNIK w Jeleniej Górze Wojciecha Jastrzęb-
skiego: – Przyjęcie „Kodeksu” spowodowane 
zostało dążeniem spółki do podniesienia 
jakości i wiarygodności przetwarzanych 
informacji finansowych i ich przydatności 
dla celów zarządzania. Po przyjęciu zasad 
etycznych w zakresie rachunkowości spół-
ka określiła obecnie swój system wartości 
– uznaliśmy, że nasze wartości są podstawą 
tego, jak pracujemy, podejmujemy decyzje  
i kształtujemy naszą kulturę, a w ostatecz-
nym efekcie jak zaspokajamy potrzeby spo-
łeczeństwa Jeleniej Góry w zakresie zaopa-
trzenia w wodę oraz oczyszczania ścieków.

Wprowadzenie „Kodeksu” zostało z zainte-
resowaniem przyjęte przez wiele organizacji 
zawodowych księgowych, w tym przez Eu-
ropejską Federację Księgowych i Audytorów 
Małych i Średnich Przedsiębiorstw (EFAA). 
SKwP opublikowało obecnie kolejne jego 
wydanie, wzbogacone o tłumaczenia na ję-
zyk angielski („Code of Profesional Ethics 
in Accounting”), francuski („Code de l’éthi-
que proffessionnelle dans la comptabilité”), 
niemiecki („Kodex der berufsethik in der 
Rechnungsführung”) i rosyjski („Кодeкc 
профессиональнoй этики бухгалтерского 
учётa”). Pozwoli to na popularyzację pol-

skiego dorobku w tej tak ważnej dziedzinie. 
Umożliwi także szersze wprowadzenie „Ko-
deksu” w przedsiębiorstwach inwestorów za-
granicznych w Polsce.

Není třeba přesvědčovat 
všechny podnikatele, že 
pro svou podnikatelskou 
činnost potřebují obrov-

ské množství informací. V tomto moři 
dat mají zásadní roli ty informace, které 
jsou shromažďovány a zpracovány v rám-
ci účetnictví. Jedná se o finační služby 
společností, vedení účetnictví poskytující 
aktuální informace o majetku, kapitálu, 
pohledávkách, závazcích, výnosech, ná-
kladech a výsledcích hospodaření a plnění 
požadavků na podávání zpráv. 

Kvalita informací vytvářených zaměstnanci 
sběru a zpracování dat je závislá na mnoha 
faktorech. Mezi nimi mají důležitou roli pro-
fesní účetní – mají znalost právních předpisů 
platných v mnoha oborech, kde se neustále 
mění zákony, schopnost používat informační 
technologie, schopnost pracovat pod stre-
sem a v časové tísni. Teprve nedávno se mezi 
požadovanou kvalifikaci účetních dostal 
správně-etický postoj: ,,každá osoba zabý-
vající se účetnictvím vyžaduje v souladu 
s pravidly etiky chování v duchu rozvoje 
profese účetnictví a globálního prostředí.”  
Citát pochází z preambule ,,Kodexu profesní 
etiky v účetnictví” vydaného svazem účet-
ních v Polsku, který je povinný pro všechny 

Profesní etika v účetnictví 
– stav zřetelné obchodní informace

členy organizace. Dokument, vypracovaný 
v souladu se zásadami, které vyhlásila Me-
zinárodní federace účetních (IFAC), je při-
způsoben současným hodnotám polského 
hospodářství. Byl také doporučen Výborem 
pro účetní standardy na ministerstvu financí 
a Národní radou auditorů pro všeobecné po-
užití jako příklad dobré praxe v této oblasti. 

„Kodex” byl vypracován týmem jmeno-
vaným Správní radou SKwP pod vedením 
prof. Anny Karmańskiej. Jak nám řekl účast-
ník těchto činností Koła SKwP ve Svídnici 
Dr. Paweł Żuraw, který je nyní místopřed-
sedou Etického výboru ZG SKwP, zvláštní 
roli při popularizaci profesní etiky hraje 
zařazení vzdělávacích etických programů 
do školení realizovaných Sdružením. Pro-
blematika profesní etiky byla také zavedena 
do školních osnov v technických a účetních 
kurzech na univerzitách a postgraduálních 
programech. 

Přijetí ,,Kodexu” na kongresu SKwP je zá-
vazkem následování zásad pro všechny čle-
ny, téměř dvacet tisíc lidí. Předpokládá se, 
že přujmutím těchto povinností dobrovolně 
prohlášují svou věrnost skupině signatářů 
,,Kodexu”. Mezi více než dvěma tisíci signa-
tářů z celého Polska jsou téměř dvě stovky  
v regionech sousedících s ČR. 

Co dělat, aby firma přijala další povin-
nosti v oblasti účetnictví, než budou poža-
davky přijaty legislativou? Z těchto důvodů 
shrnutí prohlášení podepsali také – prezi-
dent PWiK WODNIK v Jelení Hoře Woj-
ciech Jastrzębski: ,,Přijetí ,,Kodexu” bylo 
způsobeno touhou společnosti s cílem 
zlepšit kvalitu a spolehlivost finančních 
informací, které jsou zpracovány pro je-
jich užitečnost a pro účely řízení. Po přije-
tí etických zásad v účetní firmě je aktuálně 
definován systém hodnot se závěrem, že 
vyčíslené hodnoty jsou základem toho, jak 
pracujeme, rozhodujeme a utváříme naši 
kulturu a v následném efektu obrazem 
toho, jak uspokojujeme potřeby obyvatel 
Jelení Hory v zásobování vodou a v oblasti 
čištění odpadních vod.” 

Zavedení ,,Kodexu” přijalo mnoho profe-
sionálních účetních organizací, včetně Ev-
ropské federace účetních a auditorů malých 
a středních podniků (EFAA). SKwP pub-
likovalo dnes své další vydání obohacené  
o překlady do angličtiny („Code of Profesi-
onal Ethics in Accounting”), francouzštiny 
(„Code de l’éthique proffessionnelle dans 
la comptabilité”), němčiny („Kodex der be-
rufsethik in der Rechnungsführung”) a ruš-
tiny („Кодeкc профессиональнoй этики 
бухгалтерского учётa”). To umožní popula-
rizaci polských úspěchů v této oblasti. Rov-
něž umožní širší zavedení ,,Kodexu” v pod-
nicích se zahraničními investory v Polsku. 

Janusz Turakiewicz
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(ZLATé HORy) Cílem naší 
reportáže by mohla být už 
samotná cesta do městečka 
s pohádkovým názvem Zla-

té Hory. Jedete-li do městečka od Jeseníku, 
oceníte už cestou přeshraniční program OP 
ČR-PR, protože pojedete po nádherné nové 
asfaltové komunikaci postavené právě z to-
hoto programu. Ale i samotné téměř po-
hraniční Zlaté Hory (asi 5 km od polských 
Glucholazů) na vás dýchnou naprosto ne-
obvyklou atmosférou. Žádný supermarket, 
o to víc slušných a příjemných lidí v míst-
ních obchůdcích a službách, kde se možná 
na několik desítek let zastavil čas, protože 
tak hezky upravené domy a komunikace na 
náměstí hned tak neuvidíte. Infocentrum 
bylo otevřené překvapivě i o víkendu. Hos-
půdka na náměstí, kde si protíráte oči nad 
jídelním lístkem: topinka s česnekem za 4 
koruny, sázené vejce za 5 korun… 

Ostatně historie Zlatých Hor přinášela bla-
hobyt i pády v životě obyvatel. Zlatou horečku, 
textiláctví, zpracování dřeva, papírnu, zpraco-
vání kamene, likérku, konzervárnu ovoce, vý-
robu jízdních kol, cihelny, železné hutě s vál-
covnou plechu, strojírnu – to vše ve Zlatých 
Horách obdivovali nejen běžní turisté – i císař 
Josef II., Leoš Janáček nebo Franz Kafka. 

Údolí ztracených štol
Bývalé rýžoviště zlata, náhon a repliky stře-
dověkých hornických mlýnů s naučnou 
stezkou „Údolí ztracených štol“ mě v nepří-
jemných vedrech letošního léta úplně do-
stalo. Uprostřed lesů kouzelné přírody, asi 
2 km jihozápadně od Zlatých Hor, najdete 
průvodce hovořícího stejně dobře česky  
i polsky, který vám ukáže, jak se zlato těži-
lo i rýžovalo. Dozvěděli jsme se mimo jiné, 
že největší valouny zlata tu našli v 15. a 16. 
století a vážily více než kilogram. Ale pozor, 
ještě v roce 2007 našel jeden šťastlivec v tom-
to regionu valoun vážící 0,58 kg. Měl štěstí. 
V roce 2008 se změnil český zákon a měl by 
z něj nárok jen na 10% nálezného…

Postavení vodních kol v kaskádě kolmo ke 
svahu pod náhonem vytváří čarokrásné zá-
koutí. Naučná stezka vás přivede i k místu, 
kde vás napadne, zda voda neteče náhodou 
do kopce. 

Úzkokolejka 
Třemešná - osoblaha

Úzkokolejky působí na turisty jako vidina 
parlamentní lavice na politiky. Není divu. Ro-
mantický vláček bez oken, kde můžete pro-
cházet mezi vagóny a dát si cestou v „jídel-
ním voze“ pivo nebo kafe, vás dostává vůní 
páry, jiskrami v ovzduší i cílem cesty, kterým 
je kdysi městečko Osoblaha. Píšu kdysi, pro-
tože dnes zapomenutou slávu správního cen-
tra regionu tehdejšího Rakouska–Uherska 
s více než čtyřmi tisíci obyvatel (rok 1880) 
připomíná snad jen socialisticky vyhlížející 

ráz náměstíčka se zanikajícími malými firma-
mi či úžasně dochovalý židovský hřbitov. Jste 
na konci světa. Na hřišti u koupaliště vám 
sice nabídnou malý bramborák, ale za astro-
nomickou cenu, a tak chcete honem zpátky. 
Lokomotiva uprostřed cesty na zastávce Slez-
ské Rudoltice asi kilometr od vesnice zastaví: 
dojde jí pára a musí nabrat vodu...

naštěstí 
je v okolí Zlatých Hor spousta dalších krás-

ných míst. Jezírko na Rejvízu, Zlatohorská 
naučná stezka či naučná stezka Zlatý Roch, 
po níž můžete až na státní hranici ČR-PR, 
tam se rozhlédnout z Biskupské kupy a jít 
dál do Jarnoltówku či na zříceninu hradu 
Leuchtenštejn, na Petrovy boudy či téměř 
po hranici k Prameni sv. Rocha. 

Vyberte si.

Najděte si svoji  hroudu zlata
Údolí ztracených štol / Dolina zagubionych sztolni

1 kg zlata / 1 kg złota
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(ZŁOTE GÓRy) Celem na-
szego reportażu mogłaby 
być sama droga do mia-
steczka z bajkową nazwą 

Złote Góry. Do miasteczka jedźcie od Jese-
niku, sami ocenicie drogę programu trans-
granicznego PO RCz-RP, ponieważ będzie-
cie poruszać się po nowej asfaltowej drodze 
wybudowanej właśnie ze środków tego pro-
gramu. Ale także i same Złote Góry (tylko 5 
kilometrów od polskiego miasta Głuchoła-
zy) zachwycą Was swoją niezwykłą atmos-

ferą. Żadnych supermarketów, za to dużo 
grzecznych i miłych osób w miejscowych 
sklepikach, zakładach usługowych, gdzie 
czas stanął na dziesiątki lat, ponieważ tak 
pięknie utrzymanych domów i ulic na ryn-
ku prędko nie zobaczycie. Infocentrum jest 
otwarte oczywiście i na weekend. Gospoda 
na rynku, w której przecieracie oczy czyta-
jąc menu: grzanka z czosnkiem za 4 koro-
ny, jajka sadzone za 5 koron... 

Historia Złotych Gór to zarówno dobrobyt, 
jak i zubożenie ludzi. Gorączkę złota, włók-
niarstwo, obróbka drewna, papiernictwo, ob-
róbka kamieni, gorzelnictwo, przetwórstwo 
owoców, produkcja rowerów, huty żelaza  
i walcownie, maszyny – to wszystko w Zło-
tych Górach podziwiali nie tylko zwykli tu-
ryści, ale i cesarz Josef II, Leoš Janáček oraz 
Franz Kafka.

dolina zagubionych sztolni
Dawne miejsca płukania złota, kanały 

wodne, repliki średniowiecznych młynów 
górniczych ze ścieżką dydaktyczną „Dolina 
zagubionych sztolni“, w upalne dni tego lata 
ochłodziły atmosferę. W środku lasu z nie-
zwykłą przyrodą, niecałe dwa kilometry od 
Złotych Gór znajdziecie przewodnika mówią-
cego bardzo dobrze po czesku i polsku, który 
pokaże Wam, jak wydobywano i płukano 
złoto. Dowiedzieliśmy się między innymi, że 

największe bryły złota znaleziono tutaj w XV 
i XVI wieku, a ważyły ponad kilogram. Ale 
także w roku 2007 jeden szczęściach znalazł 
w tym regionie kamień ważący 0,58 kg. Miał 
szczęście. W roku 2008 zmieniły się przepi-
sy w Republice Czeskiej i wówczas znalazca 
miałby z tego tylko 10% znaleźnego... 

Ścieżka dydaktyczna zaprowadzi Was do 
miejsca, w którym pomyślicie, że woda pły-
nie do góry…

Kolej wąskotorowa 
Třemešná – osoblaha

Kolej wąskotorowa działa na turystów tak, 
jak wizja sejmowej ławki na polityków. Nie 
ma się co dziwić. Romantyczny wagonik bez 
okien, gdzie możecie przechadzać się mię-
dzy wagonami i część drogi spędzić w wa-
gonie restauracyjnym przy piwie lub kawie, 
z zapachem dymu, iskrami w powietrzu. 
Piszę, gdyż dzisiaj to zapomniane centrum 
ówczesnego regionu austriacko-węgierskie-
go, z więcej niż czterema tysiącami obywate-
li (rok 1880), przypomina raczej tylko socja-
listyczny ryneczek z zanikającymi małymi 
firmami i dobrze zachowanym cmentarzem 
żydowskim. Mam wrażenie, że jestem na 
końcu świata. Na boisku obok basenu ofe-
rują wam niewielki placek ziemniaczany, 
ale za astronomiczną cenę, więc spieszysz 
z powrotem. Lokomotywa pośrodku drogi 
zatrzyma się jeszcze na stacji Slezske Rudol-
tice około kilometra od wsi: kończy sie para 
i musi nabrać wody...

na szczęście
w okolicy Złotych Gór jest wiele innych 

pięknych miejsc. Jezírko na Rejvízu, złoto-
górska ścieżka dydaktyczna, po której mo-
żecie dojść aż na granicę czesko-polską, tam 
możecie podziwiać widoki ze szczytu Kopy 
Biskupiej i jechać dalej do Jarnoltówka czy 
też do zamku Leuchtenštejn, albo do schro-
niska Petrovy, czy też wzdłuż granicy w kie-
runku Prameni sv. Rocha. Wybierzcie sami.

Jiří Daniel

Najděte si svoji  hroudu zlata
Znajdźcie swoja 

grudę złota
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(DOLNÍ VÍTKOVICE)
V budově někdejší VI. ener-
getické ústředny s názvem 
U6 uvidíte, co jste ještě ne-

viděli. Obklopeni historickými devítiset-
tunovými dmychadly a více než stovkou 
zábavných pohyblivých exponátů tady na 
kloub přijdete i těm nejsložitějším tech-
nickým záludnostem. Navíc jednoduše  
a s legrací, protože neobjevujete s pomocí 
složitých učebnic plných čísel, ale při hře, 
doslova na vlastní kůži. Takže se vzdělává-
te, aniž byste si toho tak úplně všimli. 

Zjistíte, jak funguje kladkostroj, jak se dá 
z oceli vyválet plech nebo proč se jezdí po 
kolejích ze železa a ne třeba z betonu. Přiu-
číte se něčemu novému. „U-šestka je napůl 
veselá a napůl vážná, netradiční a neokou-

kaná. Společnou řeč tady nad exponáty najdou i ba-
bičky a dědové se svými vnoučaty. Ti malí tady objeví 
přístroje, o kterých se jim ani nesnilo, ti starší u nás 
s úsměvem na rtech na všechny tyto technické vymo-
ženosti minulosti zavzpomínají a od svých ratolestí se 
nechají poučit, co vlastně všechno současné moderní 
technologie umí,“ říká ředitel Světa techniky, Jakub 
Švrček. Návštěvníci se tady mohou projít dějinami 
techniky od parního stroje přes strojírenství a výro-
bu oceli až po létání do kosmu a potápění se hluboko 
pod hladinu oceánu. Na tisíce svých zvídavých otázek 
najdou sedm dní v týdnu odpovědi spolu se speciálně 
proškolenými a vstřícnými animátory. 

 
Jak to bylo kdysi? 
Dvě obří devítisettunová dmychadla vyráběla v VI. 
energetické ústředně horký vzduch o teplotě skoro sto 
stupňů, který podporoval proces hoření ve vysokých 
pecích. 

Jak to je dnes? 
Netradiční výukový prostor a interaktivní herna zá-
bavně představující vědu a techniku.

K tématu: Bývalý výrobní závod Dolní Vítkovice, 
který v průběhu téměř dvousetleté nepřetržité výroby 
vyprodukoval 90 miliónů tun surového železa a 42 mi-
liónů tun koksu, se naplnil novým životem. Po čtrnácti 
letech spánku začaly Dolní Vítkovice v roce 2012 opět 
fungovat, jen v jiném kabátě. Havíře a vysokopecaře 
nahradili studenti, rodiny s dětmi i party kamarádů. 
Malí i velcí se teď chodí učit k obřím dmychadlům, 
prozkoumávat autentické vysokopecní nitro a o vědě  
a technice rozmlouvat s přátelskými roboty. Vysoká 
pec č. 1 neboli VP1, Multifunkční aula Gong zrozená 
z někdejšího plynojemu a interaktivní herna U6 v bu-
dově bývalé VI. energetické ústředny se s plným re-
spektem k minulosti staly integrální součástí regio-
nální infrastruktury vzdělávacích aktivit a kulturně 
společenského života.

Z VI. energetické ústředny se stala 
Interaktivní expozice U6

Dostat se pod pokličku vědě a technice? V U6 v ostravských Dolních Vítkovicích je to doslova hračka. 

www.dolnivitkovice.cz 
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Z VI centrali energetycznej powstała 
Interaktywna ekspozycja U6

Co zrobić, by wniknąć pod pokrywę nauki i techniki? W U6 w ostrawskiej miejscowości Dolní 
Vítkovice to dosłownie zabawka.

Ci mniejsi odkryją narzędzia, o których nawet im się 
nie śniło, ci starsi z uśmiechem na ustach wszystkie 
te osiągnięcia techniczne przeszłości powspomi-
nają i pouczą się od swoich pociech tego, co właści-
wie dzisiejsza nowoczesna technologia już potra-
fi“ – mówi dyrektor Świata Techniki Jakub Švrček. 
Odwiedzający mają okazję przejść się historią tech-
niki od maszyny parowej przez przemysł maszynowy  
i produkcję stali aż po latanie w kosmos i nurkowa-
nia głęboko pod powierzchnią oceanu. Na tysiące 
swoich dociekliwych pytań znajdą siedem dni w tygo-
dniu odpowiedzi razem ze specjalnie przeszkolonym  
i otwartymi animatorami (przewodnikami). 
 
Jak to było dawniej? 
Dwie olbrzymie dziewięćsettonowe dmuchawy pro-
dukowały w VI centrali energetycznej gorące powie-
trze o temperaturze prawie sto stopni, które wspierało 
proces spalania się w piecach hutniczych. 

Jak jest dziś? 
Nietradycyjne pomieszczenia edukacyjne oraz interaktywna 
sala w zabawnej formie przedstawia naukę i technikę.

Bliżej tematu: Były zakład produkcyjny Dolní Vítkovice, 
który w ciągu prawie dwustuletniej ciągłej produkcji wyprodu-
kował 90 milionów ton surowego żelaza i 42 miliony ton kok-
su, napełnił się nowym życiem. Po czternastu latach drzemki 
zaczęły Dolní Vítkovice w 2012 roku ponownie działać, tylko 
tym razem od innym kątem. Górników i pracowników obsługi 
wysokich pieców zastąpili studenci, rodziny z dziećmi i grupy 
kolegów. Mali i wielcy chodzą się tutaj uczyć do olbrzymich 
dmuchaw, badają autentyczne jądro wysokiego pieca i o nauce 
i technice rozmawiają z przyjacielskimi robotami. Piec wysoka 
nr 1 czy też VP1, Aula wielofunkcyjna Gong zrodzona z ówcze-
snego gazometru oraz interaktywna sala U6 w budynku byłej 
VI centrali energetycznej z pełnym respektem do przeszłości, 
stały się integralną częścią infrastruktury regionalnej działań 
edukacyjnych oraz życia kulturalnego i towarzyskiego.

Šárka Želinská

(DOLNÍ VÍTKOVICE) W budynku 
byłej VI centrali energetycznej nazy-
wanej U6 zobaczycie to, czego jeszcze 
nigdy nie widzieliście. Otoczeni dzie-

więciuset tonowymi zabytkowymi dmuchawami i wię-
cej niż setką zabawnych ruchliwych eksponatów mo-
żecie zrozumieć nawet te najbardziej skomplikowane 
zagadki techniczne. Oprócz tego bardzo prosto i z hu-
morem, ponieważ nie musicie tego odkrywać za pomo-
cą skomplikowanych podręczników, pełnych cyfr, ale 
łatwo, podczas zabawy, dosłownie na własnej skórze. 
Więc sam się uczysz, bez bezpośredniego odczuwania.
 
Dowiesz się, jak działa wielokrążek (podnośnik), jak 
można ze stali wyprodukować blachę lub dlaczego się 
jeździ po torach żelaznych, a nie betonowych. Nauczysz 
się czegoś nowego. „U-szóstka jest z połowy wesoła  
i z połowy poważna, nietradycyjna i niespowszednia-
ła.Wspólną mowę tutaj nad eksponatami z pewno-
ścią znajdą dziadkowie razem ze swoimi wnukami. 
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(bIELAWA) Czy można 
włożyć swoją wiedzę i kwa-
lifikacje w ramki, a następ-
nie taki „obrazek” zanieść 

przyszłemu lub obecnemu pracodawcy? 
Można. I w większości krajów Unii Euro-
pejskiej już się to dzieje. Pomaga w tym 
tzw. rama kwalifikacji. Jej polska wersja 
zostanie wdrożona w 2014 roku. 

Czym jest system, który w kraju nad Wi-
słą nazwano Polską Ramą Kwalifikacji? 
To innowacyjny, przywiedziony ze Stanów 
Zjednoczonych system, który porządkujące 
nasze kompetencje i określa ich wzajemne 
relacje. Mówiąc prościej – rama określi, co 
powinniśmy wiedzieć, umieć i jakie kom-
petencje posiadać, aby zdobyć kwalifikacje  
z określonego poziomu edukacji. 

Polska Rama Kwalifikacji będzie mieć 
osiem poziomów, a na każdym z nich znajdą 
się odpowiednio przyporządkowane kom-
petencje, które zdobywamy przez całe ży-

Innowacja w ocenie wiedzy pra cowników

Inovace v po souzení kvalifikovaných pracovníků
cie. Co ważne, PRK to system, który będzie 
także stawiał na równi różne ścieżki zdoby-
wania kwalifikacji, a więc nie tylko będzie 
oceniał wiedzą formalną, zdobywaną przez 
nas podczas nauki w szkole i na studiach, 
pozaformalną, taką jak szkolenia, kursy czy 
staże, ale także tę nieformalną – czyli nasze 
codzienne uczenie się – w pracy, w Interne-
cie, od znajomych. Umożliwi więc potwier-
dzenie kwalifikacji zdobytych w nieformal-
ny sposób! To największa innowacja, jaką 
wprowadza Polska Rama Kwalifikacyjna.

W ramach przygotowań do wdrożenia 
PRK na terenie Polski, w tym także w regio-
nie przygranicznym, odbywają się konferen-
cje kwalifikacyjne, których celem jest wy-
pracowanie praktycznych, korzystnych dla 
wszystkich środowisk, rozwiązań i narzędzi 
wynikających z wprowadzenia nowego sys-
temu zdobywania i potwierdzania kwali-
fikacji. – Chcemy, aby tak ważna zmiana 
dotykająca życia zawodowego i społecznego 
osób czynnych zawodowo została wprowa-
dzona w sposób uwzględniający potrzeby  
i korzyści dla wszystkich zainteresowanych 
stron – mówią organizatorzy konferencji, 
z których pierwsza odbędzie się w Bielawie 
na Dolnym Śląsku. – Chcemy, aby polskie 
środowiska edukacyjne rozmawiały z bizne-
sem, a organy administracji wprowadzające 
ustawy oraz regulacje prawne uwzględniały 

głosy interesariuszy. Pragniemy, aby w or-
ganizowane przedsięwzięcie włączyły się 
wiodące na rynku polskim firmy i aby mia-
ły one odczuwalny wpływ na kształtowanie 
polskiego systemu edukacji i rynku pracy. 
Jeśli uznacie Państwo, że tak prestiżowe  
i ważne wydarzenie może umocnić Państwa 
wizerunek i pozycję biznesową, zachęcamy 
serdecznie do skorzystania z załączonych 
pakietów sponsorskich.

Wstępem do konferencji regionalnych był 
I Kongres „Kwalifikacje”, który zorganizo-
wano w Krakowie 6 i 7 czerwca 2013 roku. 
Jednym z jego ekspertów był dr Leroy H. 
Graw, prezydent American Certification 
Institute, pierwszej na świecie instytucji 
certyfikującej kwalifikacje, który opowie-
dział o dobrych praktykach stosowanych 
w Stanach Zjednoczonych i krajach Europy 
Zachodniej. Pokazują one, że możliwe jest 
wypracowanie takich rozwiązań instytucjo-
nalnych, które przyniosą korzyści zarów-
no dla pracowników, jak i zatrudniających 
ich przedsiębiorstw. Jak mówił dr Leroy H. 
Graw, zwiększona migracja kapitału ludz-
kiego, która jest efektem otwarcia europej-
skich granic sprawiła, że konieczne było 
stworzenie narzędzia pozwalającego na 
rzetelne porównanie kwalifikacji pracowni-
ków z całej Europy. Dr H. Graw przedsta-
wił jak wygląda proces tworzenia standar-
dów menedżerskich oraz specjalistycznych  
w Stanach Zjednoczonych. Opowiedział też 
o wdrażaniu norm amerykańskich na rynki 
europejski i azjatycki. 

Okazuje się, że certyfikaty w Stanach Zjed-
noczonych są oceniane i modyfikowane 
przez specjalistów z danej dziedziny, grupy 
zawodowej. To, co opracuje zespół np. ad-
wokatów, nauczycieli, lekarzy jako standard 
jest jeszcze poddawane arbitrażowej ocenie 
niezależnych ekspertów i praktyków. Co 
więcej, każda profesja i dyscyplina ma swój 
związek reprezentowany przez członków 
tych zawodów. Tendencja jest taka, że każ-
da profesja stara się wypracować jeden lub 
więcej certyfikat zawodowy, bo to służy pro-
mocji i zwiększeniu profesjonalizmu danej 
grupy zawodowej. Poszczególne stany mają 
osobne certyfikaty dla lekarzy, prawników, 
inżynierów etc.

Głód wiedzy na temat Polskiej Ramy Kwa-
lifikacyjnej jest coraz większy. Zaspokoją je 
wspomniane regionalne konferencje. Naj-
bliższa odbędzie się w Bielawie 21 listopada 
2013 roku. Kolejne – 3 grudnia w Gdańsku 
i 12 grudnia w Katowicach. Na I kwar-
tał 2014 roku planowana jest konferencja  
w Rzeszowie.

Szczegółowe informacje o wydarzeniach  
i Polskiej Ramie Kwalifikacyjnej znajdziecie 
na www.kongreskwalifikacje.pl

Tomasz Saryusz Wolski, Instytut Badań Europejskich 
/ Institut evropských studií fot. Kongres Kwalifikacje, Studio Pigeon / Kongres Kvalifikace

in nowość
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Inovace v po souzení kvalifikovaných pracovníků

Uczestnicy I Kongresu Kwalifikacje / Účastníci Kongresu Kvalifikace
 fot. Kongres Kwalifikacje, Studio Pigeon / Kongres Kvalifikace

(bIELAWA) Je možné vlo-
žit znalosti a dovednosti 
do rámečku a pak „obrá-
zek“ přinést potenciálnímu 

nebo stávajícímu zaměstnavateli? Ano. 
A ve většině zemí Evropské unie se to již 
děje. Napomáhá tomu tzv. rámec kvalifi-
kací. Polská verze bude realizována v roce 
2014.

Co je systém, který byl v kraji nad Vislou 
nazván Polský rámec kvalifikací? Je to ino-
vativní systém převzatý ze Spojených států, 
který získává naše dovednosti a definuje je-
jich vzájemný vztah. Zjednodušeně řečeno - 
rámec určuje, co musíme vědět, umět a jaké 
mít schopnosti, abychom se kvalifikovali 
podle úrovně vzdělání. 

Polský rámec kvalifikace bude mít osm 
úrovní a ke každé z nich budou správně 
přiřazeny kompetence, které získáváme  
v průběhu celého života. Důležité je, že PRK 
je systém, který bude rovněž stavět na odliš-

ných způsobech záskávání kvalifikace, a tak 
nejenže vyhodnotí formální znalosti získané 
ve škole a při studiu, neformální vzdělávání, 
jako jsou školení nebo stáže, ale také naše 
každodenní učení - v práci, na internetu, 
od známých. Umožní potvrzení kvalifika-
cí získaných neformálním způsobem! To je 
největší novinka, která provází Polský rámec 
kvalifikací.

V rámci přípravy na realizaci PRK v Pol-
sku, včetně spolupráce v příhraničním re-
gionu, se konají kvalifikační konference, 
jejichž cílem je vypracování praktických  
a pro všechny příznivých řešení a prostředků 
vyplývajících ze zavedení nového systému 
získávání a uznávání kvalifikací. „Chceme, 
aby tato významná změna, která ovlivňuje 
pracovní a společenský život pracujících, 
byla zavedena s cílem zohlednit potřeby  
a být přínosem pro všechny zúčastněné stra-
ny“ říkají organizátoři konferencí, z nichž 
první se uskuteční v Bielawě v Dolním Slez-
sku. „Chceme, aby polská vzdělávací středis-
ka mluvila s podniky a aby úřední orgány 
ustanovující zákony a předpisy braly v úva-
hu zúčastněné strany. Rádi bychom, aby se 
do projektu zapojily polské společnosti s ve-
doucí pozicí na trhu, které mají znatelný vliv 
na polském vzdělávacím systému a na trhu 

práce.“ Pokud shledáte, že taková prestižní  
a důležitá událost může zlepšit image vaší 
firmy a její obchodní pozici, můžete podpo-
řit projekt sponzorskými balíčky. 

Úvodem do regionálních konferencí byl 
Kongres „Kvalifikace „, který se konal v Kra-
kově 6. a 7. června 2013. Jedním z expertů 
byl Dr. Leroy H. Graw, prezident americké-
ho certifikačního institutu, který měl jako 
první na světě certifikaci kvalifikací, hovořil 
o osvědčených postupech, které fungují ve 
Spojených státech a západní Evropě. Ukazu-
jí, že je možné rozvíjet institucionální řešení, 
která budou přínosem jak pro zaměstnance 
tak pro společnosti, které je zaměstnáva-
jí. Podle slov Dr. Leroye H. Grawa zvýšení 
migrace lidského kapitálu, které je výsled-
kem otevření evropských hranic, znamena-
lo, že bylo nutné vytvořit nástroj, který by 
umožnil spravedlivé porovnání schopností 
pracovníků z celé Evropy. Dr. H. Graw před-
stavil, jak vypadá proces vytváření manažer-
ských a profesních standardů ve Spojených 
státech. Hovořil také o zavedení amerických 
norem na evropské a asijské trhy.

Ukazuje se, že osvědčení ve Spojených stá-
tech vyhodnocují a upravují odborníci z da-
ného oboru, profesní skupiny. To, co budou 
týmově rozvíjet například právníci, učitelé 
nebo lékaři jako standard, je stále na posou-
zení nezávislých odborníků a praktiků. A co 
víc, každá profese a disciplína má svůj vlast-
ní svazek, který reprezentují členové těchto 
profesí. Tendence je taková, že každá pro-
fese se snaží získat jednu nebo více profes-
ních certifikací, protože to pomáhá podpoře  
a posílení profesionality dané profesní sku-
piny. V jednotlivých státech mají samostat-
né certifikáty pro lékaře, právníky, inženýry 
atd.

Touha dozvědět se víc o Polském rámci 
kvalifikací se zvyšuje. Uspokojí ji konání re-
gionálních konferencí. Nejbližší se bude ko-
nat dne 21. listopadu 2013 v Bielawě. Další 
bude 3. prosince v Gdaňsku a 12. prosince v 
Katovicích. V prvním čtvrtletí roku 2014 je 
plánována konference v Rzeszowě.

Podrobné informace o akcích a o Polském 
rámci kvalifikací najdete na www.kon-
greskwalifikacje.pl

Anita Odachowska - Mazurek

in novinka
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skich obiektów dziedzictwa kulturowego  
o znaczeniu regionalnym w Kłodzku - etap 
II” współfinansowanego ze środków Unii Eu-
ropejskiej w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego dla Województwa Dolnoślą-
skiego na lata 2007-2013. Głównym celem 
udostępnionej dla turystów Podziemnej Trasy 
Turystycznej jest ukazanie zwiedzającym co-
dziennego życia dawnego Kłodzka. Aranżacja 
podziemia stwarza do tego znakomite warun-
ki. Każdy zwiedzający może poczuć atmosferę 
miasta sprzed wieków i przyjrzeć się z bliska 
życiu jego mieszkańców. W podziemiach za-
stosowano kilka multimedialnych rozwiązań 
pozwalających w sposób bardziej interaktyw-
ny obcować z historią Kłodzka. Na całej dłu-
gości trasy funkcjonuje system nagłośnienia  
z detektorami ruchu monitorowany przez cen-
tralny system sterowania. Przechodząc kręty-
mi korytarzami słychać odgłosy jarmarku, 
biesiadników, bitwy, czy też przeraźliwe jęki 
skazańców torturowanych przez kata. Wraże-
nie na turysta może również robić zastosowa-
nie interaktywnych nośników multimedial-
nych, wyświetlających animacje. Użycie tej 
technologii pozwoliło na stworzenie wymode-
lowanych w technice 3D animowanych szczu-
rów, które poruszają się w momencie ruchu 
zbliżających się osób. Dopełnieniem obrazu 
dawnego miasta jest użycie eksponatów styli-
zowanych na mieszkańców przeważnie z XVI 
i XVII wieku. Zakamarki kłodzkich podziemi 
zostały przygotowane tak, aby odzwierciadla-
ły XVII-wieczną pralnie, kantor kupiecki, pie-

karnie czy też podziemną studnie. W pamięć 
turystów mogą zapaść eksponaty nawiązujące 
do celi skazańców, sali tortów oraz komory 
z dybami, które w połączeniu z jękami ska-
zańców i nagraniem głosu kata wprowadzają 
atmosferę grozy. W podziemiach funkcjonuje 
również kłodzki rynsztok, gdzie doskonale za-
domowiły się wspomniane wcześniej trójwy-
miarowe szczury. Nieodłącznym elementem 
życia dawnego Kłodzka była wojna, z uwagi 
na to w podziemnym mieście nie zabrakło 
składu amunicji oraz rekonstrukcji dawnego 
oręża. Trzeba również pamiętać, że ciężkie 
było funkcjonowanie miasta przed wiekami 
bez karczmy, dlatego także w podziemnym 
Kłodzku została ona odwzorowana.

Turyści chcący zgłębić się w sposób bar-
dziej wnikliwy w historię oraz ciekawostki 
na temat dawnego Kłodzka powinni uważnie 
zapoznać się z informacjami umieszczonymi 
na planszach rozwieszonych na ścianach 
podziemnego miasta. Wspomniane plansze 
dostępne są przy wszystkich ważniejszych 
punktach na trasie. Dowiedzieć się z nich 
możemy m.in. o szczegółach profesji kata 
oraz jego relacjach z pozostałymi mieszańca-
mi miasta. Przekazują, czasem makabrycz-
ne ciekawostki na temat dawnych narzędzi 
tortur oraz kar wymierzanych skazańcom. 
Podtrzymując tym samym nastrój tajemni-
czości i grozy podziemnych budowli. Plan-
sze informują również o detalach typowych 
dla miasta działalności, takich jak warzenie 
piwa, wypiek chleba czy też funkcjonowanie 
kantoru kupieckiego. Dla uatrakcyjnienia 
pobytu w kłodzkich podziemiach zwiedzają-
cy mogą za pośrednictwem multimedialnego 
ekranu zapoznać się z opowieścią o kłodzkim 
piekarzu, który za swoją pazerność został za-
murowany w podziemiach. 

Cała opisana wyżej sceneria oraz użycie 
nowoczesnych multimediów sprawiają, że 
podziemia Kłodzka w nowatorski sposób 
spełniają swoją funkcję edukacyjną. Kłodzko 
idzie drogą wielu miast europejskich, które 
starają się aby zetknięcie z historią, tradycją 
i kulturą przybierało jak najbardziej interak-
tywny charakter, wpływając znacząco na wy-
obraźnie odbiorcy. Inwestycja w podziemia 
bez wątpienia podnosi atrakcyjność tury-
styczną miasta oraz całego regionu transgra-
nicznego. Pozostaje mieć nadzieję, że śladem 
Kłodzka pójdą kolejne miasta regionu, uru-
chamiając następne innowacyjne inwestycje 
turystyczne, które w dłuższej perspektywie 
przyniosą korzyści całemu obszarowi cze-
sko-polskiego pogranicza.

Kłodzko zatrzymało czas w   podziemiach
(KŁODZKO) Sezon waka-
cyjny to wspaniały czas na 
aktywny wypoczynek, a tym 
samym szansa na odwie-

dzenie licznych atrakcji turystycznych, któ-
rych z każdym rokiem na czesko-polskim 
pograniczu przybywa. Od 1 sierpnia 2013 r. 
możemy się pochwalić kolejną perełką 
transgranicznego regionu. Mowa tu o udo-
stępnionej po renowacji dla turystów Pod-
ziemnej Trasie Turystycznej w Kłodzku. 

Ulokowane pod ulicami starego miasta  
w Kłodzku podziemia ciągną się kilometra-
mi, stwarzając wrażenie majestatycznych  
i pełnych tajemnic. Z pewnością wielu odwie-
dzających nie może wyjść z podziwu zwie-
dzając podziemne budowle, zwłaszcza biorąc 
pod uwagę fakt, że powstawały one już od XII 
wieku, kiedy stopień zaawansowania techno-
logicznego był na diametralnie niższym po-
ziomie niż jest to obecnie. Mimo wszystko 
podziemne miasto rozrastało się w kolejnych 
wiekach, przybierając formę 3-kondygnacyj-
nych piwnic, składających się z wąskich ko-
rytarzy oraz szerszych komór. To właśnie pod 
ziemią mieszkańcy Kłodzka przed wiekami 
gromadzili żywność, broń, a także bogactwa. 
Pod ulice miasta przenosiło się również życie 
kiedy istniało zagrożenie wojenne.

Renowacja Podziemnej Trasy Turystycznej  
w Kłodzku została wykonana w ramach pro-
jektu pn. „Zwiększenie atrakcyjności miej-
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(KŁODZKO) Prázdniny 
jsou skvělý čas na aktivní 
odpočinek stejně jako na 
možnost navštívit mnoho 

turistických zajímavostí, které každý rok 
přibývají na česko-polské hranici. Od 1. 
srpna 2013 můžeme být hrdí na další kle-
not přeshraničního regionu. Řeč je o pro 
turisty zrekonstruované Podzemní trase  
v Kłodzku. 

Novinkou pod ulicemi starého města 
Kłodzka je podzemí táhnoucí se na míle 
daleko, které budí majestátní dojem plný 
tajemství. Samozřejmě že návštěvníci nemo-
hou s údivem objevovat původní podzemní 
stavby, zejména s ohledem na skutečnost, 
že byly vytvořeny ve dvanáctém století, kdy 
míra technologického pokroku byla výraz-
ně nižší, než je teď. Koneckonců podzemní 
město vyrostlo v následujících staletích do 
podoby třípodlažního sklepení, které se 
skládá z úzkých chodeb a širších komor. Do 
podzemí obyvatelé Kłodzka po staletí uklá-
dali jídlo, zbraně a bohatství. Pod ulice měs-
ta se také ukryli, když přišla hrozba války.

Renovace Podzemní turistické trasy  
v Kłodzku byla provedena v rámci projek-
tu s názvem ,,Zvýšení atraktivity měst-
ských kulturních památek regionálního 
významu v Kłodzku - etapa II”  spolu-
financovaného prostředky Evropské unie  
v rámci Regionálního operačního progra-
mu pro Dolnoslezské vojvodství 2007-2013. 
Hlavním cílem Podzemní turistické trasy  
a turistické společnosti je ukázat návštěvní-
kům každodenní život bývalého Kłodzka. 
Uspořádání podzemí pro to vytváří výbor-
né podmínky. Každý návštěvník může cítit 
atmosféru města před stoletími a přiblížit se 
tak úzce životu jeho obyvatel. V podzemí je 
k dispozici několik multimediálních řešení 
umožňujících interaktivní shrnutí historie 

města Kłodzka. Na celé trase funguje zvu-
kový systém s detektory pohybu, které jsou 
monitorovány přes centrální řídící systém. 
Při procházení klikatými chodbami může-
te slyšet reálné zvuky jarmarku, hodovníky, 
bitvu nebo pronikavé výkřiky odsouzených, 
kteří jsou mučeni popravčím. Dojem na 
turisty může rovněž udělat využití interak-
tivních médií, promítané animace. Pomocí 
této technologie bylo možno vytvořit 3D 
modely animovaných potkanů, kteří se po-
hybují mezi lidmi. Pro obraz starého města 
jsou použity exponáty stylizované do doby 
života obyvatel v 16. a 17. století. Zákoutí 
kłodzkého podzemí bylo připraveno tak, 
aby odráželo 17. století a dobovou prádel-
nu, směnárnu, pekárnu nebo podzemní 
studny. Do paměti turistů se mohou zapsat 
exponáty z cely odsouzených, mučírna nebo 
komora se stroji, kterou v kombinaci zázna-
mu hlasů sténání odsouzených a popravčích 
provází atmosféra hrůzy. V podzemí fungu-
je také kłodzká stoka, kde se usadili již zmí-
nění trojrozměrní potkani. Neodmyslitel-
nou součástí dávného Kłodzka byla válka, 
v jejímž důsledku obyvatelé města v pod-

zemí nedokázali zachovat muniční sklad  
a zrekonstruované straré zbraně. Musíme si 
také uvědomit, že by bylo pro město těžké 
fungovat po staletí bez hospody, proto byla 
také v podzemí Kłodzka jedna navržena. 

Turisté, kteří chtějí prozkoumat více his-
torii a zajímavosti dávného Kłodzka, by si 
měli pozorně přečíst informace umístěné na 
panelech, které visí na stěnách podzemního 
města. Tyto desky jsou k dispozici na všech 
hlavních bodech trasy. Můžeme se z nich do-
zvědět podrobnosti o katech a o jejich pro-
fesi a vztahu k ostatním obyvatelům města. 
Informují, někdy morbidním způsobem,  
o dřívějších nástrojích mučení a o vyměře-
ní trestu odsouzeným. V tom samém duchu 

Kłodzko zatrzymało czas w   podziemiach

Kłodzko 
zastavilo čas 

v podzemí

XVII-wieczna izba mieszkalna
/ Obývací pokoj ze 17. století

udržují tajemno a hrůzu podzemí. Plány 
také sdělují detaily typických aktivit jako je 
vaření, pečení chleba nebo směnný obchod. 
Pro zajímavost pobytu v kłodzkém podzemí 
si můžeme prostřednictvím multimediální 
obrazovky přečíst příběh o kłodzkém peka-
ři, který byl pro svoji nenasytnost zazděn ve 
sklepě. 

Všechny výše popsané scénáře a využití 
moderních médií říká, že podzemí Kłodzka 
splňuje inovativním způsobem svoji vzdělá-
vací funkci. Kłodzkem prochází dráha mno-
ha evropských měst, která se snaží objevit 
historií, tradici a kulturu a přijmout inter-
aktivně charakter, který významně ovlivňuje 
představivost příjemce. Investice do podze-
mí nepochybně zvyšuje turistickou atrakti-
vitu města a pohraniční oblasti. Předpoklá-
dá se, že dále budou následovat další města  
v regionu Kłodzka se začátkem dalších ino-
vativních turistických investice, které budou 
z dlouhodobého hlediska prospěšné pro ce-
lou oblast česko-polské hranice. 

Tomasz Charkot

Podpora podniků na dosah ruky
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(ČESKÁ SKALICE) Sześciu 
partnerów (trzech z Polski 
i trzech z Czech) realizuje 
projekt obejmujący swym 

zasięgiem cały obszar wsparcia polsko-cze-
skiego pogranicza.

W dniach 28-29 sierpnia 2013 roku,  
w miejscowości Česká Skalice, odbyło się 
robocze spotkanie polskich i czeskich part-
nerów projektu „Wspieranie rozwoju re-
gionalnych firm na pograniczu czesko-pol-
skim”. Gospodarzem spotkania była Izba 
Gospodarcza Województwa Kralovehra-
deckiego, a spotkaniu przewodniczył Pan 
Oskar Mužíček - dyrektor Powiatowej Izby 
Gospodarczej w Jablonec nad Nisou, która 
jest Partnerem Wiodącym w projekcie.

Podczas dwudniowego spotkania part-
nerzy omówili szereg działań już zrealizo-
wanych oraz nakreślili plan przedsięwzięć 
do zrealizowania do końca I kwartału 2014 
roku.

Projekt jest kontynuacją działalności, roz-
budowanej o nowe formy wsparcia firm na 
pograniczu, Punktów Kontaktowych Cze-
sko-Polskiej Współpracy Gospodarczej, 
które powstały przed kilkoma laty, dzięki 

wsparciu z Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego Programu Operacyjne-
go Współpracy Transgranicznej Republika 
Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

Celem projektu jest rozwój działalności 
przedsiębiorstw w regionie przygranicz-
nym, z celowym wykorzystaniem placówek 
izb gospodarczych i agencji rozwoju re-
gionalnego jako partnerów, gdzie funkcjo-
nują Punkty Kontaktowe Czesko-Polskiej 
Współpracy Gospodarczej. 

Działania w projekcie koncentrują się na 
usługach informacyjnych oraz pomocy re-
gionalnym przedsiębiorcom w nawiązywa-
niu kontaktów gospodarczych z podmiota-
mi funkcjonującymi w kraju sąsiada.

W ramach realizowanych działań w naj-
bliższym okresie odbędą się między inny-
mi polsko-czeskie fora gospodarcze, fora 
dyskusyjne, polsko-czeskie giełdy koope-
racyjne, wyjazdy na targi i wystawy odby-
wające się w Polsce i Czechach, spotkania 
z ekspertami w zakresie porad prawnych, 

gospodarczych, podatkowych, wystawy dla 
firm regionalnych. 

Punkty Kontaktowe Czesko-Polskiej 
Współpracy Gospodarczej udzielają infor-
macji o odbywających się imprezach targo-
wych w Polsce i Czechach, odpowiadają na 
szereg zapytań dotyczących prowadzenia 
firmy w Polsce i Czechach, prowadzą koja-
rzenie partnerów gospodarczych polskich  
i czeskich oraz wiele innych bieżących 
działań wynikających z indywidualnego 
zapotrzebowania przedsiębiorców.

Wszystkie informacje o planowanych 
imprezach znaleźć można na stronach in-
ternetowych poszczególnych partnerów: 
www.siph.pl, www.karr.pl, www.igsilesia.pl, 
www.ohkjablonec.cz, www.komora-khk.cz, 
www.ohk.jesenik.com.                       SIPH

Wspieranie rozwoju regionalnych 
firm na pograniczu czesko-polskim

Projekt „Wspieranie rozwoju regionalnych 
firm na pograniczu czesko-polskim”; nu-
mer projektu: CZ.3.22/2.1.00/12.03400, 
jest współfinansowany ze środków Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Regional-
nego w ramach Programu Operacyjnego 
Współpracy Transgranicznej Republika 
Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013. 
Przekraczamy Granice.

in  przykład współpracy
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(ČESKÁ SKALICE) Šest 
partnerů (tři z Polska a tři 
z Čech) realizuje projekt 
zahrnující celou oblast 

podpory na česko-polské hranici. 

Ve dnech 28. - 29. srpna 2013 se ve městě 
Česká Skalice konalo pracovní setkání pol-
ských a českých partnerů projektu ,,Pod-
pora rozvoje regionálních firem na česko-
polském příhraničí”. Setkání organizovala 
Krajská hospodářská komora v Jablonci nad 
Nisou jejímž předsedou je Oskar Mužíček, 
který je zároveň vedoucím partnerem v pro-
jektu.

Během dvoudenního zasedání partneři 
projednali řadu opatření, která byla již pro-
vedena, a nastínili plán na dokončení pro-
jektu do konce prvního čtvrtletí roku 2014. 

Projekt je pokračováním aktivit rozšířený 
o novou formu podpory podniků v pohra-

Partnerzy Projektu / Partneři projektu: 
■ Sudecka Izba Przemysłowo-Handlowa  
w Świdnicy / Sudecká průmyslovo-ob-
chodní komora Świdnica
■ Karkonoska Agencja Rozwoju Regional-
nego SA w Jeleniej Górze / Krkonošská 
agentura pro regionální rozvoj a.s.
■ Izba Gospodarcza „Śląsk” w Opolu 
/ Hospodářská komora „Śląsk”
■ Powiatowa Izba Gospodarcza w Jablonci 
nad Nisou / Okresní hospodářská komora  
v Jablonci nad Nisou
■ Powiatowa Izba Gospodarcza w Jeseniku  
/ Okresní hospodářská komora Jeseník
■ Izba Gospodarcza Województwa Králo-
vehradeckiego w Hradec Kralove 
/ Krajská hospodářská komora Královéh-
radeckého kraje.

Podpora rozvoje regionálních firem 
na česko - polském příhraničí

Projekt „Podpora rozvoje regionálních 
firem na polsko-českém příhraničí”; čís-
lo projektu: CZ.3.22/2.1.00/12.03400, je 
spolufinancován z prostředků Evropského 
fondu pro regionální rozvoj v rámci Ope-
račního programu přeshraniční spolupráce 
Česká republika – Polská republika 2007-
2013. Překračujeme hranice. 

ničí s využitím kontaktních míst česko-pol-
ské hospodářské spolupráce, která vznikla 
před několika lety díky podpoře evropských 
fondů pro regionální rozvoj z Operačního 
programu přeshraniční spolupráce Česká 
republika – Polská republika 2007-2013.

Cílem projektu je rozvoj podnikatelské 
činnosti v příhraničním regionu, využití 
kanceláří hospodářských komor a Agentury 
pro regionální rozvoj, kde díky česko-polské 
hospodářské spolupráci fungují kontaktní 
místa.

Mezi aktivity projektu patří informační 
služby a podpora regionálních podnikatelů 
při budování obchodních vztahů s dodržo-
váním legislativních podmínek platných 
v sousední zemi. V rámci těchto aktivit se 
bude v blízké době konat mimo jiné česko-
polské hospodářské fórum, budou probíhat 
výměny mezi česko-polskými firmami, 
zájezdy na veletrhy a výstavy, které se ko-
nají v Polsku i v České republice, setkání  
s odborníky v oblasti právního poradenství 
a hospodářské výstavy regionálních firem.

Kontaktní místa česko-polské hospodářské 
spolupráce poskytnou informace o vele-

trzích, které se konají v Polsku a v České 
republice, zodpoví řadu dotazů týkajících se 
vedení společnosti v Polsku a v České repu-
blice, vyhledají obchodní partnery a bude 
zde probíhat mnoho další činnosti v rámci 
individuálních potřeb podnikatelů.

Veškeré informace o připravovaných ak-
cích najdete na webových stránkách jedno-
tlivých partnerů: www.siph.pl, www.karr.pl, 
www.igsilesia.pl, www.ohkjablonec.cz, www.
komora-khk.cz, www.ohk.jesenik.com.

in příklad spolupráce
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W sierpniowe piątkowe wie-
czory w amfiteatrze „Styk” 
w Wałbrzychu można było 
zapoznać się z filmem cze-

skim. Organizatorami seansów były Wał-
brzyski Ośrodek Kultury oraz Adalberti-
num z Hradec Kralove. Seanse odbywały 
się o godzinie 21.30 i miały na celu zapo-
znanie polskiego widza z filmografią cze-
ską. Wszystkie seanse były bezpłatne.

W dniu 2.08.2013 wyświetlony został 
pierwszy film pt „Guzikowcy” (,Knoflíkáři). 
Powstał on w 1997 roku i został wyreżyse-
rowany przez Petra Zelenke. Opowiada on  
o ludziach zmagających się z własnym losem 
u schyłku XX w. Kolejną porcję czeskiego 
filmu można było obejrzeć 9.08.2013. Ko-
media pt. „Jedna Ręka nie klaszcze” (Jedna 
ruka netleska), której reżyserem jest David 
Ondřiček kręcona była w Pradze. 

W dniu 16.08.2013 w plenerowym kinie 
można było oglądać film z 2004 roku w re-
żyserii Jana Hřebejka pt „ Na złamanie kar-
ku” (Horem pádem). Ciekawostka jest, że 
film był kręcony w Pradze oraz w Australii 
w miejscowości Brisbane.

Ostatnia produkcja czeska, jaką można 
było oglądać w amfiteatrze, to komedia opo-
wiadająca o perypetiach czeskich turystów  
o różnych osobowościach podróżujących 
nad Adriatyk. Film nosił tytuł „Wyciecz-
kowicze” wyreżyserowany został przez Jiři  
Vejděleka, a premierę miał w 2006 roku.

Warto wspomnieć, że każdy seans był po-
przedzany najciekawszymi amatorskimi 
krótkometrażowymi filmami zgłoszonymi 
w ramach konkursu ogłoszonego „Sąsie-
dzi - jak to jest przy granicy?”. Konkurs 
jest kontynuacją projektu Wałbrzyskiego 
Przeglądu Filmów Niekonwencjonalnych 
(WaPFiN). Projekt współfinansowany był 
ze środków Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego w ramach Programu 
OperacyjnegoWspółpraca Transgraniczna 
Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 
2007-2013 oraz budżetu państwa za pośred-
nictwem Euroregionu Glacensis „Przekra-
czamy granice”.

Nagrodami przewidzianymi w konkursie 
były: wygrana w wysokości 1000 zł, odtwa-
rzacz dvd, tablet oraz mp4. Finałowa gala 
odbyła się 23.08.2013.

Tematyka zgłoszonych filmów obejmowała 
relacje sąsiedzko-przyjacielskie pomiędzy 
oboma krajami. „Autorzy nadesłanych fil-
mów potraktowali granicę bardzo symbo-
licznie. jedni przedstawiali granicę między 
dwoma światami (Minetrix), dla innych 
granica to nic innego jak granica państwa” 
– mówi Rafał Ślipek z działu impresariatu 
WOK.

Do konkursu zgłoszonych zostało w sumie 
dwanaście produkcji w tym dziewięć nade-
słanych z Czech i trzy z Polski z Wałbrzycha, 
Białegostoku oraz z Gościejewa. Głosować 
było można wchodząc na fan page konkursu 
na facebook i klikając w ikonkę lubię to.

W szeregach jury zasiedli: Magdalena Ba-
dura, producent filmowy i telewizyjny, pra-
cownik agencji Akson Studio, Kazimierz 
Korolczuk, właściciel firmy Superfotograf 
Peter Svihlik, Adalbertinum Hradec Kralo-
ve, Jarosław Buzerewicz, dyrektor Wałbrzy-
skiego Ośrodka Kultury.

Nagroda główna powędrowała w ręce Bar-
tosza Tryzny za film pt. „Franek”, wyróżnio-
ny został również film „Inspectori” wyre-
żyserowany przez Pavla Maly. Publiczności 
najbardziej do gustu przypadł film „Mine-
trix”, którego autorem jest Martin Bohadlo. 

To właśnie ten film uzyskał najwięcej klik-
nięć na portalu społecznościowym, dzięki 
czemu twórca dostał nagrodę publiczności. 
Zwycięskie etiudy można oglądnąć na Face-
booku, jak i na serwisie youtube.

Z roku na rok widzów w kinie plenerowym 
przybywa, a konkursy cieszą się coraz więk-
szym zainteresowaniem i niewykluczone, że 
projekty podobne będą realizowane.

Już 7.09.2013 roku w Hradec Kralove pod-
czas wieczorów kina plenerowego czeska 
publiczność mogła zobaczyć filmy, które 
należą do klasyki polskiej kinematografii. 
Pierwszy z wyświetlanych polskich filmów 
to „Podwójne życie Weroniki” wyreżyse-
rowane przez Krzysztofa Kieślowskiego,  
a w kolejnych projekcjach można było zo-
baczyć następujące filmy: „Faraon” Jerzego 
Kawalerowicza, „Dzieje grzechu” Waleria-
na Borowczyka i „Przesłuchanie” Ryszarda 
Bugajskiego. Była to też dobra okazja do za-
poznania naszych sąsiadów z filmami, które 
zostały nagrodzone.

       Aleksandra Kawczak

Kina Hradec Králové a Wałbrzych
představila kinematografii u sousedů

W kinach w Hradec Králové i Wałbrzychu
przedstawiono kinematografię sąsiadów

in  przykład współpracy
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Páteční srpnové večery 
patřily ve walbřišském 
amfiteátru Styk českým 
filmům. Organizátorem 

akce byl Wałbrzyšský spolek Kultury  
a Adalbertinum Hradec Králové. Projekce 
začínaly ve 21.30 a byly navrženy tak, 
aby seznámily polské diváky s českou 
filmografií. Všechny projekce byly 
zdarma.

Dne 2. 8. 2013 byl promítán první film  
s názvem ,,Knoflíkáři”. Byl natočen v roce 
1997 v režii Petra Zelenky. Pojednává o li-
dech, kteří se potýkají s vlastním osudem 
ve druhé polovině dvacátého století. Dalším 
film bylo možno zhlédnout 9. 8. 2013. Ko-
medie s názvem ,,Jedna ruka netleská”, kte-
rou režíroval David Ondříček, se natáčela 
v Praze. Dne 16. 8. 2013 jsme mohli vidět 
v přírodním divadle film režiséra Jana Hře-
bejka z roku 2004 s názvem ,,Horem pádem”. 
Zajímavostí je, že film se natáčel v Praze  
a ve městě Brisbane v Austrálii. 

Poslední českou produkcí, kterou jsme  
v amfiteátru mohli zhlédnout, byla komedie 
o peripetiích českých turistů s různými po-
vahami, kteří se vydají na cestu k Jadranu. 
Film nese název ,,Účastníci zájezdu” a nato-

čil ho Jiří Vejdělek, premiéru měla komedie 
v roce 2006. 

Stojí za zmínku, že každé projekci předchá-
zely velmi zajímavé amatérské krátkomet-
rážní filmy ze soutěže ,,Sousedé – jak je to 
za hranicí?”. Soutěž je pokračováním pro-
jektu Wałbrzyšské přehlídky nekonvenčních 
filmů (WaPFiN). Projekt byl spolufinanco-
ván z Evropského fondu pro regionální roz-
voj v rámci Operačního programu přeshra-
niční spolupráce Česká republika – Polská 
republika 2007-2013 a ze státního rozpočtu 
prostřednictvím projektu Euroregionu Gla-
censis ,,Překračujeme hranice”. 

Ceny v soutěži byly: vítězství v soutěži 
1000 zł, DVD přehrávač, tablet a MP4. Zá-
věrečná slavnost se konala 23. 8. 2013. 

Tematika zmíněných filmů podpořila přá-
telské vztahy mezi oběma zeměmi. ,,Autoři 
filmů velmi symbolicky překračovali hra-
nice mezi dvěma světy (Minetrix), ostatně 
hranice není nic jiného než hranicí státu” 
- říká Rafał Ślipek z impresária WOK.

Kina Hradec Králové a Wałbrzych
představila kinematografii u sousedů

Do soutěže se přihlásilo celkém dvanáct 
produkcí, z toho devět bylo zasláno z Čes-
ké republiky a tři z Polska z Wałbrzychu, 
Białegostoku a z Gościejewa. Hlasování bylo 
možné přes fanouškovskou stránku na face-
booku kliknutím na tlačítko to se mi líbí. 

 
Do poroty zasedli: Magdalena Badura, fil-

mová a televizní producentka, zaměstnanec 
agentury Akson studio, Kazimierz Korolc-
zuk, majitel firmy Superfotograf, Petr Švih-
lík, Adalbertinum Hradec Králové, Jarosław 
Buzerewicz, ředitel Wałbrzyšského spolku 
kultury.

Hlavní cena šla do rukou Bartosza Tryzny 
za film „Frank”, oceněn byl také film ,,In-
spektoři” režírovaný Pavlem Malým. Nejví-
ce publicity připadl filmu „Minetrix”, jehož 
autorem je Martin Bohadlo. Tento film zís-
kal nejvyšší počet kliknutí na společenském 
portálu, díky čemuž se dostal do veřejného 
podvědomí. Vítězné filmy můžete zhlédnout 
na facebooku a na youtube. 

Rok od roku přibývá venkovních kin a ob-
líbených soutěží a není vyloučeno, že budou 
realizovány další podobné projekty. 

Již 7. 9. 2013 v Hradci Králové byly ve 
večerních hodinách ve venkovním kině  
k vidění filmy polské kinematografie. První 
projekcí byl film s názvem ,,Dvojí život Ve-
roniky” režiséra Krzysztofa Kieślowskiego  
a následně byly promítány další filmy: „Fara-
on”- Jerzego Kawalerowicza, „Původ hříchu” 
Waleriana Borowczyka a „Výslech” Ryszarda 
Bugajskiego. Byla to dobrá příležitost vidět  
a poznat filmy našich sousedů.      

in příklad spolupráce
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inovace 

Soutěž Česká inovace, která se stala významnou platformou pro inovativ-
ní projekty v rámci České republiky, zahajuje již svůj třetí ročník. Hlásit 
se mohou nápady a inovace od jednotlivců přes malé i velké firmy až po 
veřejnou správu. Hodnotit je bude téměř stočlenná odborná porota v pěti 
kategoriích. 

Uzávěrka soutěže je 15. listopadu tohoto roku, vítězové pak budou vyhlášeni 14. března 2014 
na Festivalu České inovace v Národní technické knihovně v Praze. 

V kategorii Inovační nápad budou hodnoceny inovace pocházející od jednotlivců nebo stu-
dentů, v kategorii Nadějná inovace budou posuzovány začínající firmy, Inovační hvězda zhod-
notí malé a střední firmy, kategorie Inovativní firma je určená společnostem nad 250 zaměst-
nanců a pátá kategorie se zaměří na Inovace ve veřejné správě. Novinkou je speciální cena za 
Společenskou prospěšnost inovace.

Oceněné Inovace budou mediálně zviditelněny, získají konzultační podporu pro další roz-
voj, přístup k finančním zdrojům a kontakty. Soutěž Česká inovace se orientuje především na 
praktickou podporu komerčního uplatnění nápadů.

Minulého ročníku se zúčastnilo 110 projektů z celé České republiky, vítězem se stal jícnový 
stent, tedy trubička do krku, která umožňuje lidem s poraněním jícnu přijímat normální stra-
vu. Generálními partnery České inovace jsou 3M Česko, Era a Telefónica O2.     Roman Šiser

Czeskie Innowacje rozpoczynają trzeci rok 
działalności, pomogły już dziesiątkom firm

Czeskie Innowacje, które stały się znaczącą platformą dla projektów inno-
wacyjnych realizowanych w Republice Czeskiej, rozpoczęły trzecią edycję 
konkursową. Swoje pomysły i innowacje mogą zgłaszać zarówno osoby fi-
zyczne, małe i średnie firmy, jak również samorządy. Oceniać je będzie fa-
chowe jury, składające się z prawie stu członków, w pięciu kategoriach.

Zamknięcie konkursu nastąpi 15 listopada tego roku, zwycięzcy zostaną ogłoszeni 14 marca 
2014 roku na Festiwalu Czeskie Innowacje, który odbędzie się w Narodowej Bibliotece Tech-
nicznej w Pradze.

W kategorii „Innowacyjny pomysł” będą oceniane innowacje zgłoszone przez osoby fizyczne 
lub studentów, w kategorii „Obiecujące innowacje” będą oceniane firmy rozpoczynające dzi-
ałalność, w kategorii „Gwiazda innowacji” ocenione zostaną małe i średnie firmy, kategoria 
„Innowacyjna firma” przeznaczona jest dla przedsiębiorców zatrudniających ponad dwustu 
pięćdziesięciu pracowników, natomiast piąta kategoria jest ukierunkowana na innowacyjność 
samorządów. Nowością jest nagroda specjalna za „Społecznie odpowiedzialne innowacje”.

Ocenione Innowacje będą prezentowane w mediach, uzyskają wsparcie konsultantów dla 
dalszego rozwoju, dostęp do źródeł finansowania. Konkurs Czeska Innowacja ukierunkowany 
jest przede wszystkim na praktyczne wsparcie i komercjalizację pomysłów.

Zeszłego roku w konkursie oceniano sto dziesięć projektów z całej Republiki Czeskiej. Zwy-
ciężył stent przełykowy (rurka wkładana do przełyku) umożliwiający przy poranionym przeły-
ku normalne przyjmowanie pokarmów. Generalnym partnerem Czeskich Innowacji są 3M 
Czechy, Era i Telefonia O2.                                                                                      Roman Šiser

Česká inovace
zahajuje třetí ročník
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20. Polsko-německo-české podnikatelské 
kooperační fórum

■ 14. 11. 2013 v Hotelu Mercury 
v Jelení Hoře, ul. Sudecka 63, 
58-500 Jelenia Góra, Polsko. 

Letošní 20. ročník doprovází i 20. výro-
čí působnosti KARR S.A. ■ Akce je určena 
podnikům a podnikatelům z následujících 
odvětví: kovoprůmysl, strojírenství, logisti-
ka, odvětví elektronické, elektrické, energe-
tické, obnovitelné zdroje energie, stavebnic-
tví, informatika a průmyslová automatika, 
dřevozpracující průmysl, umělé hmoty, sub-
dodavatelé pro průmysl a ochrana životního 
prostředí. 

Program Fóra zahrnuje prezentace institu-
cí pro podporu podnikání věnované výměně 
znalostí a zkušeností v oblasti vývoje inovací 
a transferu technologií. Účastnící budou mít 
také možnost navázat obchodní kontakty 
během Kooperační burzy. Účast na akci je 
zdarma. 

Svou účast nahlašte do 30. září 2013 na re-
gistrační webové stránce FORUMSYSTEM 

20. Polsko-Niemiecko-Czeskie Forum 
Kooperacji Firm

■ 14 listopada 2013 roku, ho-
tel Mercury w Jeleniej Górze, 
ul. Sudecka 63, 58-100 Jelenia 

Góra, Polska. Tegoroczne dwudzieste Fo-
rum Kooperacji łączy się z dwudziestoleciem 
działalności Karkonoskiej Agencji Rozwoju 
Regionalnego SA. ■ Spotkanie jest kierowa-
ne do przedsiębiorców m.in. z branży: me-
talowej i maszynowej, logistycznej, elektro-
nicznej, elektrycznej, energetycznej, energii 
odnawialnej, budowlanej, informatyki i au-
tomatyki przemysłowej, drzewnej, tworzyw 
sztucznych, jak i poddostawców dla prze-
mysłu i ochrony środowiska. 

W programie Forum są także prezentacje 
instytucji wspierających przedsiębiorczość 
ukierunkowaną na wymianę wiedzy, do-
świadczeń w zakresie rozwoju innowacyjno-
ści i transferu technologii. Uczestnicy będą 
mieli okazję do nawiązania kontaktów han-
dlowych podczas Forum Kooperacji Firm. 
Udział w Forum jest bezpłatny.

Swój udział należy zgłosić do 30 wrześ-
nia 2013 roku na stronie internetowej  
FORUMSYSTEM 

www.forumsystem.karr.pl
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