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przykład współpracy

(SWIDNICA) 17 października 
2014 roku, już po raz dziesiąty 
przyznane zostały nagrody go-
spodarcze Świdnicy. 

Należy podkreślić, że tegoroczne  przedsię-
wzięcie  było elementem projektu „Miasta 
Trutnov i Świdnica wspierają przedsiębior-
czość”, dofinansowanego z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu 
Operacyjnego Współpracy Transgranicznej 
Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 
2007-2013. Świdnickie święto przedsiębior-
czości z okazji jubileuszu rozpoczęło się kon-
ferencją zorganizowaną w Sudeckiej Izbie 
Przemysłowo-Handlowej a zatytułowaną „Jak 
zwiększyć konkurencyjność polskiej gospo-
darki”. Następnie, w Teatrze Miejskim odbyła 

się uroczysta Polsko-Czeska Gala Przedsię-
biorczości „Świdnicki Gryf”, w której uczest-
niczyli  przedstawiciele biznesu  ze   Świdnicy 
i Trutnowa. Statuetka „Świdnickiego  Gryfa”  
jest   wyróżnieniem prestiżowym  i pożąda-
nym  zarówno przez firmy,  jak i osoby fizycz-
ne działające w biznesie na obszarze całego 
polsko-czeskiego pogranicza. Gala rozpoczęła 
się debatą Forbesa pod hasłem „Takie będą 
Rzeczpospolite, jakie nocne Polaków rozmo-
wy” oraz wręczeniem wyróżnień  „Nestorów 
biznesu” ludziom, którzy prowadzą w Świdni-
cy swoje firmy dłużej niż 25 lat. Następnie, po-

znaliśmy nominowanych 
i nagrodzonych statuetką 
Świdnickiego Gryfa 2014 
(Polsko-Czeskiego Gryfa) 
w  następujących katego-
riach:

Najlepsza firma transgra-
niczna
BP LUMEN Pavel Barta, 
BECKOV s.r.o., MARA-
TONSTAV a.s.
Nominacje w tej kategorii 
zgłosiło Miasto Trutnow. 
Głosami kapituły zwycię-
żyła firma budowlana 
zatrudniająca ponad 
100 osób, z 24-letnim 
doświadczeniem MA-
RATONSTAV a.s.

Wybitna osobowość po-
granicza
Nominację zaproponowało miasto Trutnow. 
Statuetkę w tej kategorii odebrała tłumacz-
ka języka czeskiego, mieszkanka Trutnowa, 
zaangażowana we współpracę z  Polakami, 
pani Izabela Pacanova.

Gala, przyznane wyróżnienia i  nagrody oka-
zały się dobrym sposobem na integrację śro-
dowisk biznesu z pogranicza. Potwierdził się 
fakt, że to właśnie małe i średnie przedsiębior-
stwa są głęboko zakorzenione w obu miastach 
i pozytywnie wpływają na ich rozwój. Zwięk-
szenie potencjału firm, poprawa warunków 

współpracy i ułatwienie kontaktów gospo-
darczych między przedsiębiorcami z Polski i z 
Czech może stać się szansą rozwoju dla całego 
regionu. Dobrze przemyślane działania oraz 
sprawna współpraca ponad granicami zwięk-
sza przecież atrakcyjność polsko-czeskiego 
pogranicza, a miasta czyni dla nas wszystkich 
lepszymi miejscami do życia i pracy.

(SWIDNICA) Dne 17. října 
2014 byly již podesáté uděleny 
ekonomické ceny  města Swid-

nica. 
Je třeba zdůraznit, že letošní udělování 
cen bylo součástí projektu „Město Trut-

nov a Swidnica podporují 
podnikaní” financovaného 
z Evropského fondu pro re-
gionální rozvoj, Operační 
program přeshraniční spo-
lupráce Česká republika - 
Polská republika 2007-2013. 
Swidnická oslava podnikání 
začala konferencí s názvem
„Jak zvětšit konkurence-
schopnost polské ekonomiky“ 
organizovanou SIPH. Poté se 
v  Městském Divadle kona-
lo slavnostní polsko – české 
Galashow s udělováním cen 
podnikatelům „Świdnicki 
Gryf ”, kterého se účastnili 
podnikatelé z města Swidnica 
a Trutnov. Soška „Świdnicki 
Gryf ” je prestižním oceně-

Świdnickie Gryfy pojadą do Czech
Cena „Świdnicki Gryf” pojede do Čech

Nominowane czeskie firmy / Nominované české firmy

Izabela Pacanova - wybitna osobowość 
pogranicza / Vynikající osobnost pohra-
ničí
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spolupráce

Śpiewanie na pograniczu polsko-czeskim / Zpívání na polsko-českém pohraničí

ním firem i jednotlivců, kteří se pohybují v 
podnikatelském sektoru polsko – českého 
pohraničí. 
Galashow začala debatou Forbese s ná-
zvem „Polská republika bude taková, 
jaké jsou noční debaty Poláků”, udě-
lovala se ocenění „Nestor podnikání” 
lidem, kteří své firmy mají ve Swid-
nici déle než 25 let. Potom jsme byli 
seznámeni  s nominovanými a držiteli 
ocenění „Świdnicki Gryf 2014” ( pol-
sko – český Griffin) v následujících 
kategoriích:  

Nejlepší přeshraniční firma:
BP LUMEN Pavel Bárta, BECKOV s.r.o., 
Maratonstav a.s.
Nominace v této kategorii nahlásilo město 
Trutnov. Porota rozhodla o vítězství staveb-
ní společnosti, která zaměstnává více než 
100 zaměstnanců. 

Osobnost pohraniční
Nominace v  této kategorii nahlásilo město 
Trutnov. Cena byla udělena tlumočnici čes-
kého jazyka, obyvatelce Trutnova zaanga-
žované ve spolupráci s polskou republikou, 
paní Izabela Pacanové.

Galashow, soutěž a samotná ocenění se 
ukázaly jako dobrý způsob, jak integro-
vat podnikatelské kruhy v  polsko – čes-
kém pohraničí. Potvrdila se skutečnost, že 
malí a střední podnikatelé a jejich firmy 
jsou hluboce zakořeněni v  obou městech 
a pozitivně ovlivňují jejich rozvoj. Zvýšení 
kapacity firem, zlepšení podmínek spolu-

práce a usnadnění obchodních kontaktů 
mezi podnikateli z  Polska a Čech může 
být příležitostí pro rozvoj celého regionu. 
Dobře promyšlené aktivity a účinná pře-
shraniční spolupráce zvyšují atraktivitu 
polsko – českého pohraničí, ve městech se 
zlepšují podmínky pro život a práci.

MB

Uczestnicy Polsko-Czeskiej Gali Przedsiębiorczości „Świdnicki Gryf ”/ Účastníci polsko-
-české Galashow podnikatelů „Świdnicki Gryf ”

(PIESZYCE) Przegląd Chórów Pogranicza Polsko-Czeskie-
go odbył się 12 października w kościele pw. św. Antoniego w 
Pieszycach.

Przegląd ma już 14-letnią tradycję. Goszczą na nim chóry 
z Polski i Czech. W tym roku wzięło w nim udział 13 zespołów. Każdy 
chór polski musiał wykonać utwór czeski, a każdy chór czeski – utwór 
polski. W ramach Przeglądu odbyły się także warsztaty, podczas któ-
rych chórzyści doskonalili swoje umiejętności.Międzynarodowy prze-
gląd jest finansowany z programu „Wędrowanie bez granic po północno-
-wschodnich Czechach i po Dolnym Śląsku“, którego partnerami są gmina 
Pieszyce, gmina Bohuslavice i miasto Nova Paka.

Anna Augustyniak

(PIESZYCE)Vystoupení sborů na polsko – českém 
pohraničí se uskutečnilo 12. října v  kostele svatého 
Antonína v obci Pieszyce.
Setkání má již 14letou tradici. Účastní se sbory z Čech i 

z Polska. Letos přijelo 13 sborů. Každý polský sbor zazpíval českou 
píseň a naopak české sbory zpívaly písně polské. V  rámci setkání 
probíhaly workshopy pro zpěváky, kde si mohli vylepšit účastníci 
své pěvecké dovednosti.
Mezinárodní setkání je financováno z programu „Putování bez hra-
nic na severovýchodě Čech a po Dolním Slezsku“. Partnery jsou 
obec Pieszyce, obec Bohuslavice a město Nová Paka.

Przegląd Chórów Pogranicza Polsko-Czeskiego odbył się w Pieszycach po raz czternasty / Setkání pěveckých sborů polsko – českého po-
hraničí se uskutečnilo již počtrnácté.
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(HRANICE NA MORAVĚ) Be-
ton z duszą, beton który prze-
puszcza światło. Są to pojęcia, 

które zwróciły moją uwagę podczas wyszu-
kiwania interesujących innowacji. Panowie 
Jiří Peters i Ladislav Eberl, założyciele firmy 
Gravelli, wygrali konkurs Czeska Innowacja 
2013 ze swoim przezroczystym betonem.

Proszę opisać produkt, który odniósł taki 
sukces w konkursie Perspektywiczna In-
nowacja 2013. 
Pomysł, który nam przyniósł sukces w kilka 
konkursach krajowych, znajduje się na gra-
nicy branży budowlanej i designu. Chodzi 

o nowy, światowo opatentowany materiał 
budowlany, który jest wykonany z betonu 
i przezroczystych elementów zalanych w 
środku, a służących jako wewnętrzny świa-
tłowód. Bardzo prosto można powiedzieć, 
że chodzi o beton, który daje światło. Jego 
najnowszą zaletą jest kombinacja wysokiej 
wytrzymałości i przepuszczalności światła, 
która jest w porównaniu z innymi wyższa o 
20 %. Z globalnego punktu widzenia, nasz 
materiał oferuje kombinację cech mało spo-
tykanych gdzie indziej i mający zarazem 
duże znaczenie dla architektury i designu 
wnętrz. 

Jak konkretne wykorzystywany jest Pań-
stwa produkt?
LiCrete, jak nazwaliśmy materiał, produ-
kuje się w postaci pustaków, które łączą się 
za pomocą systemu  click-clack przy zasto-
sowaniu specjalnie zaprojektowanego  kle-
ju, który zapewni prawie natychmiastowe 
stężenie całej ściany. Wszystko zaprojekto-
wano tak, aby praca z pustakami była pro-
sta i opierała się o procedury, stosowane w 
innych dostępnych materiałach budowla-
nych. W przyszłości będzie również moż-
liwość produkcji większych paneli i stopni 
schodowych, gdzie wewnętrzny światłowód 
zostanie wykorzystany jako świetlny ele-
ment bezpieczeństwa. Wszystkie dzisiejsze 
rodzaje naszego produktu przeznaczone są 
wyłącznie do wykorzystania we wnętrzach. 

Jednakże kolejne produkty przygotowujemy 
również pod kątem wykorzystywania ich na 
zewnątrz.  

Czy jest różnica cenowa pomiędzy po-
wszechnie stosowanymi materiałami i 
Państwa produktem?
Najczęstszym rozwiązaniem w dzisiejszych 
czasach jest klasyczny szklany pustak lu-
xfera, który już kilka dziesiątek lat jest wy-
korzystywany jako jedyny wariant, który 
można stosować do oświetlenia wnętrza 
przez sztywną ścianę. Jeśli chodzi o porów-
nanie cen,  luxfera jeszcze jakiś czas będzie 
tańsza od LiCrete. Naszym celem nie było 

jednak wyprodukowanie tańszego wariantu, 
ale wizualnie i kompozytowo inny element 
budowlany, który będzie służył jako pełno-
wartościowa nowatorska alternatywa dla 
wszystkich architektów, a także innych spe-
cjalistów z branży budowlanej.

Gdzie najlepiej stosować Wasz produkt, 
aby w pełni wykorzystać jego walory?
LiCrete jest przeznaczony przede wszystkim 
do wykorzystywanie we wnętrzach. Jest ide-
alnym materiałem do budowy ścian działo-

wych, np. pomiędzy korytarzem i pokojem 
stołowym, w łazienkach itp. Również może 
być wykorzystywany w pomieszczeniach 
biurowych, jako interesujący element es-
tetyczny. Dużą wartość dodaną mają także 

wspomniane już oświetlone stopnie schodo-
we, które można podświetlić w nocy. Dzięki 
szerokim możliwościom tego materiału, z 
pewnością pojawią się jeszcze inne zastoso-
wania tego produktu. Więcej informacji o 
działaniach i produktach firmy Gravelli na 
www.gravelli.com.

(HRANICE NA MORAVĚ) Be-
ton s duší, beton přenášející svět-
lo. To jsou pojmy, které mě oslo-
vily při vyhledávání zajímavých 

inovací. Pánové Jiří Peters a Ladislav Eberl, 
zakladatelé firmy Gravelli, vyhráli soutěž 
Česká Inovace 2013 se svým průhledným 
betonem. Zeptala jsem se:

Popište nám prosím produkt, se kterým 
jste uspěli v soutěži Nadějná inovace 2013.
Nápad, se kterým jsme uspěli v několika ná-
rodních soutěžích, se řadí na pomezí oboru 
stavebnictví a designu. Jedná se o nový, světo-
vě patentovaný stavební materiál, který je tvo-
řen z betonu a průhledných členů, které jsou 
zalité uvnitř a slouží jako vnitřní světlovod. 
Velice jednoduše se dá říct, že se jedná o be-

ton přenášející světlo. Jeho největší předností 
je kombinace vysoké pevnosti a propustnosti 
světla, která je u některých variant vyšší než 
20 %. Z globálního hlediska nabízí kombinaci 
těchto vlastností velice málo materiálů a jedná 
se tak o opravdový přínos pro architekturu a 
interiérový design. 

Jaké je konkrétní uplatnění Vašich pro-
duktů?
LiCrete, jak jsme materiál nazvali, se nyní 

LiCrete – průhledný beton
LiCrete – przezroczysty beton

innowacyjny produkt
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Metalowe konstrukcje 
na wyciągnięcie ręki 

vyrábí v podobě zdicích tvárnic, které se 
spojují pomocí systému pero-drážka za uži-
tí speciálně navrženého lepidla, které zajiš-
ťuje téměř okamžitou tuhost celé stěny. Vše 
je navrženo tak, aby práce s tvárnicemi byla 
jednoduchá a opírala se o postupy, které se 
používají u jiných, běžně dostupných sta-
vebním materiálů.
V budoucnu bude také možnost výroby 
větších panelů a schodišťových stupňů, kde 
bude vnitřní světlovod užitý jako bezpeč-
nostní světelný prvek. Všechny současné 
varianty jsou určeny výhradně pro interié-
rové použití. Další generace však připravu-
jeme i pro využití v exteriéru. 

Je cenový rozdíl mezi běžně používanými 
materiály a Vaším materiálem?
Nejčastějším řešením je v současné době 
klasická skleněná tvárnice luxfera, která je 
po několik desetiletí využívána jako téměř 
jediná varianta, kterou lze využít pro pro-
světlení interiéru přes pevnou stěnu. Co se 
týká cenového srovnání, bude luxfera ještě 
nějakou dobu levnější než LiCrete. Naším 
cílem však nebylo udělat levnější variantu, 
nýbrž vzhledově a charakterově odlišnou 
stavebninu, která bude sloužit jako plno-

hodnotná alternativa a nová možnost pro 
všechny architekty a další profesionály z 
oboru stavebnictví.

Které prostředí je nejvhodnější pro plno-
hodnotné využití Vašeho materiálu?
LiCrete je určen převážně pro interiérové 
využití. Hodí se skvěle pro výstavbu dělicích 
příček, např. mezi chodbou a obývací částí, 
v koupelnách atd. Stejně tak může být využit 
v komerčních prostorách jako zajímavý este-
tický prvek. Velkou přidanou hodnotu mají 
i zmiňované osvětlené schodišťové stupnice, 
které se  dají v noci rozsvítit. Díky otevřeným 
možnostem materiálu budou nová místa pro 
využití stále přibývat. Více o činnosti a pro-
duktech firmy Gravelli na www.gravelli.com.

ys

inovační výrobek

(JELENIA GÓRA) Przedsię-
biorstwo rodzinne Zakłady Me-
talowe ŁADZIŃSKI zlokalizo-

wane w Jeleniej Górze od 1974 roku spe-
cjalizuje się w konstrukcjach spawanych, 
obróbce wiórowej oraz tłoczeniu. 
Domeną firmy jest wytwarzanie konstrukcji 
spawanych, wykonane są one przede wszyst-
kim ze stali węglowych jak również niklowo-
-chromowych (kwasoodpornych). Dodatko-
wym atrybutem jest fakt, że zakład w zakresie 
spawalnictwa posiada Certyfikat DIN-EN 
1800-7 nadany przez Instytut Spawalnictwa w 
Hanowerze oraz certyfikat DIN-EN ISO 3834-
3.Dzięki doskonałemu zapleczu techniczne-
mu oraz doświadczonej kadrze pracowników 
przedsiębiorstwo jest w stanie wykonać, takie 
konstrukcje stalowe jak bocznice kolejowe, 
zespoły platform i ram, magazyny wysokiego 
składowania oraz konstrukcje stalowe budow-
lane typu, hale stalowe, miały, zespoły balko-
nów i barier. Wykonywane produkty następ-
nie są wykorzystywane przede wszystkim w 
następujących branżach: energetyczna (śluzy 
powietrzne i kanały spalania), samochodowa 
(międzyramy na samochody), transportowa 
(korpusy wózków dostawczych, widłowych, 
przenośniki), tworzywa sztuczne (ramy do 
wtryskarek), kolejowa (bocznice kolejowe, 
kontenery), budowlana (balkony i hale). 
W szerokiej gamie produktów oferowanych 
przez Zakłady Metalowe ŁADZIŃSKI znaj-

dują się również zabudowy do samochodów 
specjalistycznych, dostosowane do potrzeb 
klienta. 
W ramach obróbki wiórowej przedsiębior-
stwo specjalizuje się głównie  w toczeniu, 
frezowaniu, szlifowaniu i wytaczaniu (ob-
róbka skomplikowanych elementówna wy-
taczarkach i wiertarkach współrzędnościo-
wych). Firma do dyspozycji posiada prasy 
mimośrodkowe i hydrauliczne o naciskach 
od 16 do 160 ton, które przystosowane są do 
pracy przy obróbce plastycznej. Warto rów-
nież wspomnieć, że potwierdzeniem jakości 
produktów przedsiębiorstwa jest wdrożony 
w 2008 przez Dekra Certification system ja-
kości PN-EN ISO 9001:2008 
Opisany wyżej zakres usług oraz oferowanych 
produktów poparty długoletnim doświad-
czeniem na rynku i zastosowaniem nowa-
torskich rozwiązań technologicznych spra-
wia, że przedsiębiorstwo Zakłady Metalowe 
ŁADZIŃSKI jest dynamicznie rozwijającym 
się podmiotem na rynku konstrukcji metalo-
wych. Zakres działalności firmy obejmuję nie 
tylko rynek lokalny, każdego roku do grona 
kontrahentów dołączają przedsiębiorstwa z ta-
kich państw jak Austria, Belgia, Holandia oraz 
Niemcy. 
Więcej informacji na temat Zakładów Me-
talowych ŁADZIŃSKI dostępnych jest na 
stronie internetowej: www.ladzinski.pl

Tomasz Charkot

Przenośnik taśmowy / Pásový dopravník 
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Kovové konstrukce 
na dosah ruky

(JELENNÍ HORA) Rodinná fir-
ma Kovovýroba Ladzinski z Je-
lení Hory se od roku 1974 speci-

alizuje na svařence, soustružení, 
frézování, řezání a vrtání všech druhů 
kovu a na lisování. 
Hlavní doménou firmy je výroba svařova-
ných konstrukcí především z uhlíkové oceli 
a nikl- chromu odolného proti kyselinám. 
Důležitým faktem je, že společnost je maji-
telem certifikátu DIN EN 1800-7 vydaným 
Institutem sváření v  Hannoveru a dále má 
certifikát DIN EN ISO 3834-3. Díky vyni-
kajícímu technickému zázemí a zkušené-
mu technickému personálu je společnost 
schopna vyrobit kovové konstrukce, jako 
jsou železniční vlečky, sestavy platforem a 

rámů, výškové zásobníky, stavební ocelové 
konstrukce, sestavy balkonů a ocelových 
bariér. Produkty jsou využívány především 
v   energetice (přechodové komory a spalo-
vací kanály), v automobilovém průmyslu 
(prostřední rámy do automobilů), v dopravě 
(bezbariérové dodávky, nákladní automobi-
ly, dopravníky), při výrobě plastů (vstřiko-

vací rámy), v železniční dopravě (železniční 
vlečky, kontejnery) a ve stavebnictví (balko-
ny a haly). Kovovýroba Ladzinski také nabí-
zí výrobu karoserií pro speciální vozidla dle 
specifických přání zákazníků. V oblasti ob-
rábění se společnost specializuje především 
na soustružení, frézování, broušení a vrtání 
– komplikované díly.  Firma má k dispozici 
excentrické lisy s  hydraulickým tlakem od 
16 do 160 tun, které se používají při práci 
s plasty. Za zmínku stojí také, že společnost 
obdržela od organizace Dekra Certification 
v  roce 2008 Certifikaci jakosti ISO 9001: 
2008. Jak je již zmíněno, rozsahem služeb a 
nabízených produktů společně s dlouhole-
tou zkušeností na trhu a využíváním inovač-
ních technologií je firma Kovovýroba Lad-

zinski dynamický hráč na trhu s kovovými 
konstrukcemi. Firmy působí nejen na míst-
ním trhu, ale každý rok se snaží zapojit do 
spolupráce se zahraničím, např. s  Rakous-
kem, Belgií, Nizozemskem a Německem. 
Více informací o firmě Kovovýroba Ladzin-
ski najdete na www.ladzinski.pl.

(Pardubice) W piątek i 
sobotę 30 i  31 stycznia 
2015r. odbędą się 11. Targi 

Ślubne. 
W budynku Zakładu Ubezpieczenio-
wego odbędzie się tradycyjna impre-
za, która we wschodnich Czechach ma 
swoją znaczącą rangę. Program towa-
rzyszący targów wraca uwagę nie tylko 
dzięki modnemu pokazowi sukienek 
ślubnych i towarzyskich. Każdy odwie-
dzający otrzyma bezpłatnie katalog 
„Przewodnik weselny we wschodnich 
Czechach“, który jest rozszerzeniem 
oferty targowej o kolejnych dostaw-
ców akcesoriów niezbędnych do ślubu. 
Katalog jest bezpłatny dla wszystkich 
odwiedzających Targi Ślubne. Będzie 
również dostępny w urzędach stanu cy-
wilnego we wschodnich Czechach.
Wstęp wolny. Więcej informacji na te-
mat Targów Ślubnych w Pardubicach  
na www.svatebni-veletrh-pardubice.cz 

W Pardubicach 
odbędą się Targi 

Ślubne 

(PARDUBICE) V pátek a so-
botu 30. a 31. ledna 2015 
ožijí 11. ročníkem Svateb-

ního veletrhu. 
Budova ČSOB Pojišťovny v centru 
města přivítá své návštěvníky tradiční 
akcí, která má ve východních Čechách 
své nezastupitelné místo. Doprovodný 
program budí zaslouženou pozornost 
nejen módními přehlídkami svateb-
ních a společenských šatů. Každému 
návštěvníkovi je zdarma k dispozici i 
katalog „Průvodce svatbou ve Východ-
ních Čechách“, který nabídku svatební-
ho veletrhu rozšiřuje o další kontakty a 
potenciální dodavatele všeho, co je ke 
svatbě potřebné. Katalog je zdarma pro 
všechny návštěvníky svatebního veletr-
hu a také je k dispozici na matrikách ve 
východních Čechách.
Vstup je zdarma. Vše o svatebním ve-
letrhu v Pardubicích naleznete na www.
svatebni-veletrh-pardubice.cz 

V Pardubicích 
bude svatební 

veletrh

Pneumatycznie wysuwane ramy dla kolei / Pneumatické výsuvné rámy pro koleje
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Nowe wieże widokowe 
Nové rozhledny

W dniu 12 listopada 2014 roku 
została otwarta trzecia z kolei 
wieża widokowa, z serii sześciu 
nowych wież widokowych, wy-

budowanych w ramach projektu „Miejsca 
pełne widoków w Euroregionie Glacensis“, 
realizowanego przez ośmiu partnerów. Jeże-
li wliczymy jeszcze otwartą, odremontowaną 
wieżę św. Anny w Nowej Rudzie i widoko-
wą „Altanę miłości“ w miejscowości Ku-
dowa Zdrój, to będzie już pięć obiektów w 
kolejności. Wieżę nazwano Eliška (Elżbieta) i 
znajduje się w pobliżu twierdzy artyleryjskiej 
Stachelberg. Eliška jest wysoka  na 24,5 me-
tra z platformą widokową na wysokości 21 
metrów. Z wieży rozciąga się przepiękny wi-
dok na Góry Krucze i inne  znane miejsca jak 
np. wierzchołek Janski (Janský vrch),  Bocian 
(Čáp), Bor, Szczeliniec (Hejšovina). Podczas 
dobrej pogody widać nawet Śnieżnik Kłodz-
ki (Králický Sněžník) i Góry Orlickie (Orlické 
hory). Obiekt budowano od kwietnia do paź-

dziernika 2014 roku, a jego koszt to ok. 99 
tys. EUR.

Dne 12. listopadu 2014 byla ote-
vřena již třetí rozhledna ze série 
šesti nových rozhleden postave-
ných v rámci projektu „Místa plná 

rozhledů v Euroregionu Glacensis“, který reali-
zuje osm partnerů. Pokud k tomu připočítáme 
již otevřenou rekonstruovanou rozhlednu Sv. 
Anny v Nové Rudě a vyhlídkový „Altán lásky“ 
v obci Kudowa Zdrój, jedná se o pátou stavbu 
v pořadí. Rozhledna se jmenuje Eliška a je v 
těsné blízkosti dělostřelecké pevnosti Stachel-
berg. Eliška je vysoká 24,5 metrů s vyhlídkovou 
plošinou ve výšce 21 metrů a nabízí krásný 
pohled na Vraní hory či známé lokality jako 
Janský vrch, Čáp, Bor, Hejšovinu. Za dobrého 
počasí je vidět i Králický Sněžník a Orlické hory. 
Stavba byla realizovaná od dubna do října le-
tošního roku nákladem 99 tisíc EUR.

Jaroslav Štefek

Terminy otwarcia:
Mariánka - Horní Čermná 6 września 2014r.
Čáp - Teplice nad Metují  20 września 2014r.
Altán lásky - Kudowa Zdrój 2 października 2014r.
Rozhledna na Hoře Svaté Anny - Nowa Ruda 5 października 2014r.
Stachelberg - Trutnov 11 listopada 2014r.
Rozhledna Žernov – gmina Žernov 30 listopada 2014r.
Suszyna Radków – Radków grudzień 2014r.
Na Signálu – gmina Horní Radechová grudzień 2014r.

Termíny otevření:
Mariánka - Horní Čermná 6. září 2014
Čáp - Teplice nad Metují  20. září 2014
Altán lásky - Kudowa Zdrój 2. říjen 2014
Rozhledna na Hoře Svaté Anny - Nowa Ruda 5. říjen 2014
Stachelberg - Trutnov  11. listopad 2014
Rozhledna Žernov - obec Žernov 30. listopad 2014
Suszyna Radkow – Radkow prosinec 2014
Na Signálu – obec Horní Radechová prosinec 2014

Teplice - Nové rozheldny / wieża widokowa

Teplice - Nové rozhledny/ wieża widokowaTeplice - Nové rozhledny / wieża widokowa
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Horní Čermá - Nové rozhledny / wieża widokowa

Kudowa Zdroj - Nové rozhledny / wieża widokowa

Nové rozhledny
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Stachelberg - Nové rozhledny/ wieża widokowa

Nowa Ruda - Nové rozhledny / wieża widokowa

Nowe wieże widokowe 
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(JABLONNÉ NAD ORLICÍ) 
Firma Isolit Bravo jest spraw-
dzoną firmą, a w świadomo-

ści ludzi znana jako producent 
sprzętu AGD. Właściciela Kvido Štěpán-
ka zapytaliśmy: „Dlaczego akurat inno-
wacyjny produkt Motúčko?“ 
Innowacyjnych produktów nigdy nie jest 
za dużo. Trudno sobie wyobrazić, że może 
być już dosyć, że nie należy już wymyślać, 
odkrywać i ulepszać. Nie mam wątpliwości, 
że najważniejszym celem wszystkich produ-
centów jest stworzenie nowego produktu, 
który sami wymyślili, udoskonalili i z sukce-
sem sprzedają na rynku. Dostawy podwyko-
nawcze, jakkolwiek mogą wpłynąć na suk-
ces, w porównaniu z produktem podobnego 
rodzaju zanikają. Produkcja sprzętu AGD z 
powodu niskich cen wytworzenia, w dużym 
stopniu przesunęła się do Chin. Jesteśmy w 
Czechach ostatnią firmą w Europie i jed-
ną z ostatnich, a może na odwrót, jedną z 
pierwszych, która jeszcze jakikolwiek sprzęt 
AGD produkuje. Pozostali  zaopatrują się 
w Chinach. Jesteśmy jednak pozytywnie 
nastawieni, ponieważ koszty produkcji w 
Chinach rosną i wytwarzanie sprzętu ADG, 
drogą okrężną wróci z powrotem do Europy.
 
Jakie jest wykorzystanie, wszechstron-
ność Motúčko?
Motúčko jest naprawdę naszym wyna-
lazkiem. Za jego istnieniem skrywa się 
wielu ludzi, nie tylko z naszej firmy, za-
palonych, którzy dużo pracują, podejmują 
próby i ciągle wymyślają nowe rzeczy.  Jest 
to produkt niemal niezniszczalny, prawie 
nie wymaga konserwacji, i ma przed sobą 
przyszłością. Ludzie dopiero przyzwycza-
jają się do tego. Porównuję rozwój sprze-
daży Motúčko do wkrętarki akumulatoro-
wej. Kiedy trzydzieści lat temu zacząłem 

pracować jako młody projektant, śrubo-
kręt elektryczny znajdował się tylko na 
montażu bezpieczników, które wówczas 
produkowano w milionach. Dziś znajdzie-
my je prawie w każdym domu. Podobnie 
widzę przyszłość Motúčko. Za dziesięć lat 
nikt nie pomyśli, że kupi sobie taczkę bez 
napędu. Każdy od razu kupi Motúčko!

Gdzie znajdujecie inspirację, energię i 
czy planujecie coś nowego ?

Uważam, że świat to przepiękne miejsce 
do twórczości. Kiedyś sam dla siebie wy-
myśliłem, że nigdy nie chciałbym wyko-
nać niepotrzebną pracą, nawet jeżeli ktoś 
chciałby mi za to wiele zapłacić. Więc, dla 
przykładu, nigdy nie marzę aby być sena-
torem. Wolałbym jeździć samochodem, 
wywożącym szambo, ludzie by się cieszyli, 
że jadę wyczyścić im szambo, ponieważ 
jest to bardzo potrzebna praca. Zastano-

wiłbym się nad tym, jak najlepiej i efek-
tywnie wykonać pracę. Zawsze jest coś, co 
można udoskonalić i wiele rzeczy jeszcze 
czeka na swoje odkrycie. To niesamowite, 
przepiękne uczucie i należy doceniać ta-
kie okazje! Taki pogląd i ocena jest źró-
dłem mojej inspiracji. Próbuję przekonać 

innych, by myśleli podobnie. Oczywiście 
szykujemy również inne nowości. Musimy 
być jednak ostrożni. Nie na próżno w ro-
dzinie Rotschild mówią, że i tak ogromny 
majątek, który posiadają, pozwoli w spo-
sób wiarygodny zniszczyć którykolwiek z 
trzech czynników: hazard, kobiety, wyna-
lazki.

(JABLONNÉ NAD ORLICÍ) Fir-
ma Isolit Bravo je již zavedená 
firma a v povědomí lidí je výrob-

cem domácích elektrospotřebičů. Majitele 
Kvido Štěpánka jsem se zeptala: „Proč tedy 
nový inovativní výrobek Motúčko?“ 
Inovativních výrobků není nikdy dost. Ne-
můžete si říci, že už to stačí a nepotřebujete 
přemýšlet, vynalézat, zlepšovat. Není po-
chyb o tom, že nejvyšší metou všech výrob-
ců je nový výrobek, který daná firma sama 
vymyslela, vyvinula a úspěšně prodává na 
trhu. Subdodávky, jakkoli mohou být úspěš-
né, ve srovnání s výrobkem takovéhoto typu 
blednou. Výroba  elektrospotřebičů se z dů-
vodu  výrobní ceny z velké části přesunula 
do Číny. Jsme v Česku poslední a v Evropě 
jedni z posledních, nebo snad naopak  prv-
ních, kdo nějaké elektrospotřebiče ještě vy-
rábí. Ostatní je jenom bez okolků nakupují 
v Číně. Jsme však optimisté, náklady v Číně 
se zvyšují a výroba se oklikou zase do Evro-
py vrátí.

Motúčko – kolečko s motorem

Motúčko (Motuczko) – taczka z napędem

wywiad
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Jaké je využití, variabilita Motúčka?
Motúčko je skutečně naším vynálezem. Za 
jeho existencí jsou myšlenky mnoha lidí 
nejen z naší firmy, nadšenců, kteří neleni-
li, zkoušeli a vynalézali. Je to výrobek, za 
kterým můžeme stát, skoro nezničitelný, 
bezúdržbový a má obrovskou budoucnost. 
Lidé si na něj teprve zvykají. Přirovnávám 

vývoj prodeje Motúčka k  akumulátoro-
vým šroubovákům. Když jsem před třiceti 
třemi   léty nastupoval jako mladý kon-
struktér, elektrický šroubovák byl na mon-
táži pojistek, kterých se vyráběly miliony 
ročně. Dnes ho najdeme téměř v  každé 
domácnosti. Podobně to vidím s  Motúč-
kem. Za deset let už nikoho ani nenapad-

ne, že by si kupoval kolečko bez pohonu. 
Každý si koupí hned Motúčko!

Kde berete inspiraci, energii a chystáte něco 
dalšího?
Domnívám se, že svět je krásné místo 
k  tvoření. Kdysi jsem si pro sebe defino-
val, že bych nikdy nedělal nepotřebnou 
práci, i kdyby mi za ni někdo krásně pla-
til. Tak třeba senátora. Raději bych jezdil 
s  fekálním vozem, lidé by měli radost, že 
jim jedu vyvézt žumpu, protože to velmi 
potřebují. Přemýšlel bych, jak vyvážení 
zefektivnit co nejlépe. Vždy je co vylepšo-
vat a mnoho věcí čeká na objevení. Je to 
úžasné, krásné a musím si takové příle-
žitosti  obrovsky vážit! Tento názor a po-
hled je zdrojem mé inspirace. Snažím se 
přesvědčit ostatní, aby uvažovali podobně. 
Samozřejmě, že chystáme další novinky. 
Musíme být však obezřetní. Ne nadarmo 
se v  rodině Rotschildů traduje, že i tak 
obrovské jmění, kterým disponují, dokáže 
spolehlivě   zničit kterýkoli ze tří faktorů: 
hazard, ženy, vynálezci.

ys
Motúčko – kolečko s motorem

Motúčko (Motuczko) – taczka z napędem
rozhovor

Kłodzko – Rychnov 3:2
(KŁODZKO) 13 listopa-
da 2014 roku w ramach 
projektu „Wchodzimy 

na rynek sąsiada”, realizowanego 
w ramach Programu Operacyjne-
go Współpracy Transgranicznej 
RCZ - PL 2007 - 2013 przez sto-
warzyszenie Bonton z Rychnova 
i Opolską Fundację Inicjatyw 
Międzynarodowych, rychnowska 
szkoła VOŠ i SPŠ  odwiedziła 
Technikum KSP w Kłodzku.
Podczas wizyty, uczniowie z Rych-
nova zapoznali się z salami do 
nauki teoretycznej i praktycznej w 
kłodzkiej szkole, zwiedzili miasto, 
a także zmierzyli swoje siły pod-
czas meczu w siatkówce (Kłodzko 
– Rychnov 3:2). Właśnie podczas 
tego spotkania sportowego można 
było usłyszeć wiele wypowiada-
nych słów po angielsku, po czesku 
i po polsku. 
Po głównym meczu, stworzono ko-
lejne drużyny, mieszając chłopców 
i dziewczęta i grano dalej. Nikomu 
nie spieszyło się do domu. 

(KŁODZKO) Dne 13. 
listopadu 2014 v rámci 
projektu „Vstupujeme 

na trh země souseda“, realizo-
vaného z operačního programu 
přeshraniční spolupráce ČR - PL 
2007 - 2013 rychnovským Bon-
tonem a opolským OFIM na-
vštívila rychnovská VOŠ a SPŠ  
Střední  technickou školu KSP 
Klodzko  
Během studijního pobytu se rych-
novští studenti seznámili s pro-
story pro praktické a teoretické 
vyučování kladské školy, prošli si 
město s jeho historickými budo-
vami a místy a  poměřili své síly 
ve volejbalovém utkání (Klodzko – 
Rychnov 3:2). Právě při něm střída-
ly angličtinu i české a polské výra-
zy…. A po utkání vznikala smíšená 
družstva chlapců a dívek a nikomu 
se ani nechtělo domů… 

Jd
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To, co usprawniło branżę tury-
styczną, okazało się tak innowa-
cyjnym hitem w branży trans-
portowo-spedycyjnej i logistycz-

nej, że świdnicka firma RST otrzymała za 
swój produkt tegorocznego Świdnickiego 
Gryfa w kategorii „Innowacyjność”. 
Dzięki tej firmie cała europejska branża trans-
portowa została zgromadzona w jednym 
miejscu i skomunikowana. – Naszym celem 
jest to, aby żaden samochód nie woził „po-
wietrza”, wracając bez ładunku powrotnego 
– mówi Krzysztof Habowski, prezes zarzą-
du. A gigantyczna, licząca 46 tysięcy użyt-
kowników tej branży, internetowa platforma 
transportowo-spedycyjna trans.eu wyrosła ze 
zwykłego komunikatora przeznaczonego dla 
turystyki. – Połączenie komunikatora bizne-
sowego z listą ofert wolnych ładunków i po-
jazdów okazało się przełomową innowacją, 
która stała się podstawowym narzędziem 
pracy firm z całej branży transportowej – 
mówi Krzysztof Habowski. 
Platforma trans.eu, skupiająca pracowni-
ków firm przewozowych, załadunkowych i 
spedycyjno-logistycznych działa trochę jak 
giełda, gdzie firmy pragnące przetranspor-
tować dowolny ładunek zgłaszają go, a prze-
woźnicy składają oferty. – Doskonałą war-
tością dodaną, budującą zaufanie, jest fakt, 
każda firma jest przez nas weryfikowana, w 
swoim profilu musi mieć określone, standa-
ryzowane przez nas dokumenty, wprowa-
dziliśmy system ocen przez kontrahentów, 
tak więc każdy, kto szuka transportowego 
partnera, od ręki może sprawdzić, z kim 
ma do czynienia, zobaczyć opinie o firmie, 
a także przejrzeć jej KRS – tłumaczy prezes. 
– Jest to zatem również największa w Polsce 

i kilku innych krajach Europy baza danych 
firm z tej branży. 
Co ważne, pracownicy zalogowani na plat-
formie trans.eu nie muszą posługiwać się 
językami obcymi, aby znaleźć kontrahen-
tów. Firma RST zadbała o automatyczne 
tłumaczenie najważniejszych zapytań w tej 
branży. Wystarczy wybrać w komunikato-
rze odpowiedni język, a rozmówca w innej 
części Europy przeczyta wiadomość w zro-
zumiałym dla siebie języku. 
Zwieńczeniem tych dziesięcioletnich dzia-
łań jest platforma transplace.eu – społecz-
nościowy portal branży transportowo-spe-
dycyjnej. Na razie tylko w języku polskim, 
ale już trwają prace nad wersją niemiecką, 
która ma powstać w przyszłym roku. Jest to 
pierwszy tego typu portal, który zgodnie z 
misją Systemu Trans.eu ma za zadanie łą-
czyć europejską społeczność transportową.
To niejedyne innowacyjne produkty firmy 
RST. Wśród nich są jeszcze m.in.: aplikacja 

dla pensjonatów i małych hoteli bed-bo-
oking.com wspomagająca rezerwację miejsc 
noclegowych i wyręczająca tym samym wła-
ścicieli, którzy często są jednocześnie księ-
gowymi, recepcjonistami, konserwatorami. 
Platforma ta działa na całym świecie, w tym 
m.in. w RPA, Indiach czy Stanach Zjedno-
czonych. 
RST prowadzi także projekty wspierające 
startupy. Dzięki temu działają już trzy nowe 
firmy, w tym jedna, która wprowadziła na 
rynek… zdalne drukarki w miejscach pu-
blicznych. Podchodzisz, wysyłasz i druku-
jesz. Zupełnie za darmo! Jak to możliwe? 
– Zmniejszyliśmy pole zadruku, by zosta-
wić część reklamodawcom – uśmiecha się 
Krzysztof Habowski. – Oczywiście, klient, 
w tym przypadku są to na razie wrocławscy 
studenci, może wykupić pakiet bez reklam. 
Wystarczy w specjalnej aplikacji na telefonie 
doładować konto za 10 zł.

Anita Odachowska

Transportowa Europa w telefonie

cena v ČR cena v PR

Název produktu/Nazwa produktów Rozměr/vymiar koruny/korony zloty/zl koruny/korony zloty/zł zdroj /źródło

cihla pálená/cegła klinkierowa 25x12x6.5cm 16.30 2.50 12.16 1.85 www.tradix.cz/www.leroymerlin.pl

cihla plná hladká/cegła klinkierowa pełna 250x120x65mm 31.00 4.71 33.00 5.02 www.stawebniny.cz/www.r.twenga.pl

cihla plná/cegła Klinker 250x120x6.5cm 14.50 2.20 35.50 5.40 www.eshop.ls-stavebniny.cz/www.leroymerlin.pl

cihla šamotová/cegła szamotowa 23x11.4x6.4cm 48.00 7.30 26.30 4.00 www.ježek-koupelny.cz/www.leroymerlin.pl

cihla šamotová/cegła szamotowa 25x12x6cm 31.20 4.74 6.56 1.00 www.eshops.ls-stavebniny/www.sprzedajemy.pl

cement bílý/ cement biały 25kg 237.00 36.13 196.40 29.95 www.stavmachem.cz/www.leroymerlin.pl

Cement 325 pytel/cement 325 worek 25kg 40.00 6.08 52.46 7.98 www.stavbaonline.cz/www.blachotrapez.pl

beton B Baumit/Baumit Beton B 20,40kg/20,40kg 94.00 14.29 129.39 19.68 www.woodcate.cz/www.leroymerlin.pl

Baumit Duolontact/Baumit Duolontact 25kg 213.00 32.39 137.41 20.90 www.staviva.cz/www.taniachata.pl

cementCEM IIR32.5/cement llR32.5 25kg 65.00 9.88 55.82 8.49 www.staviva.cz/www.leroymerlin.pl

Srovnání cen stavebních materiálů / porównanie cen materiałów budowlanych
Kurz 6.10.2014 - 1 zl.= 6,575 Kč

Kurs 6.10.2014 - 1 zł = 6,575 koron czeskich
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Forum polsko-czeskiej przedsiębiorczości

Evropa na telefonu
Firma RST ze Swidnice získa-
la ocenění „Swidnicki Gryf ” v 
kategorii Inovativní produkt za 
svůj výrobek, který je inovativ-

ním hitem v dopravě, spedici, logistice a 
zároveň v cestovním ruchu.
Kompletní evropský dopravní sektor byl 
shromážděn na jednom místě. „Naším cí-
lem je, aby žádné auto nevozilo vzduch,  tzn. 
vracelo se zpět bez nákladu,” říká Krzysztof 
Habowski, předseda představenstva. Obr, 
který se skládá ze 46 tisíc uživatelů tohoto 
sektoru, on-line transportní a spediční plat-
forma trans.eu vznikla z běžného turistické-
ho průvodce pro cestovní ruch. „Kombina-
ce běžného průvodce se seznamem nabídek 
vozidel bez nákladu se ukázala být přelomo-
vou inovací, která se stala nutným vybave-
ním pro firmy pracující v celém dopravním 
sektoru,” říká Krzysztof Habowski.
„Platforma trans.eu, sdružující zaměstnan-
ce dopravních firem, spedic, nakládek a 
logistických firem funguje tak trochu jako 
obchod s akciemi. Firmy požadující závoz 
ho oznámí a přepravci předkládají své na-
bídky. Aby vše probíhalo bez problémů, ka-
ždá firma je námi ověřená. Ve svém profilu 
musí mít přesně definovaný profil, standar-
dizované dokumenty. Zavedli jsme systém 
hodnocení od dodavatelů. Každý, kdo hledá 
dopravního partnera, si může ověřit spoleh-
livost firmy, přečíst si recenze a komentáře,” 
říká předseda. Prozatím je to největší da-
tabáze autodopravců v Polsku a v několika 
dalších zemích Evropy.
Další výhodou platformy je, že nemusíte 
znát cizí jazyky, se mohli domluvit se za-
hraničními dopravci. Firma RST zajistila 
automatický překlad klíčové komunikace. 

V průvodci vyberete odpovídající jazyk a 
spojovatel v zahraničí si vše přečte v jeho 
rodném jazyce.
Vrcholem desetileté práce je platforma 
transplace.eu – společný portál dopravy a 
spedice. Prozatím pouze v polském jazyce, 
ale již se pracuje na německé verzi, která 
by měla být hotova již příští rok. Je to první 
portál takového typu, který v souladu s po-
sláním Trans.eu je navržen tak, aby propojo-
val přepravní komunitu vEvropě.
Firma RST má však další inovativní produkty. 
Mezi ně patří mimo jiné aplikace pro penziony 
a malé hotely bed-booking.com, která umož-
ňuje zarezervovat si  noclehy jednoduchým 

způsobem. Tato platforma funguje na celém 
světě, např. v JAR, Indii a USA.
  Firma RST se také věnuje projektům na 
podporu začínajících podnikatelů a firem. 
Díky její podpoře již fungují tři nové firmy. 
Jedna z nich zavedla na trh vzdálené tiskár-
ny ve veřejných prostorách. Přijdeš, odešlel 
a tiskneš. Úplně zadarmo. Jak je to možné? 
„Zmenšili jsme oblast tisku, abychom uvol-
nili prostor pro reklamy,” usmívá se Krzysz-
tof Habowski.  Samozřejmě, že pokud jsou 
klienty studenti z města Wroclaw, mohou si 
zakoupit balíček bez reklam. Díky speciální 
aplikaci na telefonu dobijete konto 10 zlotý-
mi a je hotovo.

(Świdnica) W grudniu 2014 
roku w Sudeckiej Izbie Przemy-
słowo-Handlowej w Świdnicy 
odbyło się spotkanie poświęco-

ne przedsiębiorczości na czesko-polskim 
pograniczu.
Spotkanie zostało zorganizowane w ramach 
realizowanego projektu: Wspieranie rozwo-
ju regionalnych firm na pograniczu czesko-
-polskim. 
Głównym tematem spotkania była prezen-
tacja możliwości rozpoczęcia i prowadzenia 
biznesu na terenie Republiki Czeskiej. W 

spotkaniu uczestniczyli  przedsiębiorcy oraz 
osoby zainteresowane założeniem własnej 
działalności gospodarczej. 
Projekt jest kontynuacją działalności, roz-
budowanej o nowe formy wsparcia firm 
na pograniczu, Punktów Kontaktowych 
Czesko-Polskiej Współpracy Gospodar-
czej, które powstały przed kilkoma laty, 
dzięki wsparciu z Europejskiego Fundus-
zu Rozwoju Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Współpracy Transgranicznej 
Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 
2007-2013.

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

Wszystkie informacje o planowanych 
imprezach znaleźć można na stro-
nach internetowych poszczególnych 
partnerów: www.siph.pl, www.karr.pl, 
www.igsilesia.pl, www.ohkjablonec.cz, 
komora-khk.cz, www.ohk.jesenik.com.  

Team firmy RST
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Podpora rozvoje regionálních firem 
na česko–polském příhraničí 

(SWIDNICA) V prosince 2014 
se v Sudetské průmyslovo-
-obchodní komoře ve Swid-

nici konalo setkání věnované 
podnikání na česko-polském pohraničí.  
Setkání bylo organizováno v rámci reali-
zovaného projektu: Podpora rozvoje regi-
onálních firem na česko-polském příhra-
ničí.
Hlavním tématem setkání bylo představení 
možností zahájení a provozování podnika-
telské činnosti v České republice. Setkání se 
zúčastnili nejen podnikatelé, ale i další zá-
jemci o zahájení vlastní obchodní činnosti. 
Projekt navazuje na stávající aktivity, které 
jsou dále rozšiřovány o nové formy podpo-
ry příhraničním firmám, o kontaktní mís-
ta Česko - polské hospodářské spolupráce, 
která byla vytvořena již před několika lety, 
a to díky podpoře Evropského fondu regi-
onálního rozvoje, Operačního programu 
přeshraniční spolupráce Česká republika – 
Polská republika 2007 – 2013. 

Projekt  ,,Podpora rozvoje regionálních firem na česko –polském příhraničí“, čís-
lo projektu: CZ.3.22/2.1.00/12.03400, který je spolufinancován Evropským fondem 
regionálního rozvoje v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká 
republika - Polská republika 2007 - 2013. Překračujeme hranice.

Veškeré informace o připravovaných 
akcích lze nalézt na webových strán-
kách jednotlivých partnerů: www.siph.
pl, www.karr.pl, www.igsilesia.pl, www.
ohkjablonec.cz, komora-khk.cz, www.
ohk.jesenik.com.  

(NOWA RUDA) Innowacyjne 
połączenie wiedzy, technologii 
i przedsiębiorczości. Taki jest 

nowo otwarty Noworudzki In-
kubator Technologiczny.
Noworudzki Inkubator Technologiczny 
to miejsce stworzone na potrzeby biznesu 
przez Agencję Rozwoju Regionalnego Agro-
reg SA w Nowej Rudzie. W nowoczesnych 
przestrzeniach działalność mogą rozpocząć 
nowe firmy lub będące w początkowej fazie 
rozwoju. Inwestycja kosztowała 13 mln zł, 
z  czego 3,8 mln pochodziło z Regionalne-
go Programu Operacyjnego Województwa 
Dolnośląskiego. 
Podstawowymi celami Inkubatora będzie 
wspieranie transferu wiedzy, technologii i 
przedsiębiorczości oraz promowanie przed-
siębiorców, poprzez zapewnienie udziału 
nauki w realizowanych przez nich projek-
tach biznesowych. – Noworudzki Park Prze-
mysłowy jest doskonałym przykładem na 
to, jak skutecznie pobudzić rozwój lokalnej 
przedsiębiorczości oraz pozyskiwać inwe-
stycje zewnętrzne. Budowa Noworudzkiego 
Inkubatora Technologicznego stanowi dla 
miasta wielką szansę na rozwój. To gwaran-
cja, że potencjał Nowej Rudy zostanie wła-
ściwie wykorzystany – mówił podczas wizy-
ty w kwietniu marszałek Cezary Przybylski.
Uroczyste otwarcie obiektu odbyło się 17 
października. Jego oferta jest skierowana 

głównie do mikro, małych i średnich firm. 
– To ostatni element budowy zintegrowa-
nej oferty Strefy Przemysłowej Słupiec. Do 
dotychczasowej infrastruktury – oferty Par-
ku Przemysłowego – włączamy innowacje, 
naukę, nowe technologie. Tworzymy zatem 
doskonały komplet instrumentów do wspie-
rania rozwoju inwestycji przemysłowych na 
tym terenie – mówi Tomasz Kiliński, bur-
mistrz Nowej Rudy.
Powierzchnia Inkubatora to 2500 m2. – 
Chcemy tu przyciągnąć firmy innowacyjne, 
które chcą rozwijać nowe technologie, oraz 

świat nauki. Pracujemy wraz z  gminami 
aglomeracji wałbrzyskiej nad utworzeniem 
klastra surowców mineralnych. Udało nam 
się już pozyskać dotację. Operatorem kla-
stra jest ARR Agroreg SA. Już przygotowuje 
podwalinę pod przyszły klaster surowcowy. 
To kolejny aspekt wykorzystania surowców 
naszego regionu. Dziś są tylko wydobywane 
i wywożone, a chcemy, aby były tu przetwa-
rzane. To będzie oznaczać kolejne miejsca 
pracy – dodaje burmistrz.
Strefa Przemysłowa Słupiec, która powsta-
ła po likwidacji przemysłu górniczego i je-

Technoinkubator Nowa Ruda zaprasza

Pracownia komputerowa / Počítačová pracovna



I nnowac je  na  czesko-po lsk im pogran iczu

REGION PANDA / SIPH ŚWIDNICA

15

NA CZESKO-POLSKIM POGRANICZU

innowacje   

Technoinkubátor Nowa Ruda 
dwabniczego, to dziś kompleksowa oferta 
dla biznesu. Z jednej strony to działalność 
strefy ekonomicznej, Centrum Biznesu i 
Innowacji, Dolnośląskiego Regionalnego 
Funduszu Pożyczkowego, Agencji Roz-
woju Regionalnego Agroreg oraz obecnie 
Inkubatora Technologicznego. – W jed-
nym miejscu mamy już teraz ofertę dla 
tych, którzy chcą zostać przedsiębior-
cami, dla tych firm, które już prowadzą 
działalność i chcą się rozwijać, oraz dla 
inwestora, który szuka interesującego 
miejsca pod swoją inwestycję i bada in-
frastrukturę wokół tego miejsca. Przy-
kładem tego jest budowa fabryki katali-
zatorów – mówi prezes ARR Agroreg SA 
Jerzy Dudzik.
Noworudzki Inkubator Technologiczny dys-
ponuje pomieszczeniami w pełni wyposażo-
nymi o pow. ok. 160 m2, 80 m2 oraz mniej-
szymi o pow. 50-60 m2. Szczegółowe infor-
macje na temat warunków inwestowania w 
Technoinkubatorze można uzyskać w Agencji 
Rozwoju Regionalnego Agroreg SA w Nowej 
Rudzie – Słupcu, ul. Kłodzka 27, lub pod nr. 
tel. 74/872 70 44 w godz. 7.00-15.00. 
Warto dodać, że pobyt firmy w Inkubatorze 
trwa przeciętnie 3-5 lat, z tym że na począt-
ku młody przedsiębiorca może liczyć na pre-
ferencyjną stawkę wynajmu pomieszczeń 
oraz możliwość korzystania z infrastruktury 
technicznej i serwisowej, a w końcowej fazie 
pobytu stawki w inkubatorze zbliżą się już 
do cen rynkowych. 

Anna Augustyniak

(NOWA RUDA) Inovativní po-
jetí vědy, technologií a podni-
kání. Takový je nově otevřený 

Noworudský Technologický Inkubátor.
Noworudský Technologický Inkubátor 
vytvořila Agentura pro regionální rozvoj 
Agroreg SA v Nové Rudě a je místem stvo-
řeným pro obchod. V  nových prostorech 
můžou svoji činnost zahájit nové firmy. Za-
investovalo se 13 milionů zlotých, z toho 3,8 
milionu zlotých bylo čerpáno z Regionální-
ho operačního programu Dolnoslezského 
vojvodství.

Hlavním cílem Inkubátoru bude podpora 
přenosu informací, technologií, propagace 
podnikání a podnikatelů a především účast 
vědy v  probíhajících podnikatelských pro-
jektech. „Novorudský Průmyslový Park je 
dokonalým příkladem toho, jak lze smys-
luplně podpořit rozvoj místního podnikání 
a získat investice. Prostory Novorudské-
ho Technologického Inkubátoru poskytují 
městu velkou šanci na rozvoj. Zaručují, že 
potenciál města Nowa Ruda bude správně 
využit,“ řekl v  průběhu dubnové návštěvy 
maršálek Cezary Przybylski.
Slavnostní otevření objektu se uskutečnilo 
17. října 2014. Využití je především pro 
mikro, malé a střední firmy. „Toto je po-
slední část výstavby z nabídky Průmyslové 
zóny Słupiec. Do stávající infrastruktury 
nabídky Průmyslového Parku implemen-
tujeme inovace, vědu, nové technologie. 
Tímto vytváříme dokonalou sadu nástrojů 
na podporu rozvoje průmyslových inves-
tic,“ říká Tomasz Kiliński, starosta města 
Nowa Ruda.
Rozloha Technoinkubátoru je 2  500 m2. 
„Chceme přitáhnout inovační firmy, které 
chtějí rozvíjet nové technologie a svět vědy. 
Pracujeme společně s  aglomerací města 
Walbrzych na vzniku klastru minerálních 
zdrojů. Podařilo se nám již získat grant. Pro-
vozovatel klastru je ARR Agroreg SA. Také 
již připravujeme podklady pro vytvoření 
dalšího klastru surovin. To je další možnost 
využívání surovin našeho regionu. V  sou-
časnosti se suroviny pouze těží a vyvážejí, 
a my chceme, aby se zde i zpracovávaly. 
Vzniknou tak i další pracovní místa,“ říká 
starosta.
Průmyslová zóna Słupiec, která vznikla po 
zániku těžebního a textilního průmyslu, 
nyní poskytuje komplexní nabídku k pod-
nikání. Na jedné straně je činnost hospo-
dářské zóny, Podnikatelského a inovačního 
centra, Dolnoslezského regionálního úvěro-
vého fondu, Agentury pro regionální rozvoj 
Agroreg a obecně činnost Technoinkubá-
toru. „Na jednom místě nyní prezentujeme 
nabídku jak zájemcům o podnikání, tak již 
existujícím firmám, které projevují zájem o 

další rozvoj, nebo investorům, kteří hledají 
zajímavé místo pro své investice a vyhovuje 
jim infrastruktura tohoto místa,“ říká prezi-
dent ARR Agroreg SA Jerzy Dudzik.
Noworudský Technoinkubátor disponu-
je plně vybavenými prostory o rozloze 160 
m2, 80 m2 a menšími o rozloze 50 – 60 m2.  
Podrobné informace o podmínkách investic 
v  Technoinkubátoru lze získat u Agentury 
regionálního rozvoje Agroreg SA ve měs-
tě Nowa Ruda – Słupec, ul. Kłodzka 27,. 
tel.74/872 70 44, od 7.00 do15.00.
Je důležité podotknout, že činnost firmy 
v Technoinkubátoru trvá 3 – 5 let. Z počátku 
může mladý podnikatel počítat s preferenč-
ní sazbou za pronájem prostor, za využití 
technické infrastruktury a servisu. Ke konci 
jeho činnosti v Technoinkubátoru se však již 
ceny přibližují k běžným cenám na trhu. 



REGION PANDA / SIPH ŚWIDNICA

Inovace  na  česko-po lském pomez í

16

(WAŁBRZYCH) 9 listopada 
2014 otwarto kompleks Park 
Wielokulturowy Stara Kopal-

nia. Kosztem blisko 100 mln złotych 
przywrócono świetność budynkom, 
które jeszcze 20 lat temu funkcjonowa-
ły jako Kopalnia Węgla Kamiennego 
Julia. 
Cała inwestycja rozpoczęła się w 2011 
roku i po jej zakończeniu do użytku od-
dano 16 budynków pokopalnianych, zaj-
mujących obszar czterech hektarów. Na-
leży podkreślić, że wszystkie zabytkowe 
budynki zostały zachowane i odrestauro-
wane. Jak informują władzę Wałbrzycha 
tego typu inwestycja to precedens w skali 
Europy, a także świata. Dodatkowo od-
tworzono również dawny tunel technicz-
ny służący do transportu skały na hałdę 
Wiesław, który teraz będzie pełnił funkcję 
podziemnej trasy turystycznej. 
Dla zmodernizowanego obiektu przewi-
dziano przede wszystkim funkcję nowo-
czesnego centrum kultury. Większość na 
nowo zagospodarowanego terenu będzie 
wchodzić w skład Muzeum Przemysłu i 
Techniki. W pozostałej części Starej Ko-
palni znajdą swoją siedzibę m.in. Wałbrzy-
ski Ośrodek Kultury, Zespół Pieśni i Tań-
ca Wałbrzych, organizacje pozarządowe, 
klub muzyczny oraz restauracja. Twórcy 
koncepcji Park Wielokulturowy Stara Ko-
palnia chcieli nawiązać do górniczej prze-
szłości Wałbrzycha. Z uwagi na to odwie-
dzający Park Wielokulturowy będą mieli 
okazję zapoznać się z odrestaurowanym 
zapleczem technologicznym, które służyło 
w przeszłości do pracy w kopalni. Dzięki 

wykorzystaniu nowoczesnych multime-
diów stworzono możliwość zaprezentowa-
nia codziennej pracy górnika. Przybliżyć 
kulturę, obyczaje oraz życie codzienne 
górników będą miały za zadanie ekspona-

ty pochodzące z czasów świetności kopalni  
w Wałbrzychu.
Kompleks Stara Kopalnia nie będzie od-
woływał się wyłącznie do tradycji górni-
czej regionu wałbrzyskiego. Bez wątpienia 
sporą atrakcją dla turystów będzie 24 me-
trowa wieża widokowa, która powstała w 
miejsce kopalnianej chłodni kominowej. 
Na szczyt wieży można wejść schodami 
lub wjechać windą i z góry podziwiać cały 
kompleks oraz panoramę Wałbrzycha. 
Wspomina wieża została pokryta półprze-
źroczystym szkłem, które jest podświetla-
ne nocą. Docelowo przewidziano dla niej 
funkcję tzw. wieży ekologii, w której wnę-
trzu ma być dostępna wystawa dotycząca 
wód pitnych i leczniczych znajdujących 
się w okolicach Wałbrzycha oraz global-
nego ocieplenia. Planowane jest również 
zagospodarowanie wieży przy pomocy 
roślin pnących się na jej sam szczyt. W 
murach dawnej kopalni znajdzie się miej-
sce dla Centrum Ceramiki Unikatowej, w 
którego ramach będzie działać pracownia 
ceramiczna. Centrum będzie pełnić funk-
cję edukacyjną, organizując warsztaty do-
tyczą podstaw technik ceramicznych, mo-
delowania w masie plastycznej, odlewania 
z form gipsowych. Zamierza też organizo-
wać sympozja oraz wystawy dla artystów 
skupionych wokół ceramiki. Można śmia-
ło powiedzieć, że Park Wielokulturowy 
„Stara Kopalnia” to projekt na miarę XXI 
wieku, który uczyni Wałbrzych miastem 
bardziej nowoczesnym ukierunkowanym 
na rozwój kultury oraz tradycji w regionie. 

Tomasz Charkot

Stara Kopalnia z nowym obliczem

Widok na kompleks Stara Kopalnia z Wieży Ekologicznej / Pohled na Starý Důl z Ekolo-
gické věže

Eksponaty dostępne w Strarej Kopelni: po lewej nożyce mechaniczne, po prawej piec ga-
zowy / Exponáty ze Starého Dolu, nalevo mechanické nůžky, napravo plynová pec

byliśmy tam
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Starý Důl s novou tváří
(WALBRZYCH) Dne 9. listopadu 
2014 byl otevřen komplex Multi-
kulturní Park Starý Důl. Nákla-

dem téměř 100 milionů zlotých byla obno-
vena krása restaurovaných budov, které ještě 
před 20 lety sloužily jako uhelný důl Julie. 
Investice byla zahájena v roce 2011 a výsled-
kem je 16 zrekonstruovaných funkčních tě-
žebních staveb na rozloze 4 hektarů. Je na 
místě zdůraznit, že všechny historické budovy 
byly zachovány a obnoveny. Investice tohoto 
typu je precedent nejen v Evropě, ale na celém 
světě. Dodatečně se také obnovila funkce sta-
rého tunelu používaného k přepravě technic-
kého kamene na haldu Wieslaw. Tunel bude 
nyní využíván jako podzemní turistická trasa.
Modernizovaný objekt slouží primárně jako 
moderní kulturní centrum. Většina nově za-
stavěného území bude náležet k Muzeu prů-
myslu a technologie. V další části starého dolu 
bude mimo jiné sídlit Kulturní centrum Wal-
brzychu, Spolek písní a tanců Walbrzych, ne-

vládní organizace, hudební klub a restaurace. 
Tvůrci konceptu Multikulturní Park Starý Důl 
chtěli navázat na hornickou minulost Walbr-
zychu. Vzhledem k tomu budou mít návštěv-
níci Multikulturního Parku možnost vidět ob-
novené technologické zařízení, které v minu-
losti sloužilo k práci v dolech. Prostřednictvím 
moderních multimediálních prostředků je 
možné představit každodenní práci horníků. 
Exponáty pocházející z  dob zašlé slávy dolu 
budou mít za úkol přiblížit kulturu, obyčeje a 
každodenní život horníků.

Komplex Starý Důl se nevztahuje pouze k tra-
dici hornictví regionu Walbrzychu. Bezpochy-
by velkou atrakcí pro turisty bude rozhledna 
vysoká 24 metrů, která byla postavena v místě 
důlní chladicí věže. Horní část rozhledny je 
přístupná po schodech nebo výtahem a sesho-
ra je možné obdivovat celý komplex a panora-
ma města Walbrzych. Rozhledna byla pokryta 
průhledným sklem a je v noci osvětlena. Roz-
hledna bude sloužit jako tzv. ekologická věž. 
V  jejím nitru bude  prezentovaná výstava o 
pitné a léčivé vodě z okolí města Walbrzych a 
výstava o globálním oteplování. Počítá se také 

s osázením vnitřku věže pnoucími rostlinami. 
Ve zdech historického dolu se nachází prostor 
Centra unikátní keramiky, jehož součástí bude 
keramická dílna. Centrum bude plnit funkci 
vzdělávání, budou se zde pořádat semináře tý-
kající se základů keramiky, modelování plastů 
a odlévání sádrových forem. Má také v úmy-
slu uspořádat sympozia a výstavy umělců za-
bývajících se keramikou. Můžeme směle říci, 
že Multikulturní Park Starý Důl je projektem 
XXI. století. Díky němu se město Walbrzych 
stane modernějším a bude se soustředit na 
rozvoj kultury a tradice v regionu.    

Główny plac w Starej Kopalni / Hlavní náměstí ve Starém Dole

Maszynownia / Strojovna

Wieże ekologiczna / Ekologická věž - rozhledna

byli jsme tam
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(OSTRAVA) Wyobraźmy so-
bie scenariusz z  filmu: Wy-
padek samochodowy. Pogo-

towie ratunkowe, policja, straż pożar-
na. Wszyscy ranni skierowani są do 
najbliższego szpitala. Któregoś z nich 
wiozą na salę, inny czeka. Każdy z ran-
nych otrzymuje bransoletkę na rękę z 
identyfikatorem elektronicznym. 
Dramat słabnie, wszystko wraca do nor-
malności. Lekarze dzięki bransoletkom 
na ręce, w prosty sposobów zidentyfi-
kują każdego pacjenta, jak również jego 
przemieszczanie się wewnątrz szpita-
la, przepisane lekarstwa oraz przebieg 
zabiegów medycznych. Czy odczuwa-
cie to jak  wydarzenia science fiction? 
W Ostrawie można zetknąć się z wyjąt-
kową technologią, która zmienia niespo-
dziewane scenariusze w rzeczywistość.
„Inteligentne RFID kody dają niesamo-
wite możliwości zastosowania. Wyko-
rzystanie ich w szpitalu, to tylko jeden 
z przykładów – nad innymi projektami 
pracujemy. Przygotowujemy równocze-
śnie ich zastosowanie na potrzeby stra-
ży pożarnej” - wyjaśnia Jakub Unucka 
z ostrawskiej firmy Gaben, która obecnie 
jako jedyna w Republice Czeskiej potra-
fi wyprodukować specjalne bransoletki 
z kodem RFID. Na razie największym 
zainteresowaniem cieszy się logistyka, 
w zakresie przemieszczania towaru. We-

dług p. Unucka wielkim zaskoczeniem 
jest, że rewolucyjne i nowatorskie roz-
wiązanie nie jest wdrażane prze wiel-
kie spółki dystrybucyjne, na przykład 
na poziomie hipermarketów, ale przede 
wszystkim przez małe i średnie firmy. 
„Ta zależność wskazuje, kto w naszej go-
spodarce jest siłą napędową. W mniej-
szych firmach bardzo szybko stwier-
dzili, że taka inwestycja w rewolucyjną 
technologię, szybka się zwraca“ - uważa 
p. Unucka. Specjalną linię do produk-
cji  bransoletek RFID ostrawska firma 
Gaben kupiła w 2011 roku. Firma jest 
w Republice Czeskiej jedyną – także na 
świecie nie znajdzie się ich wiele więcej. 
Tagi elektroniczne wyposażone są w od-
biornik/nadajnik ukryty pod klejącą pa-
pierową taśmą, ułatwiają nie tylko prze-
mieszczanie towaru, ale także znacznie 
zwiększają wydajność i bezpieczeństwo. 
Dzięki małemu ręcznemu czytnikowi 
lub specjalnej bramki do skanowania, 
można za pomocą kodów RFID bardzo 
szybko stwierdzić, czy klient faktycznie 
posiada zamówiony towar. Koszty wy-
tworzenia tego urządzenia nie są zaska-
kująco wysokie, w zależności od rodza-
ju urządzenia mieszczą się w granicach 
kilku lub kilkudziesięciu tysięcy koron 
czeskich.
RFID kody można zamieszczać na róż-
nych nośnikach, np. wisiorkach na klu-

cze, kartach plastikowych, śrubach lub 
saszetkach. Obecnie najczęściej wyko-
rzystywane są etykiety papierowe. Takie 
etykiety spółka Gaben może wyprodu-
kować w jakimkolwiek dowolnym roz-
miarze, bez względu na wielkość zamó-
wienia. Cena wyprodukowania takiej 
inteligentnej  etykiety z kodem elektro-
nicznym wynosi około trzech koron cze-
skich.  
Pomysł na wykorzystanie bezkontak-
towej identyfikacji, specjaliści potrafią 
praktycznie wprowadzić do każdej bran-
ży, np. w transporcie  lotniczym,  farma-
cji, opiece  zdrowotnej, przemysłu moto-
ryzacyjnego lub w usługach pocztowych. 
W tych badaniach uczestniczą również 
studenci z Uniwersytetu Technicznego 
w Ostrawie.  Montaż linii produkcyjnej 
-  około 20 milionów koron czeskich -  
wspierała finansowo Unia Europejska z 
Programu Operacyjnego Przedsiębior-
czość i Innowacja. Według szacunków 
Komisji Unii Europejskiej wiemy, że tyl-
ko w tym roku rynek europejski będzie 
potrzebować kilka miliardów takich in-
teligentnych naklejek. Dla firmy Gaben, 
drugiej najlepszej firmy innowacyjnej 
regionu Morawsko-Śląskiego w roku 
2013, otwiera się szeroki zakres działań 
nie tylko w produkcji inteligentnych ety-
kiet, ale także w wykorzystaniu wyników 
własnych badań.  

Firma z Ostrawy GABEN posiada rewolucyjną technologię przyszłości

Vyšetřování příčin požárů. Foto poskytnuto se svolením nprap. Jiřího Václavíka HZS Královéhradeckého kraje územní odbor Rychnov 
nad Kněžnou / Badanie przyczyn pożaru. Zdjęcie opublikowano za zgodą nprap. Jiřího Václavíka HZS województwa kralovehradeckiego 
oddział terenowy Rychnov nad Kněžnou.
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Ostravská firma GABEN vlastní revoluční technologii budoucnosti
(OSTRAVA) Představte si scé-
nář z  filmu: Dopravní neho-
da. Záchranáři, policie, hasiči. 

Všichni se zraněnými míří do nejbližší ne-
mocnice. Někoho vezou na sál, jiný čeká. 
Každý ze zraněných dostává na ruku speci-
ální náramek s  elektronickým čipem. Dra-
ma opadá, vše se vrací do zajetých kolejí. 
Doktoři díky náramku na zápěstí každého 
pacienta jednoduše zjišťují jeho cestu ne-
mocnicí, předepsané léky i prodělané zákro-
ky. Přijde vám to jako sci – fi? V Ostravě už 
funguje jedinečná technologie, která mění 
nečekané scénáře ve skutečnost.
„Chytré RFID kódy mají obrovské možnosti 
uplatnění. Využití v nemocnici je jen jedním 
z  příkladů, na jehož realizaci už pracuje-
me. Chystáme je ale také třeba pro hasičský 
sbor,“ vysvětluje Jakub Unucka z  ostravské 
společnosti Gaben, která v současnosti jako 
jediná v České republice umí vyrábět speci-
ální etikety opatřené RFID kódem. Zatím je 
o ně zájem hlavně v logistice při manipulaci 
se zbožím. Podle Unucky je velkým překva-
pením, že převratnou novinku využívající 
špičkovou technologii nezačaly zavádět vel-
ké společnosti zásobující například hyper-
markety, ale spíše střední a menší firmy. 
„Ukazuje to, kdo je v  naší ekonomice tím 
pružným tahounem. V  menších firmách 
rychle zjistili, že se jim investice do revo-
luční technologie rychle vrátí,“ myslí si 
Unucka. Speciální linku na výrobu RFID 

etiket pořídila ostravská firma Gaben v roce 
2011. V  České republice je svým provede-
ním ojedinělá a mnoho podobných není ani 
ve zbytku světa. Elektronické tagy opatře-
né anténkou a skryté pod papírovou lepicí 
etiketou mohou nejen usnadnit manipulaci 
se zbožím, výrazně zvýšit produktivitu, ale 
také posílit bezpečnost. Díky malé ruční 
čtečce či čtecí bráně lze pomocí etiket opat-
řených RFID kódem okamžitě zjistit, zda si 
zákazník odváží skutečně zboží, které si ob-
jednal.  Náklady na toto zařízení překvapivě 
nejsou vysoké, podle typu zařízení se pohy-
bují v  řádech tisíců nebo několika desítek 
tisíc korun.
RFID kódy mohou mít různé nosiče, napří-
klad přívěšky na klíče, plastové 
karty, šroubky nebo krabičky. 
Zatím nejčastější jsou papírové 
etikety. Ty umí společnost Ga-
ben vyrábět v podstatě v jakém-
koliv požadovaném rozměru 
bez ohledu na množství. Výrob-
ní cena takové chytré etikety 
opatřené elektronickým kódem 
se přitom pohybuje kolem tří 
korun. 
Myšlenku bezkontaktní iden-
tifikace umějí čeští odborníci 
prakticky využít v  různých 
odvětvích, např. v letectví, 
farmacii, zdravotnictví, au-
tomobilovém průmyslu či 

poštovních službách. Na aplikovaném vý-
zkumu se podílejí i výzkumníci a studenti 
z Technické univerzity v  Ostravě.  Vybu-
dování ostravské linky, která přišla na 20 
milionů korun, podpořila finančně Evrop-
ská unie ze svého Operačního programu 
Podnikání a inovace.  Podle odhadů od-
borné komise Evropské unie bude už le-
tos na evropském trhu zapotřebí několik 
miliard takovýchto chytrých samolepek. 
Pro firmu Gaben, druhou nejlepší inovač-
ní firmu Moravskoslezského kraje za rok 
2013, se tak otevírá velké pole působnosti 
nejen v samotné produkci chytrých etiket, 
ale také v uplatňování výsledků vlastního 
výzkumu.  

ys

Vyšetřování příčin požárů. Foto poskytnuto se svolením nprap. Jiřího Václavíka HZS Královéhradeckého kraje územní odbor Rychnov 
nad Kněžnou / Badanie przyczyn pożaru. Zdjęcie opublikowano za zgodą nprap. Jiřího Václavíka HZS województwa kralovehradeckiego 
oddział terenowy Rychnov nad Kněžnou.
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(TRUTNOV) W dniach 
19.09.214 -20.09.2014 w Trut-
nowie  odbyła się  dwudniowa 

wystawa pn. TARGI KARKONOSKIE, 
która  zarówno w opinii polskich i cze-
skich przedsiębiorców uznana została za 
bardzo udaną i  potrzebną imprezę go-
spodarczą. W wystawie wzięło udział 10  
firm z naszego miasta i regionu. Udział 
w targach był bezpłatny dzięki projek-
towi pn. „Miasta Trutnov i Świdnica 
wspierają przedsiębiorczość”, realizo-
wanego przez Miasto Świdnica. Targom 
towarzyszyła 
I edycja polsko-czeskiej Gali Przedsię-
biorczości – Trutnowski Smok.  Trutnow-
ski Smok, to przedsięwzięcie zainspiro-
wane, organizowanym od dziesięciu  lat 
w Świdnicy, plebiscytem Świdnicki Gryf. 
W gali wzięło udział ok. 150 przedsię-

biorców z Trutnowa oraz 20 ze Świdnicy. 
Dyplomy, a przede wszystkim statuetki 
Trutnowskich Smoków wręczono w pię-
ciu kategoriach: produkt regionalny, fir-
ma innowacyjna, firma odpowiedzialnego 
biznesu, najlepsza firma transgraniczna 
oraz osobowość pogranicza. W kategorii 
„Produkt regionalny”  nagrodę  otrzymała 
firma : Bowling - Centrum sp.z.o.o., która 
jest   producentem sprzętu bowlingowego 
oraz wyposażenia kręgielni. 
W kategorii „Firma innowacyjna” na-
grodzona została firma  ABB sp. z.o.o., 
dostawca  technologii  zasilania i au-
tomatyki, która rokrocznie przeznacza 
znaczne środki na budowę własnych 
centrów badawczo -rozwojowych. 
W kategorii „ Firma odpowiedzialnego 
biznesu” wyróżniono firmę  KASPER 
KOVO sp. z.o.o., która wspiera działania 

kulturalne , społeczne i sportowe odby-
wające się w Trutnowie. Ponadto  dotu-
je  działalność hospicjum, sponsoruje 
funkcjonowanie  sekcji lekkoatletycznej  
LOKO Trutnov, sekcji narciarskiej OL-
FIN i  samochodowej  VELLA Trutnov. 
Podczas polsko-czeskiej gali przedsię-
biorczości nie brakowało polskich ak-
centów wyróżniono świdnickie firmy i 
osobowość. W dwóch ostatnich katego-
riach tryumfowali świdniczanie.
W kategorii „Najlepsza firma transgra-
niczna” nominowane były: Sonel, Metex 
i Cloos Polska. Trutnowskim Smokiem 
uhonorowano firmę Sonel – znanego 
producenta przyrządów pomiarowych 
dla elektroenergetyki i telekomunikacji. 
Przedsiębiorstwo działa w Polsce i za 
granicą, w tym w Czechach
W kategorii „Osobowość pogranicza” 
nagrodę przyznano Ryszardowi Sobań-
skiemu, prezydentowi Sudeckiej Izby 
Przemysłowo-Handlowej w Świdnicy. 
Pod jego kierownictwem Izba nawiąza-
ła współpracę z czeskimi instytucjami 
z otoczenia biznesu i zrealizowała wie-
le projektów, które mają bezpośredni 
wpływ na rozwój przedsiębiorczości na 
polsko-czeskim pograniczu.
Wydarzeniem kulturalnym  uświetnia-
jącym Galę był fragment fantastyczne-
go przedstawienia „Dolls” w wykonaniu 
artystów z Cyrku  La Putyka, w którym 
połączono i  wykorzystano różnorodne 
dziedziny sztuki  m.in.: teatr, baleti pan-
tomimę.

MB

(TRUTNOV) Ve dnech 
19.9.2014- 20.9.2014 se v Trut-
nově konala dvoudenní výstava 

s názvem Krkonošské trhy, která dle ná-
zorů polských i českých podnikatelů byla 
velmi úspěšnou a užitečnou událostí. 

Prezydent Sudeckiej Izby Przemysłowo-Handlowej 
w Świdnicy najwybitniejszą osobowością pogranicza
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Prezident SIPH – Nejvýznamnější osobnost pohraničí
Výstavy se zúčastnilo 10 firem z našeho 
města i z regionu. Účast na výstavě byla 
bezplatná díky projektu s názvem „Měs-
ta Trutnov a Swidnica podporují podni-
kání” realizovaného městem Swidnica. 
Výstava byla doprovázena prvním roč-
níkem polsko-české Galashow podni-
kání „Trutnovský Drak”. Inspirací pro 
první ročník „Trutnovského Draka” byl 
„Swidnický Griffin” s desetiletou tra-
dicí. Galashow se účastnilo okolo 150 
podnikatelů z Trutnova a 20 podnika-
telů ze Swidnice. Diplomy a především 
sošky „Trutnovského Draka” byly udě-
leny v pěti kategoriích: regionální pro-
dukt, inovační firma, firma odpověd-
ného podnikání, nejlepší přeshraniční 
firma a osobnost pohraničí.  
V kategorii „Regionální produkt” zís-
kala ocenění firma Bowling – Centrum 
sp.z.o.o., která je výrobcem 
vybavení pro bowlling.
V kategorii „Inovační Fir-
ma” byla oceněna firma 
ABB sp.z.o.o., poskytova-
tel elektrické energie a au-
tomatizační techniky, která 
každoročně věnuje značné fi-
nanční prostředky pro své vlastní 
vývojová centra.
V kategorii „Firma odpovědného 
podnikání” ocenění získala fir-
ma Kasper Kovo sp.z.o.o., která 
podporuje kulturní, společenské a 
sportovní akce v Trutnově.  Kro-
mě toho dotuje činnost hospiců, 
sponzoruje atletický oddíl LOKO 
Trutnov  a lyžařský oddíl OLFIN a 
automobilový klub Vella Trutnov.
Na polsko-české galashow ne-
chyběli ani úspěšní podnikatelé 
a osobnosti z polského pohrani-
čí. Ve dvou posledních kategoriích 

triumfovali podnikatelé a osob-
nosti z města Swidnica.
V kategorii „Nejlepší přeshranič-
ní firma” byly nominované firmy: 
Sonel, Metex a Cloos Polska. Oce-

nění „Trutnovský 
Drak”  

obdržela firma Sonel – známy výrobce 
měřicích přístrojů pro elektroenergetiku 
a telekomunikaci. Firma působí v Polsku 
i v Čechách. V kategorii „Osobnost po-
hraničí” ocenění získal Ryszard Soba-
ński, prezident SIPH. Pod jeho vedením 
komora navázala spolupráci s českými 

institucemi a zrealizovala mnoho 
projektů, které mají bezprostřed-

ní vliv na rozvoj podnikání v 
polsko-českém pohraničí.

Součástí galashow bylo kou-
zelné vystoupení umělců z 
Cirkusu La Putyka. Před-
vedli fragment z předsta-
vení „Dolls”, kde byly za-
komponované různé oblasti 

umění, mimo jiné divadlo, 
balet a pantomima.
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(LIBEREC) Jeszcze w tym 
roku, rowerzyści będą mogli 
kupić w sklepach wynalazek 

naukowców z Uniwersytetu Technicz-
nego w Libercu, którzy stworzyli kurt-
kę dla rowerzystów, która chroni cykli-
stów nie tylko przed deszczem, ale też 
przed większym ryzykiem wypadku. W 
ciemności miga, a do tego, wmontowa-
ne w dzianinę diody LED pokazują kie-
runek jazdy, kiedy rowerzysta skręca.  
Nad sygnalizacyjną kurtką pracowała 
dwa lata ekipa docenta Antonina Ha-
velki, który opatentował ją jako wyjąt-
kowy światowy wynalazek. Na samym 
początku powstała idea skorzystania z 
nowoczesnych „inteligentnych“ dzianin, 
w celu podniesienia bezpieczeństwa ro-
werzystów. Wynalazek mogą również 
stosować biegacze na nartach lub łyż-
wiarze.
Na zewnątrz kurtka jest odblaskowa, w 
której zamocowano świetlne diody LED. 
W tylnej kieszeni znajduje się urządze-
nie elektryczne, dzięki któremu diody 
zapalają się. Bezprzewodowe jest połą-
czenie z jednostką elektroniczną wielko-
ści niewielkiego komputera rowerowe-
go, umieszczonego na kierownicy. To na 
tym urządzeniu rowerzysta włączy kie-
runkowskaz, kiedy będzie chciał skręcić. 
Rowerzystę w tej kurtce, w nocy lub w 
warunkach ograniczonej widoczności, 
kierowca zauważy w odległości do 500 
metrów, a bardzo dobrze będzie go wi-
dzieć na 250 metrów. Powszechnie sto-
sowane elementy odblaskowe podświe-
tlą rowerzystę na odległość 200 metrów, 
wyjaśnił nam  Antonín Havelka. Zaletą 
tego jest fakt, że świecąca kurtka jest 
lepiej widoczna na zakrętach, gdzie za-
zwyczaj materiały odblaskowe tracą 
swój efekt. 
Według p. Havelki diody LED na kurt-
ce mogą świecić nawet na dobę. Kurtka 
przepuszcza powietrze, częściowo jest 
odporna przeciw deszczom. Można ją 
prać jak każdą inna odzież, z tym jed-
nakże, że musimy pamiętać o usunięciu 
urządzenia elektrycznego.
W Czechach zaplanowano sprzedaż 
kurtki jeszcze w tym roku. Nie będzie 
to tania rzecz. Kurtka z diodami LED, 
ale bez systemu migania podczas skrę-
cania, będzie kosztować pięć tysięcy 
koron czeskich. Z kompletem elektro-
niki cena osiągnie kwotę dziewięciu 
tysięcy koron. „Klienci mogą kupić 
również pokrywę na plecak w cenie 2 
990 koron“, uzupełnił Havelka. „Jest 
szansa na obniżenie ceny, jak już kurt-

ki będą produkowane masowo“. Jak 
nam powiedział docent Havelka: „Na 
rynku jednak pojawiła się już wersja 
chińska czeskiego patentu, za jedną 
trzecią ceny. Oczywiście to plagiat. 
Tylko co my z tym zrobimy? W sto-
sunku do ceny oryginału i wysokości 
zarobków profesorów  w czeskich uni-
wersytetach, chyba i ja będę zmuszony 
kupić chińską kopię” - poskarżył się na 
koniec docent Havelka.

(LIBEREC) Už v  letošním 
roce si budou moci cyklisté 
koupit v obchodech vynález 

vědců z Technické univerzity v Liber-
ci. Vyvinuli bundu pro cyklisty, která 
jezdce neochrání jen před deštěm, ale 
i před většími riziky. Ve tmě totiž bli-
ká a navíc diody v textilii ukazují směr 
jízdy, když cyklista odbočuje.  
Signalizační bundu vyvíjel dva roky tým 
docenta Antonína Havelky, nechal si ji 
patentovat jako jedinečný světový vy-
nález. U zrodu stála myšlenka využít 
moderních „chytrých“ textilií ke zvýšení 
bezpečnosti cyklistů. Novinka je vhodná 
také pro běžkaře nebo bruslaře.
Navenek jde o běžnou reflexní bundu, 
ve které jsou ale zabudované světelné 
diody. V zadní kapse je elektronické 
zařízení, pomocí něhož se diody roz-
svěcují. Bezdrátově je spojené s elek-
tronickou jednotkou o velikosti cyklo-
computeru umístěnou na řidítkách. Na 

ní cyklista zmáčkne tlačítko, když chce 
odbočit.
Cyklistu v bundě za tmy nebo špatné vi-
ditelnosti uvidí řidiči až na vzdálenost 
500 metrů a velmi dobře na 250 metrů. 
Běžně používané reflexní prvky upozor-
ní na cyklistu ve vzdálenosti 200 metrů, 
vysvětlil Antonín Havelka. Výhodou je, 
že svítící bunda je lépe vidět i v zatáč-
kách, kde obyčejné reflexní materiály 
ztrácejí účinek.
„Podle Havelky vydrží diody na bundě 
svítit až 24 hodin. Bunda je prodyšná, 
částečně odolná proti dešti. Může se prát 
jako jiné funkční oděvy, jen se musí vy-
ndat elektronická jednotka.
V Česku se bunda začne prodávat již v 
letošním roce. Nepůjde o levnou zále-
žitost. Bunda s diodami, ale bez systé-
mu blikání při odbočování, vyjde na pět 
tisíc korun. S kompletní elektronikou 
se cena vyšplhá na devět tisíc. „Lidé si 
mohou pořídit také potah na batoh za 2 
990 korun,“ dodal Havelka. „Ceny by se 
mohly snížit, až se bunda začne vyrábět 
sériově.“ Jak nám prozradil docent Ha-
velka: „Na trhu se však objevila již čín-
ská verze českého patentu za třetinovou 
cenu. Samozřejmě je to plagiát. Ale co 
s tím naděláme,“ posteskl si. ,,S ohledem 
na cenu originálu a výši profesorských 
platů na českých univerzitách si asi také 
budu nucen koupit tu čínskou kopii,“ 
postěžoval si závěrem docent Havelka.

Helmut Dohnálek

Kurtka dla rowerzystów 
- świeci i miga podczas skręcania - kosztuje 

dziewięć tysięcy, czyli ciernista droga 
czeskiego wynalazcy do końcowego klienta.

- svítí a bliká při zatáčení. Stojí devět tisíc.
Aneb trnitá cesta českých vynálezů ke 

konečnému zákazníkovi.

Bunda pro cyklisty
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POLSKO-CZESKO-NIEMIECKIE FORUM BIZNESOWE

POLSKO – ČESKO – NĚMECKÉ OBCHODNÍ FÓRUM

Na 21. Forum:
• zgłosiło się 70 polskich
• zgłosiło się 37 niemieckich
• zgłosiło się 36 czeskich
•  przeprowadzono w sumie 392 rozmowy 

w systemie B2B
•  łączna liczba gości Forum to pawie 300 

osób

Na 21. polsko – česko – německém ob-
chodním fóru se přihlásilo 
• 70 polských 
• 37 německých 
• 36 českých účastníků 
•  uskutečnilo se celkem 392 konverzací v 

systému B2B
• celkem se zucastnilo 300 ucastniku

V rámci projektu „Inovace 
hospodářských kontaktů v 
Euroregionu Nisa”,  realizo-

vaného Krkonošskou agenturou regi-
onálního rozvoje v Jelení Hořev part-
nerství s Okresní hospodářskou komo-
rou v Jablonci nad Nisou, se uskuteč-
nilo dne 6. listopadu 201421. polsko 
- německo – české kooperační fórum 
firem.    
Tématem letošní konference bylo využívá-
ní informačních technologií ve všech od-
větvích ekonomiky. Nejdůležitější součástí 
fóra byla kooperace, díky které podnikate-

lé mohli uskutečnit bilaterální rozhovory 
s cílem navázat obchodní kontakty podle 
předem naplánovaného harmonogramu 
schůzek prostřednictvím internetového 
systému B2B. Cílovou skupinou 21. fóra 
byly malé a střední podniky v odvětvích: 
IT a nové technologie, logistika, kovy a 
stroje, elektronika, elektrika, energie, ob-
novitelné zdroje energie, stavebnictví, 
průmyslové automatizace, dřevo, plasty, 
dodavatelé pro průmysl, ochrana životní-
ho prostředí. V rámci projektu „Inovace 
hospodářských kontaktů v Euroregionu 
NISA” byly založeny internetové stránky 

www.forum.karr.pl, stránky největší eko-
nomické události na polské straně Eurore-
gionu Nisa: Polsko-Německo-České spo-
lupráce firem. Tato stránka má 4 jazykové 
verze. 
Byl vydán rovněž katalog obsahující kromě 
kontaktních údajů profil činností a poptáv-
ku účastníků. Katalog je dostupný ve třech 
jazykových verzích, tj. v polštině, češtině a 
němčině a je k dispozici na adrese: 
http://www.forum.karr.pl/pl/strony/1050.
publikacje-materialy-forum.html

W ramach projektu „Innowacja 
kontaktów gospodarczych w Eu-
roregionie Nysa” realizowanego 

przez Karkonoską Agencję Rozwoju Re-
gionalnego S.A. w Jeleniej Górze w part-
nerstwie z Powiatową Izba Gospodarcza 
w Jabloncu nad Nysą, w dniu 6 listopada 
2014 r. zorganizowano zorganizowane 21. 
Polsko-Niemiecko-Czeskie Forum Koope-
racji Firm.
Tematyka przewodnia tegorocznego Forum 
to - zastosowanie technologii informacyj-
nej  IT we wszystkich branżach gospodarki.  
Najważniejszą częścią Forum była Giełda 
Kooperacyjna, dzięki której przedsiębiorcy 
mogli prowadzić bilateralne rozmowy w 
celu nawiązania kontaktów gospodarczych, 
zgodnie z wcześniej ustalonym harmono-
gramem spotkań poprzez internetowy sys-
tem kojarzenia firm B2B.
Grupą docelową 21. Forum są MŚP z na-
stępujących branż, tj.: IT i nowe materia-
ły (zaawansowane), logistyka, metalowa 
i maszynowa, elektroniczna, elektryczna, 
energetyczna, energia odnawialna, budow-
nictwo, drzewna, automatyka przemysłowa, 
tworzywa sztuczne, poddostawcy dla prze-
mysłu, ochrona środowiska. 
W ramach projektu „Innowacja kontaktów 
gospodarczych w Euroregionie Nysa” po-

wstała strona internetowa www.forum.karr.
pl , poświęcona największemu wydarzeniu 
gospodarczemu po polskiej stronie Eurore-
gionu Nysa: Polsko-Niemiecko-Czeskiemu 
Forum Kooperacji Firm. Strona posiada 4 
wersje językowe. 
Wydano również katalog zawierający - 
oprócz danych teleadresowych - profil 
działalności oraz życzenia kooperacyjne 
uczestników Giełdy Kooperacyjnej. Kata-
log w trzech wersjach językowych: j. pol-

ski, czeski, niemiecki, jest dostępny pod 
linkiem: http://www.forum.karr.pl/pl/stro-
ny/1050.publikacje-materialy-forum.html
Projekt „Innowacja kontaktów go-
spodarczych w Euroregionie Nysa”  nr 
PL.3.22/3.3.01/13.03974 jest współfinansowa-
ny ze środków Unii Europejskiej w ramach Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
oraz ze środków budżetu państwa za pośred-
nictwem Euroregionu Nysa.

AP/KARR
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(KARPACZ) Ku końcowi zbliża 
się powoli projekt „Innowacje na 
czesko-polskim pograniczu” reali-

zowany przez Region Panda i Sudecką Izbę 
Przemysłowo-Handlową w Świdnicy.
Kolejne spotkanie, któremu towarzyszyli dzien-
nikarze, odbyło się w Karpaczu i poświęcono je 
przede wszystkim kierunkom dalszego rozwo-
ju współpracy polsko-czeskiej po zakończeniu 
projektu. Był to także czas, by podsumować 
dotychczas zrealizowane cele, w tym wydanie 
dziewięciu przygranicznych biuletynów na te-
mat innowacji (trwają prace nad dziesiątym 
wydaniem), przygranicznej kooperacji przedsię-
biorstw, a także wymianie doświadczeń na temat 
innowacyjności firm.
Jak zauważył Jiří Daniel, główny menadżer 
projektu, wspólna realizacja działań przyniosła 
także dodatkowe wartości dodane, takie jak za-
warcie przyjaźni i znajomości, które mogą za-
owocować dalszą współpracą. Podobne relacje 
zaobserwowano w trakcie realizacji projektu 
wśród przedsiębiorców, zwłaszcza tych, których 
działania były opisywane na łamach biuletynu 
„Innowacje na czesko-polskim pograniczu”.
Wizyta w Karpaczu w Karkonoszach, jednym z 
piękniejszych polskich miast położonych w gó-
rach, była także okazją do zwiedzenia Świątyni 
Wang, czyli Kościoła Górskiego Naszego Zba-
wiciela. Jest to ewangelicki kościół parafialny w 
Karpaczu, przeniesiony tam w 1842 roku z miej-

O innowacjach w Karpaczu

Inovace v Karpaczu
(KARPACZ)Pozvolna se ke konci 
blíží projekt „Inovace na česko-pol-
ském pomezí” realizovaný Regio-

nem Panda z Rychnova nad Kněžnou a SIPH 
ze Swidnice.
Další setkání, kterého se zúčastnili dopisovatelé 
a novináři, se uskutečnilo v obci Karpacz. Týka-
lo se především možností dalšího rozvoje pol-
sko-české spolupráce po zakončení stávajícího 
projektu. Také se hodnotily již zrealizované cíle 
projektu a předcházejících 9 čísel zpravodaje Ino-
vace, připravovalo se 10. vydání Inovací, diskuto-
valo se o přeshraniční kooperaci podnikatelů a o 
inovativních firmách.
Jak zdůraznil hlavní manažer projektu Jiří Daniel, 
spolupráce přinesla mimo jiné i navázání kontaktů 
a známostí, které mohou být počátkem další spo-
lupráce. Podobné vztahy byly i mezi podnikateli 
v průběhu projektu, především mezi těmi, jejichž 
aktivity byly prezentovány na stránkách zpravodaje 
„Inovace na česko-polském pomezí”.
Návštěva v malebném polském městě Karpacz 
v Krkonoších byla také příležitostí navštívit Sva-
tyni Wang, neboli Kostel našeho spasitele. Je to 
evangelický kostel, který byl do Karpacze pře-
místěn roku 1842 z usedlosti Vang, nacházející 
se nad jezerem Vangsmjøsa v Norsku. Kostel byl 
vybudovaný Vikingy ze sosnových klád na pře-
lomu XII. a XIII. století. Je to jeden z cca 1000 
norských kostelů – stavkirke. Je považován za 

nejstarší dřevěný kostel v Polsku. Další setkání se 
uskuteční v Čechách.
Projekt EU „Inovace na česko-polském pomezí” 
je realizovaný v období od 1.7. 2012 – 30.6.2015. 
Hlavním partnerem je Region Panda , sdružení 
se sídlem v Rychnově nad Kněžnou. Partnerem 
projektu je SIPH ze Swidnice.
Inovace na polsko-českém pomezí jsou zákla-

dem pro další prosperitu regionu. Cílové sku-
piny, které oslovuje projekt, jsou: podnikatelé, 
úředníci, neziskové organizace, organizace reali-
zující česko-polské projekty.  
Cíle projektu je mimo jiné prohlubování pově-
domí o inovacích v podnikatelském sektoru a o 
česko-polských projektech zaměřených na ino-
vace.

Świątynia Wang w Karpaczu / Svatyně Wang v Karpaczi

scowości Vang, leżącej nad jeziorem Vangsmjøsa 
w Norwegii. Kościół ten, zbudowany przez Wi-
kingów z sosnowych bali w miejscowości Vang 
w południowej Norwegii, na przełomie XII i XIII 
w., powstał jako jeden z około tysiąca norweskich 
kościołów klepkowych (słupowych) – stavkirke. 
Uważany jest za najstarszy drewniany kościół w 
Polsce. Kolejne spotkanie odbędzie się po stronie 
czeskiej.

***
Projekt UE „Innowacje na czesko-polskim pogra-
niczu” realizowany jest w okresie od 1 lipca 2012 
do 30 czerwca 2015. Partnerem Wiodącym jest Re-

gion Panda, stowarzyszenie z siedzibą w Rychnovie. 
Partnerem projektu jest Sudecka Izba Przemy-
słowo-Handlowa w Świdnicy.  Innowacje na cze-
sko-polskim pograniczu są podstawą przyszłego 
dobrobytu w regionie. Grupy docelowe, do jakich 
dociera projekt, to: przedsiębiorcy, urzędnicy, pra-
cownicy rządu, organizacje non-profit, organizacje 
realizujące czesko-polskie projekty.
Cele projektu to m.in.: pogłębienie w środowisku 
biznesowym świadomości na temat innowacji, a 
także o czesko-polskich projektach ukierunko-
wanych na innowacje. 

(ao)

Uczestnicy zwiedzili również dawną kopalnię uranu w Kowarach / /Účastníci navštívili 
rovněž starý uranový důl v Kowarech
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(ŚWIDNICA) Projekt „Wcho-
dzimy na rynek sąsiada“ umoż-
liwił studentom Wyższej Szkoły 

Zawodowej i Technikum (Vyšší 
odborná škola a Střední průmyslová ško-
la) w Jicinie odwiedzić 20 października 
2014r. szkołę partnerską: Zespół Szkół 
Budowlano-Elektrycznych im. Jana III 
Sobieskiego w Świdnicy.
Organizatorem całego wydarzenia było 
Polsko–Czeskie Centrum Przedsiębiorczo-
ści  Bonton z siedzibą w Rychnowie nad 
Kněžnou oraz Opolski Fundusz Inicjatyw 
Międzynarodowych OFIM – Opole. 
Po oficjalnym powitaniu przez Dyrektor 
szkoły Krystynę Kowalonek i Zastępcę Ra-
fała Fasugę 40 uczniów zapoznano z regio-
nem świdnickim, historią szkoły i jej obec-
nym stanem. Pani Dyrektor przedstawiła 
poszczególne kierunki nauczania – Tech-
nik Informatyk, Technik Budownictwa i 
Technik Elektryk. Uczniowie, w grupach, 
wspólnie z nauczycielami przedmiotów 
zawodowych zwiedzili szkołę, zajrzeli do 
specjalistycznych klas i laboratorium. Mieli 
również okazję nieformalnie uczestniczyć 
podczas lekcji przedmiotów elektrotech-
nicznych w klasach komputerowych. Uwagę 
przyciągnęły nowo wyposażone laboratoria 
techniki komputerowej w nowoczesnym 
budynku elektrotechniki. W ramach spo-
tkania odbyło się zwiedzanie miasta z zawo-

dowym przewodnikiem. Ta wizyta pozwo-
liła uczniom i nauczycielom dwóch szkół 
porównać warunki nauczania, wyposażenie 
szkół i kierunki nauczania. Wartością do-
daną było również zapoznanie z regionem. 
Podczas wizyty odbyło się spotkanie pe-
dagogów z dyrekcją szkoły, na której omó-
wiono możliwości i kierunki dalszej ścisłej 
współpracy pomiędzy szkołami w zakresie 
kształcenia, imprez sportowych i językowo 
– kulturalnych. 
Wizyta polskiej szkoły została zorga-
nizowana w ramach realizacji projektu 
„Wchodzimy na rynek sąsiada „ – nr. rej. 
PL.3.22/2.1.00/11.02608 z Programu Ope-
racyjnego Współpracy Transgranicznej 
republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 
2007-2013. Uczniowie zostali o tym fakcie 
poinformowani. 

(ŚWIDNICA) Projekt „Vstu-
pujeme na trh země souseda“ 
umožnil studentům Vyšší od-

borné školy a Střední průmys-
lové školy v Jičíně navštívit 20. října 2014 
partnerskou školu Zespół Szkół Budowla-
no-Elektrycznych im. Jana III Sobieskiego 
w Świdnicy.
Organizátorem celé akce bylo Polsko – čes-
ké centrum podnikání Bonton se sídlem 
v Rychnově nad Kněžnou a Opolská nadace 
mezinárodních iniciativ OFIM – Opole. 

Po oficiálním přivítání 40 žáků ředitelkou 
školy paní Krystynou Kowalonek a zástup-
cem Rafalem Fasugou byli studenti seznámeni 
se swidnickým regionem, historií a součas-
ností školy. Ředitelka představila jednotlivé 
obory školy – Technik Informatyk, Technik 
Budownictwa a Technik Elektrik. Žáci si ve 
skupinkách společně s vyučujícími odborných 
předmětů prohlédli školu, nahlédli do odbor-
ných učeben a laboratoří. Také měli možnost 
neformálně se zúčastnit výuky odborných 
elektrotechnických předmětů v  počítačových 
učebnách. Pozornost přilákaly nově vybavené 
laboratoře výpočetní techniky v moderní bu-
dově elektrotechniky. Součástí setkání byla i 
prohlídka města s odborným výkladem.
Tato exkurze umožnila žákům i učitelům 
škol porovnat výuku, vybavenost škol a od-
borné zaměření. Dalším přínosem bylo se-
známení s regionem. Během exkurze došlo 
i k  setkání pedagogů s  vedením školy, na 
kterém byly projednány možnosti a směry 
další užší spolupráce mezi školami v oblasti 
odborné, sportovní a kulturně-jazykové. 
Návštěva polské školy byla zajiště-
na v rámci realizace projektu „Vstu-
pujeme na trh země souseda“ - reg. č. 
PL.3.22/2.1.00/11.02608 z operačního 
programu přeshraniční spolupráce Česká 
republika - Polská republika 2007-2013. 
Žáci byli o této skutečnosti informováni.

L. Vojtěchová

Wizyta szkoły partnerskiej w Świdnicy
Návštěva partnerské školy ve Swidnici



REGION PANDA / SIPH ŚWIDNICA

Inovace  na  česko-po lském pomez í

26

(ŚWIDNICA) Ponad czterdzie-
ści organizacji pozarządowych 
zgromadzonych w jednym miej-

scu, obsługa techniczna, internet, telefony, 
sale konferencyjne, a także różnego rodza-
ju doradztwo. Sudecka Izba Przemysłowo-
-Handlowa w Świdnicy wraz z Fundacją 
Merkury z Wałbrzycha zostały w tym roku 
operatorem innowacyjnego w skali Dolne-
go Śląska obiektu – Sudeckiego Centrum 
Wspierania Organizacji Pozarządowych.
– Takiego miejsca nie ma nigdzie na Dol-
nym Śląsku. Będę się nim wszędzie chwa-
lił – mówił podczas otwarcia centrum w 
październiku 2011 roku ówczesny mar-
szałek województwa dolnośląskiego Ra-
fał Jurkowlaniec. Nic dziwnego. W jed-
nym, odremontowanym dzięki unijnemu 
wsparciu, budynku znalazło się miejsce 
dla kilkudziesięciu świdnickich organi-
zacji pozarządowych. Mają tutaj własne 
pomieszczenia, choć jest ich tak wiele, że 
niektórzy dzielą je wspólnie. Mogą liczyć 
na wszelkiego rodzaju wsparcie technicz-
ne, szkolenia i doradztwo.
– Jesteśmy szczęściarzami tu, w Świdnicy, że 
mamy tak wielu aktywnych ludzi, których 
teraz możemy skupić w jednym miejscu – 
mówił jeszcze podczas otwarcia prezydent 
Świdnicy Wojciech Murdzek. – Wierzę, że 
w tych pomieszczeniach zgromadzi się po-
zytywna energia, pojawią się nowe pomysły. 
Chcemy wspierać to, co państwo od wielu 
lat sami robicie. 
I tak się stało. Miejsce to tętni życiem. Orga-
nizacje pozarządowe współpracują ze sobą 
i integrują. Dzięki operatorom, z których 
kolejnym jest właśnie SIPH, pozyskują fun-
dusze zewnętrzne na realizowane przez sie-

bie projekty, takie jak kursy komputerowe, 
wykłady itd.
– Wygraliśmy konkurs, dzięki któremu to 
właśnie my, czyli Sudecka Izba Przemysło-
wo-Handlowa, zarządzamy Centrum Or-
ganizacji Pozarządowych – mówi Ryszard 
Sobański, prezydent SIPH. – Myślę, że 
jesteśmy właściwym podmiotem na wła-
ściwym miejscu. Nasza izba była nie tylko 
jedną z pierwszych organizacji gospodar-
czych w Polsce po 1989 roku, ale też jedną 
z pierwszych organizacji pozarządowych. 

Rozumiemy problemy tej części społecz-
ności lokalnej lepiej niż ktokolwiek inny. 
Dlatego łatwiej nam na nie reagować i za-
spokajać je.

***
Przebudowa budynku przy ul. Długiej 33 
została zrealizowana w ramach Progra-
mu Rewitalizacji Miasta i dofinansowa-
na z pieniędzy z Regionalnego Programu 
Operacyjnego dla województwa dolno-
śląskiego. Wartość całego zadania wynio-
sła 5,5 mln zł, z czego 2,6 mln zł to do-
finansowanie z funduszy unijnych. Za tę 
inwestycję miasto Świdnica zostało uho-
norowane tytułem „Samorząd Równych 
Szans 2011”, które 24 września wręczono 
w Zakopanem. – Wyróżnienie to dla nas 
spora niespodzianka, ale i zobowiązanie, 
by Centrum w jak najlepszy sposób po-
zwalało na rozwój organizacji pozarządo-
wych – mówił wówczas prezydent Woj-
ciech Murdzek. – To ważne zadanie, bo z 
pomocy sektora pozarządowego korzysta-
ją świdniczanie. Konkurs promuje działa-
nia integrujące osoby niepełnosprawne ze 
środowiskiem lokalnym i aktywizujące je. 
Cieszymy się z tego, że wysiłek miasta, by 
stworzyć dobre warunki do działania rów-
nież dla nich został zauważony.

Anita Odachowska

Miejsce dla pozarządowców

Właśnie w tym budynku, przebudowanym dzięki unijnym funduszom, mieści się innowa-
cyjny w skali Dolnego Śląska obiekt – Sudeckie Centrum Wspierania Organizacji Pozarzą-
dowych, którego operatorem jest obecnie Sudecka Izba Przemysłowo-Handlowa / Právě v 
této budově , zrekonstruované díky prostředkům EU, se nachází inovační objekt v Dolním 
Slezsku – Sudetské centrum podpory nevládních organizací, jehož poskytovatelem je Su-
detská průmyslově-obchodní komora.

 

Dofinansowano ze środków Miasta Świdnicy
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Místo pro neziskovky

Pomieszczenia organizacji pozarządowych - pracownia modelarska / Prostory nevládních 
organizací - modelářská dílna

Pomieszczenia organizacji pozarządowych - pracownia modelarska / Prostory nevládních 
organizací - modelářská dílna

Pomieszczenia organizacji pozarządowych - pracownia modelarska / Prostory nevládních 
organizací - modelářská dílna

(SWIDNICA) Více než čtyřicet 
nevládních organizací shromáž-
děných na jednom místě, tech-

nické zázemí, internet, telefony, konferenč-
ní místnosti a také různé druhy poraden-
ství. Sudetská průmyslově-obchodní komo-
ra ve Swidnici se stala tento rok inovačním 
poskytovatelem Sudetského centra podpory 
nevládních neziskových organizací pro Dol-
ní Slezsko. 
Podobné místo nenaleznete nikde jinde v 
Dolním Slezsku. „Budeme se s ním všude 
chlubit,“ řekl současný maršálek Dolnoslez-
ského vojvodství pan Rafał Jurkowlaniec bě-
hem otevření centra v říjnu roku 2011. Na 
tom není nic divného. V budově zrekonstruo-
vané a opravené díky finanční podpoře EU se 
vytvořilo místo pro několik desítek swidnic-
kých nevládních neziskových organizací. Mají 
vlastní prostory, některé až moc veliké, sdílí je 

tedy společně. Mohou se spolehnout na veš-
keré technické zázemí, školení a poradenství.
„Máme tady ve Swidnici štěstí, že je zde tolik 
aktivních lidí, kteří se nyní mohou shromaž-
ďovat na jednom místě,” řekl v průběhu ote-
vření starosta Swidnice Wojciech Murdzek. 
„Věřím, že se v těchto prostorech nashromáž-
dí pozitivní energie, budou se objevovat nové 
nápady a myšlenky. Chceme podporovat Vás 
aVaši práci.” Podařilo se. Místo překypuje ži-
votem. Nevládní organizace spolupracují a in-
tegrují se. Díky poskytovateli, kterým je nyní 
SIPH, získávají vnitřní fondy na realizování 
projektů, jako jsou např. kurzy počítačové 
gramotnosti, přednášky atd.
„Vyhráli jsme konkurz, díky kterému SIPH spra-
vuje Sudetské centrum podpory nevládních 
neziskových organizací” říká Ryszard Sobański, 
prezident SIPH. „Myslím, že jsme v pravý čas na 
správném místě. Naše komora je nejen  jedna z 

prvních obchodních organizací v Polsku po roce 
1989, ale také jedna z prvních nevládních orga-
nizací. Rozumíme problémům této části společ-
nosti více než kdokoli jiný. Proto je pro nás snazší 
reagovat a setkávat se s nimi.” 
Rekonstrukce budovy v ulici Długa 33 byla 
realizovaná v rámci Programu revitalizace 
města a dofinancovaná z peněz Operačního 
regionálního programu pro Dolnoslezské voj-
vodství. Hodnota celé revitalizace vystoupala 
na 5,5 mil. zł., 2,6 mil. zł dofinancovala EU.
Za tyto investice město Świdnica získalo titul 
„Řád vyrovnaných možností 2011” 24.října v 
Zakopaném. „Toto ocenění je pro nás velké 
překvapení, ale také závazek, aby Centrum 
pomáhalo co nejlépe rozvoji nevládních or-
ganizací,” řekl prezident Wojciech Murdzek. 
„To je důležitý úkol, protože služeb ze sekto-
ru nevládních neziskových organizací vyu-
žívají obyvatelé Swidnice. Soutěž podporuje 
integraci osob se zdravotním postižením do 
místního prostředí a aktivizuje je. Radujme se 
z toho, že snaha města vytvořit dobré pracovní 
podmínky pro takové osoby je v popředí zá-
jmu.
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Mistrz olimpijski Jaroslav Kulhavý
Olympijský vítěz Jaroslav Kulhavý

Biker Jaroslav Kulhavý 
(27) zdobył złoto na Olim-
piadzie. Jest jedynym mi-
strzem olimpijskim XXX 

Letnich Igrzysk Olimpijskich w Londynie 
z przygranicza czesko-polskiego. Przypo-
mnijmy sobie, że Czesi zdobyli 4 złote, 3 
srebrne, 3 brązowe medale, Polacy 2 złote, 
4 srebrne i 4 brązowe medale.

Jeszcze przed olimpiadą nie ukrywał, że 
jest w porządku i potrafi wygrywać. „Zro-
biłem maksimum w przygotowaniu się do 
igrzysk”, mówił do znajomych. I do końca 
trzymał się planów. Zwyciężył!

Większość z nas oglądał w telewizji, jak 
Kulhavý pod koniec wyprzedził Szwajcara 
Nino Schurtera. To był wspaniały wyścig, 
kto nad kim zwycięży podczas Mistrzostw 
Świata ostatnich dwóch lat. Dzięki doskona-
łemu manewrowaniu tuż przed metą zade-
cydował o zwycięstwu czeski reprezentant.

W domu w Ústí nad Orlicí przywitali go 
odpowiednio po królewsku, co jest widocz-
ne ze zdjęć, które do nas przysłał Petr Wa-
genknecht. 

Nasza redakcja zadała Jarosławowi Kulha-
vemu dwa zapytania:

Gdzie się Pan przygotowywał na olimpiadę?
„Mam taki pięćdziesięciu kilometrowy 

długi okręg wokół Ústí nad Orlicí, jednak 

jeżdżę wszędzie tutaj dookoła, szczególnie 
w kierunku na Góry Orlickie.“

Zajmujemy się środowiskiem biznesowym. 
Jaki jest Pana stosunek do biznesu?

„Bardzo dobry, ojciec prowadzi firmę 
transportową, matka jest fryzjerką. A ja 
osobiście prowadzę swoją działalność w re-
klamie i marketingu.“

Biker Jaroslav Kulhavý (27) 
vybojoval olympijské zlato. 
Je jediným olympijským ví-
tězem na XXX. LOH V Lon-

dýně z česko-polského pomezí. Připomeň-
me si, že Češi získali 4 zlaté, 3 stříbrné, 3 
bronzové medaile, Poláci 2 zlaté, 4 stříbrné,  
4 bronzové medaile. 

Už před olympiádou se netajil tím, že je 
v pořádku a umí vyhrávat. „Udělal jsem 
v přípravě maximum“, říkal známým. Plá-
nu se držel do puntíku. Vyhrál!

Většina z nás v televizi sledovala, jak se 
Kulhavý v závěru dostal přes Švýcara Nino 
Schurtera. Byl to nádherný souboj kdo  
z koho vítězů Světového poháru posledních 
dvou let. Skvělým manévrem před cílem ho 
pro sebe rozhodl český reprezentant.

Doma v Ústí nad Orlicí jej přijali hned 
po příletu skutečně královsky, což je pa-
trné ze snímků, které nám poslal Petr 
Wagenknecht. 

Naše redakce položila Jaroslavu Kulhavé-
mu dvě otázky:

Kde jste se na olympiádu připravoval?
„Mám takový padesátikilometrový 

okruh okolo Ústí nad Orlicí, ale jezdím 
tady všude kolem, hlavně směrem k Orlic-
kým horám.“

Zabýváme se podnikatelským prostředím. 
Jaký je váš vztah k podnikání?

„Velmi dobrý, táta má autodopravu,  
matka kadeřnictví. A já sám podnikám 
jako OSVČ v reklamě a marketingu.“

Jiří Daniel

(OSTRAVA) Podobnie jak w 
ubiegłym roku w Kudowie Zdroju, 
tak i w tym odbyło się Wydarzenie 

Roczne w ramach promocji PO RCZ - RP. 
Impreza odbyła się 16 października 2014r.  w 
Ostrawie na zamku śląsko-ostrawskim. Jej celem 
było zaprezentowanie Programu Operacyjnego 
RCz-RP 2007-2013 i jego dotychczasowe wyniki 
oraz przedstawienie aktualnej informacje na 
temat nowego okresu programowego 2014 
-2020. W imprezie uczestniczyli przedstawiciele 
instytucji realizujących Program, między innymi 
Komisji Europejskiej, Ministerstwa Rozwoju 
Republiki Czeskiej, Ministerstwa Infrastruktury 
oraz Ministerstwa Rozowoju Rzeczpospolitej 
Polski, Wspólnego Sekretariatu Technicznego, 
urzędów wojewódzkich i marszałkowskich, 
euroregionów, wnioskodawców i beneficjentów 
programu, pozostałych gości. Uczestnikom 
przedstawiono stan realizacji Programu 2007 
– 2013, w tym Funduszu Mikroprojektów,  
informacje na temat Programu Współpracy 
Transgranicznej Republika Czeska – 
Rzeczpospolita Polska  2014 – 2020. W ramach 
Wydarzenia Rocznego ogłoszono również 
wyniki konkursu na najbardziej inspirujący 
projekt roku 2013. W tym roku, pierwsze trzy 
miejsca zdobyły projekty:
1. Ścieżki edukacyjne w przygraniczu czesko-
polskim (Miasto Turnov i Powiat Jaworski)
2. Rozwój infrastruktury turystycznej KRNAP i 
KPN (KRNAP Vrchlabí i KPN Jelenia Góra)
3. Ochrona i promocja twórczości ludowej 
i rzemiosła ludowego przygranicza polsko-
czeskiego (Gmina Prudnik i Miasto Krnov).

Wszystkie referaty i prezentacje, które zostały 
przedstawione w ramach obydwu części programu 
są dostępne na stronie internetowej www.cz-pl.eu 
w sekcji Wydarzenie Roczne 2014. 
Tegoroczne Wydarzenie Roczne cieszyło się 
niezwykłym zainteresowaniem. Już kilkanaście dni 
przed imprezą, organizatorzy informowali o braku 
miejsc. 

(OSTRAVA)Stejně jako v loňském 
roce v Kudowě Zdroji  proběhla i 
letos v rámci publicity OP ČR - PR 

Výroční akce. 
Akce se uskutečnila dne 16. října 2014 v Ostravě na 
Slezskoostravském hradě. Jejím cílem bylo sezná-
mit veřejnost a osoby zapojené do realizace OP ČR-
-PR s jeho dosavadními výsledky a představit aktu-
ální informace k nově připravovanému programu 
2014 -2020. Akce se zúčastnili zástupci implemen-
tačních institucí Programu, mj. Evropské komise, 
Ministerstva pro místní rozvoj České republiky, Mi-
nisterstva infrastruktury a rozvoje Polské republiky, 
Společného technického sekretariátu, krajských 
a  maršálkovských úřadů, euroregionů, žadatelé 

a příjemci Programu a další hosté. Přihlášeným 
účastníkům zůstaly představeny mj. stav realizace 
Programu 2007 – 2013 včetně Fondu mikropro-
jektů  informace týkající se Programu přeshraniční 
spolupráce Česká republika – Polská republika 2014 
– 2020. V rámci akce byly rovněž vyhlášeny výsled-
ky Soutěže o nejinspirativnější projekt roku 2013 a 
na místě představeny nejúspěšnější projekty. Letos 
se na prvních třech místech umístily tyto projekty:
1. Naučné stezky v česko-polském příhraničí 
(Město Turnov a Powiat Jaworski)
2. Rozvoj turistické infrastruktury KRNAP a 
KPN (KRNAP Vrchlabí a KPN Jelenia Góra)
3. Ochrana a propagace lidové tvořivosti a umě-
leckých řemesel polsko-českého pohraničí (Gmi-
na Prudnik a Město Krnov).
  Všechny příspěvky a prezentace, které byly pre-
zentovány během obou částí programu najdete na 
webových stranách www.cz-pl.eu v sekci Výroční 
konference 2014. 
  O letošní Výroční akci byl mimořádný zájem, po-
řadatelé informovali již několik dní před zahájením 
o zcela zaplněné kapacitě sálu. 

AT, foto JD
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Drobny szczegół... / Detail
Czesi nie postrzegają Polaków tak 
przyjacielsko, jako postrzegają 
Polacy Czechów. Świadczy o tym 

jeden drobny szczegół z badań rynku, który 
przeprowadziliśmy w ubiegłym miesiącu. 
W jednym czeskim sklepie z meblami, nego-
cjowałem możliwość spotkania biznesowego z 
polskim producentem mebli.  Trochę zmieszany 
kierownik sklepu, który od razu zaczął do mnie 
mówić płynnie po polsku, ale tylko do chwili, 
kiedy ja zacząłem mówiłem w obecności cze-
skich klientów, o możliwości sprzedaży polskich 
mebli w Czechach. „Proszę pójść za mną do biu-
ra..., ja tutaj sprzedaję 90% polskich mebli, jed-
nakże gdyby dowiedzieli się o tym czescy klienci, 
nikt by tutaj nie przyszedł na zakupy!“ - powie-
dział do mnie i jeszcze zdziwiony zapytał, dla-
czego ja pytam, czy polskie firmy mogą oferować 
swój towar czeskim sprzedawcom mebli, skoro 
do jego sklepu, regularnie przyjeżdżają ze swoim 
towarem polscy przedsiębiorcy… 
Češi nevnímají Poláky tak vstřícně, jako vní-
mají Poláci Čechy. Svědčí o tom i jeden detail 

z průzkumu trhu, který jsem v mi-
nulém měsíci absolvoval. 
V jedné prodejně nábytku jsem pro-

jednával možnost obchodní schůzky 
pro polského výrobce nábytku. Trošku zmatený 
český vedoucí prodejny na mě začal sice ihned 
sypat plynulou 
polštinu, ale jen 
do chvíle, kdy 
jsem promluvil 
před zákazníky o 
možnosti prodeje 
polského nábyt-
ku v  Čechách. 
„Prosím vás, 
pojďte se mnou  
dozadu do kan-
celáře, já tady 
prodávám 90% 
polského nábyt-
ku, ale kdyby to 
slyšeli  zákazníci, 
nikdo by mi sem 

nešel nakupovat!“ sdělil mi a přitom se zeptal, 
proč se ptám, zda mohou polské firmy nabí-
zet své zboží českým prodejnám nábytku, když 
k němu, do prodejny dobrých 50 km od hranic 
jezdí zcela pravidelně polští dodavatelé… 

Jiří Daniel


