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W Kłodzku podsumowano POWT RCz-RP 2007- 2013
(KŁODZKO) W Muzeum
Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku
odbyła się konferencja regionalna podsumowująca
stan wdrażania Programu Operacyjnego
Współpracy Transgranicznej Republika
Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013.
Wydarzenie zgromadziło rzesze gości, reprezentujących beneficjentów POWT RCzRP 2007- 2013 z obu stron granicy, władze
lokalne i regionalne oraz przedstawicieli
Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Dolnośląskiego jako podmiotu odpowiedzialnego za rozdystrybuowanie środków
finansowych w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Trangranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska. Nie
zabrakło również przedsiębiorców oraz instytucji zainteresowanych aplikowaniem
o wsparcie w ramach kolejnej perspektywy
budżetowej na lata 2014-2020.

cieli Wspólnego Sekretariatu Technicznego
w Ołomuńcu. Z kolei o podsumowanie efektów i rezultatów wdrażania POWT RCz-RP
2007-2013 na Dolnym Śląsku pokusili się
reprezentanci Wydziału Współpracy z Zagranicą oraz Projektów Międzynarodowych
z Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Dolnośląskiego. W ramach konferencji zaaranżowano również panel dyskusyjny pod
nazwą Realizacja projektów w perspektywie
2007-2013 na Dolnym Śląsku: sukcesy, wyzwania, wnioski na okres 2014-2020 – perspektywa beneficjentów. Podczas dyskusji wszyscy
dyskutanci wskazali między innymi na zbyt
rozbudowaną biurokrację, która angażuje

dużo czasu instytucji realizujących projekty
i utrudnia skuteczne osiągniecie celów projektu. Tej części dyskusji uważnie przysłuchiwali
się przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, w których gestii leży przesyłanie sugestii
oraz propozycji usprawnienia mechanizmów
projektowych do Instytucji Zarządzającej.
Ostatni punkt konferencji adresowany był
przede wszystkim do uczestników zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania
w ramach nowej perspektywy budżetowej.
Poinformowano także, że pierwsze konkursy w ramach POWT powinny być ogłoszone
w drugiej połowie obecnego roku.

Organizatorzy zadbali, aby program wydarzenia był bogaty w wystąpienia prelegentów
posiadających wiedzę oraz doświadczenie
dotyczący współpracy na linii Polska, Republika Czeska. W nieco humorystycznej wersji oraz z przymrużeniem oka o różnicach
w mentalności Polaków oraz Czechów mówiły przedstawicielki Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli oraz Dolnośląskiego Centrum Informacji Zawodowej
i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu. Ze
sporym zainteresowaniem ze strony uczestników spotkała się prezentacja dotycząca
aktualnego stanu realizacji Programu Operacyjnego przygotowana przez przedstawi-

Shrnutí OP přeshraniční spolupráce ČR-PR v letech 2007 – 2013
(KLODZKO) V Muzeu
Klodzka proběhla regionální konference shrnující stav
implementace Operačního
programu přeshraniční spolupráce Česká
republika- Polská republika 2007 – 2013.
Akce se zúčastnily davy návštěvníků jak
z polské, tak i z české strany hranice, příjemci programu ČR – PR 2007 – 2013, místní a regionální orgány, zástupci Dolnoslezského Vojvodství, kteří jsou odpovědni za
rozdělení finančních prostředků v rámci
OP přeshraniční spolupráce ČR-PR 2007
– 2013. Nechyběli ani podnikatelé nebo instituce ucházející se o podporu v rámci finančního rozpočtu v letech 2014 – 2020.
Organizátoři se soustředili na to, aby přednášející měli bohaté zkušenosti a znalos-
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ti v oblasti spolupráce ČR a PR. S vtipem
a s přihmouřením oka hovořili o odlišné
mentalitě Čechů a Poláků představitelé Dolnoslezského střediska pro vzdělávání učitelů
a Dolnoslezského odborného informačního
centra vzdělávání učitelů ve Wałbrzychu.
S velkým zájmem účastníků se setkala prezentace týkající se aktuálního stavu realizace
OP připravená JTS v Olomouci.

2020, perspektivy příjemců. Během diskuze všichni diskutující mimo jiné zdůraznili
nárust byrokracie, která zabírá spoustu času
realizátorům projektů a brání dosažení projektových cílů. Tuto část diskuze pozorně
poslouchali zástupci Úřadu maršálka, kteří
jsou povinni zasílat své návrhy a připomínky ke zlepšení projektových mechanismů řídícím orgánům.

O shrnutí efektů a výsledků OP přeshraniční spolupráce ČR-PR 2007 – 2013
v Dolním Slezsku se pokusili zástupci Odboru mezinárodních vztahů a mezinárodních projektů Dolnoslezského Vojvodství.
V rámci konference byla uspořádána panelová diskuze s názvem Relizace projektů
v perspektivě 2007 – 2013 v Dolním Slezsku:
úspěchy, výzvy, poučení pro období 2014 –

Poslední bod konference oslovoval především účastníky se zájmem o získání finančních prostředků v rámci nové rozpočtové
politiky. První konkurzy v rámci OP by měly
být oznámeny v druhé polovině tohoto roku.
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Novinky z JS Olomouc
Pokračováním Operačního programu přeshraniční
spolupráce Česká republika-Polská Republika 20072013 bude Interreg V-A Česká republikaPolsko, který bude implementován v letech
2014-2020.
Nový program obsahuje řádu novinek ve
srovnání s dobíhajícím programem.
Podpora v rámci nového programu bude
tematický zaměřená především na následující oblasti:
■ Prevence rizik s důrazem na zvyšování
kompatibility systému reagování v krizových situacích přes hranici.
■ Rozvoj a využití potenciálu přírodního
a kulturního dědictví společného území.
■ Rozvoj kvalifikací se zvláštním důrazem na
jazykovou vybavenost budoucích absolventů vstupujících na společný trh práce.
■ Spolupráce institucí a změna vzájemného
vnímání lokálních společnosti přes hranici.
V rámci programu bude rovněž nadále
pokračovat Fond mikroprojektů, který bude
spravován 6 euroregiony podél celé polskočeské hranice.

Důležitou změnou pro žadatele bude povinnost podat na Společný sekretariát (JS)
projektový záměr, na základě kterého žadatel obdrží stanovisko JS. Stanovisko JS bude
mít doporučující charakter a má pomoci žadatelům v přípravě kvalitních projektových
žádosti.
Další důležitou novinku představuje povinnost naplňování 3 ze 4 kritérií přeshraniční spolupráce pro každý předkládaný
projekt, což zvýší požadavky vyplývající
z přeshraničního charakteru programu i řešených problémů a potenciálů.
Přípravy nového Programu vyvrcholí
předložením programového dokumentu ke
schválení Evropské komisi. Předběžně lze
očekávat oficiální vyhlášení Programu na
přelomu května a června, na což by měly
navázat první příjmy projektů.
JS připravuje ve spolupráci s regionálními
subjekty (krajské úřady a maršálkové úřady)
řadu informačních a propagačních aktivit.
V průběhu dubna budou spuštěny webové
stránky nového programu (na stejné adrese www.cz-pl.eu), kde budou zveřejňovány
nezbytné a aktuální informace pro přípravu
úspěšných projektů v novém období.
JS Olomouc

Wiadomości z WS Ołomuniec
Kontynuacją
Programu
Operacyjnego Współpracy
Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013 będzie Interreg
V-A Republika Czeska – Rzeczpospolita
Polska, realizowany w latach 2014 – 2020.
Nowy program zawiera wiele nowości
w porównaniu z kończącym się programem.
Wsparcie w ramach nowego programu
tematycznie będzie ukierunkowane przede
wszystkim na następujące obszary:
■ Prewencja zagrożeń z naciskiem na zwiększenie kompatybilności systemu reagowania w sytuacjach kryzysowych po obu
stronach granicy.
■ Rozwój i wykorzystanie potencjału przyrodniczego i dziedzictwa kulturowego
wspólnego obszaru.
■ Rozwój kwalifikacji ze szczególnym naciskiem na naukę języka absolwentów wstępujących na wspólny rynek pracy.
■ Współpraca instytucji i zmiana wzajemnego postrzegania lokalnych społeczności po
obu stronach granicy.
W ramach programu będzie również nadal
kontynuowany Fundusz Mikroprojektów,
który będzie prowadzić sześć euroregionów
wzdłuż całej polsko-czeskiej granicy.

Ważną zmianą dla wnioskodawców będzie
konieczność złożenia we Wspólnym Sekretariacie (WS) fiszki projektowej, na podstawie której wnioskodawca uzyska stanowisko
WS. Stanowisko WS będzie mieć charakter
rekomendacyjny i ma pomagać wnioskodawcom w przygotowaniu wysokiej jakości
wniosków projektowych.
Kolejną ważną nowością jest konieczność
spełnienia 3 z 4 kryteriów przygranicznej
współpracy dla każdego przedkładanego
projektu, co zwiększy wymagania wypływające z przygranicznego charakteru programu, potencjału i rozwiązania problemów.
Kulminacją przygotowania nowego programu jest przedłożenie dokumentów programowych do zatwierdzenia przez Komisję
Europejską. Wstępnie można oczekiwać oficjalnego ogłoszenia programu na przełomie
maja i czerwca, z czym wiązałyby się również pierwsze projekty.
WS przygotowuje we współpracy z regionalnymi podmiotami (urzędy wojewódzkie
i marszałkowskie) wiele działań informacyjnych i promocyjnych. W okresie kwietnia będą uruchomione internetowe strony
nowego programu (pod tym samym adresem www.cz-pl.eu), gdzie będą publikowane
niezbędne i aktualne informacje na potrzeby przygotowania właściwych projektów
w nowym okresie.
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Projekt Inovace na česko-polském pomezí vstupuje do finále, příští číslo může být posledním tištěným. Těší nás, že časopis má stále
více dopisovatelů na obou stranách hranice
a také podstatně vytříbenější neustále doplňovanou síť stálých odběratelů. Snažíme se
tak neustále zkvalitňovat naši práci a umožnit
prezentaci inovací prakticky všem firmám,
které na publicitě mají zájem. Napište nám
i Vy! Uzávěrka 12. čísla je již na konci dubna.
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Projekt Inowacje na czesko-polskim pograniczu wchodzi w fazę
końcową. Kolejny numer może
być już ostatni. Cieszymy się, że stale zwiększa się liczba dziennikarzy po obu stronach
granicy, a także nieustannie jest uzupełniana
sieć stałych odbiorców czasopisma. Usilnie
staramy się podwyższyć poziom naszej pracy
i umożliwić prezentacje praktycznych innowacji wszytkim firmom, które są zainteresowane publikacją. Napiszcie więc do nas i Wy.
Artykuły do 12 numeru czasopisma przyjmujemy do końca kwietnia.
Jiří Daniel a Jacek Zoła

CENTRAL EUROPE
Aktuální možnost čerpání evropských dotací pro všechny
právnické osoby, nově včetně
podnikatelských subjektů. Jste připraveni?
Najděte si více informací na internetu. Uzávěrka již 12. dubna 2015.
Aktualnie z dotacji europejskich
mogą korzystać wszystkie podmioty posiadające osobowość
prawną, włącznie z podmiotami gospodarczymi. Jesteście przygotowani? Więcej informacji znajdziecie w internecie. Wnioski
można składać do 12 kwietnia.
Více na / więcej na
http://www.strukturalni-fondy.cz
http://www.central2020.eu
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Elbee (LOŠTICE) Elbee je speciální vozidlo vyvinuté přímo
pro vozíčkáře, a tudíž světově unikátní produkt od české společnosti ZLKL. Jeho unikátnost spočívá především ve způsobu nástupu řidiče
do vozidla přes dálkově ovládané přední
odklopné dveře s rampou. Dveřmi řidič najede dovnitř i s vozíkem, uvnitř vozík pohodlně zafixuje a dveře s rampou zavře.
Elbee je tak neocenitelným dopravním
prostředkem právě těm vozíčkářům, kteří
nechtějí být závislí na další osobě při přesedání, a také těm, které přesedání obtěžuje.
Řídit jej totiž lze přímo z vozíku bez nutnosti přesedat. Elbee míří na všechny skupiny
vozíčkářů, ale nejužitečnějším pomocníkem
bude pro lidi, kteří bez cizí pomoci přesun
do auta a manipulaci s vozíkem nezvládnou.
Na trh bylo uvedeno před několika měsíci
a má již své první spokojené majitele. Jeho
cena se pohybuje okolo 20 tisíc EUR.
„Uvedení Elbee na trh předcházel více
než desetiletý vývoj. Nápad na jeho výrobu
se zrodil v roce 2003. Prototyp speciálu byl
ve spolupráci s designéry postavený o čtyři
roky později a dolaďování všech much tr-
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svoboda
pohybu

valo celých sedm let,“ říká projektový manažer a jednatel společnosti ZLKL Ladislav
Brázdil ml. a pokračuje: „Sériová výroba,
která se zavádí letos, bude první krok,
odtud pak vozidla poputují k samotné
individualizaci. Při té se musí upravovat
ovládání řízení a fixace vozíku, někdy
také ovládací prvky, případně automatická nájezdová transportní plošina, vždy
podle možností a zdravotního stavu konkrétního řidiče. Každý kus tak i nadále
bude do jisté míry originál.“

in

Inovátor roku 2014

Letos firma ZLKL navázala spolupráci
s prvním zahraničním partnerem. Výhradním distributorem Elbee pro Francii se stala tamní významná společnost zabývající se
úpravou vozidel. Dalšími kroky pro Elbee
bude rozšíření nabídky o elektrické ovládací prvky a export vozidla do dalších evropských zemí.
I když je v České republice koncept společenské odpovědnosti poměrně novou záležitostí, společnost ZLKL jí přiřazuje velkou
hodnotu a důležitost. Právě proto již více

Inovace na česko-polském pomezí

než 10 let podporuje projekt Elbee, který si
doposud vyžádal investici více než 100 milionů CZK (více než 4 mil. EUR).
Firma ZLKL, která Elbee vyvíjí, je rodinnou strojírenskou společností patřící mezi
100 Českých nejlepších firem. Vývojem vozidla se snaží přinést do života vozíčkářů
nové možnosti. Klíčovým úkolem je nabídnout jim nepoznanou svobodu pohybu bez
omezení, jak je vyjádřeno v sloganu projektu Elbee - Your freedom of movement.
Ladislav Brázdil ml. upřesňuje: „Společnost ZLKL si klade za cíl, aby bylo Elbee
dostupné co největšímu množství znevýhodněných osob v různých zemích, čímž
bude schopna podporovat jak místní komunitu, tak i společnost globálně.“
Za svoje úsilí bylo ZLKL již několikrát
oceněno, získalo například tituly jako TOP
Odpovědná firma roku 2014 a Inovátor
roku 2014.
Podrobnější informace o Elbee, včetně
kontaktů, naleznete na / Szczegółowe
informacje o Elbee, włącznie z kontaktem,
znajdziecie na www.elbee.cz
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Elbee (LOŠTICE) Elbee jest specjalnym pojazdem stworzonym dla osób niepełnosprawnych, poruszających
się na wózku inwalidzkim, który jest unikatowym na świecie produktem czeskiej
spółki ZLKL. Jego wyjątkowość tkwi przede
wszystkim w sposobie wchodzenia kierowcy
do pojazdu przez przednie drzwi i rampę
zdalnie sterowaną. Do środka kierowca
wjedzie także wózkiem, w środku wózek jest
blokowany i zamykane są przednie drzwi.
Elbee jest nieocenionym środkiem transportu właśnie dla tych osób, poruszających
się na wózkach, które nie chcą być zależnymi
od innych podczas przesiadania się, a także
dla tych, którym przesiadanie sprawia kłopot. Kierowca może jeździć bez konieczności
przesiadania się z wózka. Elbee ukierunkowuje się na wszystkie typy wózków inwalidzkich, ale najbardziej przydatnym będzie dla
osób, które bez cudzej pomocy, nie są w stanie przesiąść się z wózka do auta. Na rynku
pojazd pojawił się przed kilkoma miesiącami
i ma już swoich pierwszych właścicieli. Jego
cena waha się w okolicach 20 tysięcy euro.
„Pojawienie się Elbee na rynku poprzedziły ponad dziesięcioletnie badania. Po-

swoboda
ruchu

mysł na ten produkt zrodził się w roku
2003. Prototyp był opracowany we współpracy z designerami i stworzony cztery lata
później, a dostrajanie wszystkiego trwało
całe siedem lat“ – stwierdził projektowy menadżer i przedstawiciel spółki ZLKL Ladislav
Brazdil i kontynuował: „Produkcja seryjna
uruchomiona w tym roku będzie pierwszym krokiem, od którego pojazd rozpocznie swoją indywidualizację. Przy niej musi
nastąpić dopasowanie sterowania kierowaniem, sterowania rampy wjazdowej, także
dopasowanie do możliwości zdrowotnych
konkretnego kierowcy. Każdy egzemplarz
z pewnością nadal będzie w pewnym stopniu oryginalny“.

in

Innowator roku 2014

W tym roku firma ZLKL nawiązała współpracę z pierwszym zagranicznym partnerem.
Głównym dystrybutorem Elbee we Francji
została tamtejsza znana spółka zajmująca się
przystosowywaniem pojazdów. Kolejnymi
krokami będzie rozszerzenie oferty o elektryczne sterowanie elementami i eksport pojazdów do kolejnych państw europejskich.

Pomimo, że w Republice Czeskiej idea społecznej odpowiedzialności jest stosunkowo
nową rzeczą, spółka ZLKL przywiązuje do
tego wielką wartość i znaczenie. Przeszło
ponad 10 lat wspiera projekt Elbee, który dotychczas pochłonął na inwestycję 100 milionów koron (ponad 4 miliony euro).
Firma ZLKL, która Elbee rozwija, jest rodzinną firmą z branży maszynowej lokującą
się w setce najlepszych czeskich firm. Badania nad pojazdem mają na celu wniesienie
do życia osób poruszających się na wózkach
nowych możliwości. Głównym wyzwaniem
jest zaoferowanie im bezprecedensową swobodę poruszania się bez ograniczeń, tak jak
jest określona w sloganie Elbee – Your freedom of movement.
Ladislav Brazdil uściśla: „Spółka ZLKL
obrała sobie za cel, aby Elbee było dostępne możliwie jak największej ilości osób w
różnych krajach, przez co będzie mogła
wpierać społeczność lokalną jak i na całym
świecie“.
Za swoją działalność firma ZLKL była
niejednokrotnie nagradzana, otrzymała na
przykład tytuł TOP Odpowiedzialna firma
roku 2014 i Innowator roku 2014.
ys
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Liberec: učíme se polsky!

(LIBEREC) Polština patří
společně s češtinou, slovenštinou, kašubštinou, slezštinou, goralštinou a lužickou srbštinou do západoslovanské větve
indoevropské jazykové rodiny. Ještě ve 14.
století jí Češi bez problémů rozuměli. Text
přibližně tohoto znění si mohli zájemci
o náš kurz polštiny přečíst na letáčku, který byl v říjnu roku 2012 distribuován mezi
zaměstnance a zval je na první lekci.
Od té doby se našemu kurzu daří tu s většími, tu s menšími úspěchy. Projekt zahájil
Damian, jehož svědomitý přístup nám dal
dobré základy. Po jeho odchodu v lednu
2013 následovala pauza až do listopadu,
kdy se mi povedlo angažovat polské studenty Technické univerzity v Liberci. Bohužel
zkouškové období naši spolupráci velice
záhy ukončilo. Nějaký čas jsem se snažil
suplovat za rodilé mluvčí, abychom neztratili kontakt s polštinou. V dubnu 2014 jsem
potkal evropské dobrovolnice Kasiu a Kingu
a pozval je na hodinu. Role lektorky se ujala
Kasia. V té době zažíval náš kurz nebývalý
rozkvět. Počet studentů se ustálil na pětici
skalních nadšenců a v září 2014 se nám dokonce podařilo uskutečnit dvoudenní „studijní“ výlet do Vratislavi. Především výklad
v expozici Raclavické panoramy byl pro nás
vynikajícím poslechovým cvičením. Koncem roku 2014 jsme od Lékařské knihovny
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Krajské nemocnice Liberec, které patří nesmírný dík za pořízení Polsko-českého slovníku pro účely našeho kurzu, obdrželi výtisk
Inovací. Časopis si mohou studenti zapůjčit
k domácímu samostudiu (nutno dodat, že
tuto možnost hojně využívají). Dvojjazyčné
články jako začátečníci totiž velmi oceňujeme. Odpadá nám zdlouhavé vyhledávání
neznámých slovíček ve slovníku. Od ledna
2015 jsme bohužel sice osiřelý kroužek samouků, ale snažíme se udržovat kontakt
s jazykem a doufáme, že se k nám třeba nějaký rodilý mluvčí časem přidá.
Scházíme se v prostorách Dobrovolnického centra Dobromysl v areálu liberecké
nemocnice každou středu (kromě prázdnin)
od 15.30 zhruba na hodinku. Program lekcí
a pracovní listy připravuji společně s Kasiou
prostřednictvím e-mailů. A co je obsahem?
Zabýváme se gramatikou, pilujeme výslovnost čtením různých textů a při tom si rozšiřujeme slovní zásobu, pouštíme si CD (poslechová cvičení, ale i písně), příležitostně
film, zkoušíme také otevírat vybraná témata
z polských reálií (dějiny, zeměpis, kulturu,
vzájemné vztahy), k nim si připravujeme
prezentace a následně o nich diskutujeme
(nutno však přiznat, že tyto diskuze probíhají spíše v češtině).
Poděkování za pomoc při realizaci tohoto
projektu si plným právem zaslouží: Damian

Inovace na česko-polském pomezí

Drużkowski z vratislavského Centra iniciativ UNESCO, studenti UniNisa Technické
univerzity v Liberci Adrian Baltyn, Daniel
Sabura a Michał Piotr Janasik a evropské
dobrovolnice Kinga Grzanka a Kasia Szewczyk. Na závěr bych rád uvedl jednu zajímavou zkušenost. Během lekcí jsme si uvědomili, že polština skvěle tříbí náš cit pro jazyk
obecně.
(LIBEREC) Język polski
należy wspólnie z językiem czeskim, słowackim,
serbsko-łużyckim, gwarą
kaszubską, śląską, góralską do zachodniosłowiańskiej gałęzi indoeuropejskiej
rodziny językowej. Jeszcze w XIV wieku
Czesi go bez problemu rozumieli. Tekst
w zbliżonym brzmieniu zainteresowani
kursem języka polskiego mogli przeczytać na ulotce, która była dystrybuowana
w październiku 2012 roku między pracownikami, zapraszając na pierwszą lekcję.
Od tamtego czasu nasz kurs cieszy się raz
większym raz mniejszym powodzeniem.
Projekt rozpoczął Damian, a jego rzetelne
podejście dało nam dobre podstawy. Po
jego odejściu w styczniu 2013 roku nastąpiła przerwa aż do listopada. Wówczas udało mi się zaangażować w projekt polskich
studentów Uniwersytetu Technicznego

innowacje
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w Libercu. Niestety sesja egzaminacyjna
naszą współprcę bardzo szybko zakończyła.
Co jakiś czas starałem się zastępować ich
native speakerami, aby nie stracić kontaktu
z językiem polskim. W kwietniu 2014 roku
spotkałem europejskie wolontariuszki Kasię
i Kingę, które zaprosiłem na godzinkę. Rolę
nauczycielki podjęła Kasia. W tym okresie
nasz kurs przeszedł znaczący rozwój. Liczba kursantów stanęła na pięciu zagorzałych
entuzjastach. We wrześniu 2014 roku udało nam się zorganizować dwudniową wycieczkę „studyjną” do Wrocławia. Przede
wszystkim wykład w Panoramie Racławickiej był dla nas doskonałym ćwiczeniem
słuchowym. Pod koniec 2014 roku otrzymaliśmy od biblioteki medycznej szpitala
wojewódzkiego w Libercu, któremu należą
się niezmierne podziękowania za nabycie
polsko-czeskiego słownika na potrzeby naszego kurs, egzemplarz Innowacji. Czasopismo kursanci mogą zabrać do domu w celu
samodzielnego uczenia się (trzeba dodać,
że taką możliwość chętnie wykorzystują).
Dwujęzyczne artykuły, jako początkujący,
wielce cenimy. Odpada nam długie wyszukiwanie nieznanych słówek w słowniku.
Od stycznia 2015 roku jesteśmy jednakże
osamotnioną grupą samouków, ale staramy
się podtrzymywać kontakt z językiem i wierzymy, że może jakiś native speaker do nas
z czasem dołączy.
Spotykamy się w pomieszczeniach ochotniczego centrum Dobromysl w kompleksie
libereckiego szpitala w każdą środę (z wyjątkiem świąt) od godziny 15:30, mniej więcej
na godzinę. Program lekcji i zadania przygotowuję wspólnie z Kasią mejlowo. A czego się uczymy? Zajmujemy się gramatyką,
ćwiczymy wymowę czytając różne teksty, a
przy tym poszerzamy zasób słownictwa, słuchamy CD (ćwiczenia słuchowe i pisemne),
czasami oglądamy film, próbujemy także
omawiać wybrane tematy z polskich realiów
(historię, geografię, kulturę, wzajemne stosunki), do nich przygotowujemy prezentacje a następnie dyskutujemy o nich (należy
wszak przyznać, że te dyskusje odbywają się
raczej w języku czeskim).
W pełni zasłużone podziękowania za pomoc przy realizacji tego projektu składam:
Damianowi Drużkowskiemu z wrocławskiego Centrum Inicjatyw UNESCO, studentom UniNisa Uniwersytetu Technicznego
w Libercu Adrianowi Bałtynowi, Danielowi
Saburze, Michałowi Piotrowi Janasikowi,
a także naszym europejskim wolontariuszkom
Kindze Grzence i Kasi Szewczyk. Na koniec
chciałbym podzielić się jednym interesującym doświadczeniem. Podczas lekcji uświadomiliśmy sobie, że język polski znakomicie
kształtuje nasze poczucie języka w ogóle.
Tomáš Hendrych
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Hradecké ekonomické dny
(HRADEC KRÁLOVÉ) Ve
dnech 3. - 4. února 2015 se
v Hradci Králové uskutečnila mezinárodní vědecká
konference „Hradecké ekonomické dny“.
Tuto konferenci pořádá již několik let Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové. Letos byla mezi tematické okruhy zařazena např. tato témata:
aktuální otázky bankovnictví a finančních
trhů, makroekonomické souvislosti rozvoje regionů, ekonomika cestovního ruchu,
ekonomika a management firmy, moderní
trendy managementu apod.
S úvodními referáty vystoupili mimo jiné
Jan Frait, ČNB, ředitel Samostatného odboru finanční stability a Zuzana Ceralová Petrofová, prezidentka a jednatelka společnosti
PETROF, Hradec Králové. Nejpočetnější zahraniční delegace byla opět z Polska, polští
účastníci měli na konferenci i svoji samo-

statnou sekci (ekonomia i zarządzanie regionów i przedsiębiorstw). V rámci jednání
polské sekce vystoupil s prezentací zástupce
Královéhradeckého kraje a informoval přítomné účastníky o dotačních možnostech
v novém programovém období 2014-2020,
zejména přiblížil příležitosti nového programu INTERREG V-A ČR – Polsko.
Konference měla tradičně dobrou úroveň,
uskutečnilo se i mnoho neformálních jednání a setkání. Sborníky z konference jsou
zařazovány do databáze Web of Knowledge
viz. http://fim.uhk.cz/hed.

Hradeckie dni ekonomiczne

Roman Klíma z oddělení evropských grantů Krajského úřadu Královéhradeckého kraje při prezentaci
dotačních příležitostí během jednání polské sekce.
/ Roman Klima z Wydziału Funduszy Europejskich Urzędu Województwa Kralovehradeckiego,
prezentacjący możliwości dotacyjne, podczas rozmów polskiej sekcji.

(HRADEC
KRALOVE)
W dniach 3-4 lutego 2015
roku w Hradec Kralove
odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa „Hradeckie dni
ekonomiczne”. Konferencję organizuje już
od kilku lat Wydział Informatyki i Zarządzania Uniwersytetu w Hradec Kralove.
W tym roku zakres tematyczny obejmował
na przykład takie tematy: aktualne problemy bankowości i rynków finansowych,
makroekonomiczne zależności rozwoju
regionalnego, ekonomia w turystyce, ekonomia i zarządzanie w firmie, nowoczesne
trendy zarządzania i inne.
Ze wstępnymi wykładami wystąpili między
innymi Jan Frait, ČNB, Dytektor Niezależnego Departamentu Stabilności Finansowej
oraz Zuzana Ceralova Petrofova, Prezydent
i Przedstawiciel spółki PETROF, Hradec

Kralove. Najliczniejszą zagraniczną delegacją była grupa z Polski. Polscy uczestnicy
mieli na konferencji swoją niezależną sekcję (ekonomia oraz zarządzanie regionami
i przedsiębiorstwami). W ramach spotkania
z polską sekcją z prezentacją wystąpił przedstawiciel województwa kralovehradeckiego,
który poinformował obecnych uczestników
o możliwościach ubiegania się o dotacje
w nowym okresie programowania 20142020, szczególnie przybliżył możliwości
aplikowania z nowego programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska.
Konferencja tradycyjnie była na wysokim
poziomie, odbyło się wiele nieformalnych
rozmów i spotkań.
Publikacja zbiorowa z konferencji jest dołączona na stronach internetowych Web of
Knowledge http://fim.uhk.cz/hed
Roman Klíma, Foto Věra Palánová
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(KRZYŻOWA) Przez trzy
dni w maju, niebo Powiatu Świdnickiego malowane
będzie dziesiątkami balonów. Wszystko za sprawą Balloon Festival
Krzyżowa 2015, który przyjazd planują
największe gwiazdy baloniarstwa z całego
świata, a także pasjonaci tego sportu. Organizatorzy planują wiele atrakcji zarówno dla zawodników, jak i mieszkańców
regionu.

Dlaczego balony?
Lot balonem ma fanów na całym świecie,
a organizatorzy Balloon Festival Krzyżowa
2015, liczą, że impreza zyska wielu sympatyków. Weekendowe, majowe wydarzenie
zaplanowane jest dla wszystkich, niezależnie od wieku.
- Nic nie dorównuje mocy wznoszenia
tej ogromnej czaszy balonu na przejrzystym porannym niebie. Te pełne wdzięku
giganty opuszczają ziemię i nie można
od nich oderwać wzroku – mówi Robert
Jagła, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, który jako zawodnik, czynnie włączył
się w organizację wydarzenia w Krzyżowej
i objął je swoim Patronatem Honorowym.
- Niesamowicie maluje się zwłaszcza
nocne widowisko oświetlonych balonów,
kiedy strumień ognia i rozgrzanego powietrza wypełnia balon, unosi go w gwieź-

Balloon
Balony uniosą maj
– Balloon Festival Krzyżowa 2015
Balloon Festival Krzyżowa 2015 to połączenie profesjonalnych zawodów z festiwalem balonowym. To pierwsze tego typu
przedsięwzięcie w Polsce! Zawodników
i kibiców przyciągną tu nie tylko kryształowe niebo, malownicze widoki i majowy
klimat. Ale przede wszystkim wspaniałe warunki do uprawiania baloniarstwa.
Organizatorami wydarzenia są Świdnicki
Klub Balonowy, Dolnośląski Portal Gospodarczy Naszbiznes24.pl oraz Powiat i Gmina
Świdnica.W dniach 8-10 maja 2015 r. przyjazd na majówkę do Krzyżowej (woj. dolnośląskie) planuje środowisko balonowe z m.
in. Polski, Niemiec, Czech, a także innych
krajów Europy i USA. - Wśród gości będą
światowe gwiazdy baloniarstwa: Wilhelm
Eimers- Niemcy – aktualny mistrz świata,
Ireneusz Cieślak-Polska- były mistrz świat,
Buzz Wills-USA, Jerzy Czerniawski-Polska,
Nick Donner-USA. Swój przyjazd zapowiedziało wielu wspaniałych pilotów – wylicza
Krzysztof Zapart, szef Świdnickiego Klubu
Balonowego. - Dzięki kombinacji wzorców
pogodowych i krajobrazu geograficznego,
baloniarstwo w rejonie Krzyżowej pozwala doświadczyć niezapomnianych przygód
- podkreśla.
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dziste niebo. To widok, którego się nie zapomina – dodaje.

Co w planie festiwalu
w Krzyżowej?
Balloon Festival Krzyżowa 2015 to niewątpliwie aż trzy dni pełne atrakcji. Pierwszy
dzień, czyli piątek, to czas kiedy uczestnicy zjadą na miejsce wydarzenia. Będzie on
pełniony zapachem pieczenia przeróżnych
potraw regionalnych, serwowanych w towarzystwie przyrody i kolorowych balonów
unoszących się nad głowami widzów. Sobota przeznaczona jest na zawody, a wieczorem na koncert gwiazdy i pokaz sztucznych
ogni. Rozgrywane będą wspaniałe i widowiskowe konkurencje balonowe, ponadto
w planie jest nawet ślub w balonie! W niedzielę poznamy wyniki zawodów i uroczyście zakończymy międzynarodowe spotkanie w Krzyżowej.
Imprezie towarzyszyć będą liczne niespodzianki oraz atrakcje dla dzieci i dorosłych.
W planie są rozrywki plenerowe, a także konkursy - fotograficzny i plastyczny. Nie zabraknie stoisk gastronomicznych i bogatej oferty
produktów regionalnych. Krzysztof Zapart

innowacje
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(KRZYŻOWA) Celé tři
květnové dny bude obloha ve Swidnickém regionu
vymalovaná desítkami balónů. Vše bude pod režií Balónového festivalu, kterého se zúčastní největší světové
hvězdy balónového létání spolu s příznivci
tohoto sportu. Organizátoři plánují široké
spektrum aktivit nejen pro závodníky, ale
také pro obyvatele regionu.

SIPH ŚWIDNICA / REGION PANDA
nad zemí,” říká Robert Jagła, člen organizace
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, který se jako
závodník aktivně podílí na organizaci akce
v Krzyżowé a vzal si nad ní patronát. „Ne-

Nowa
granica
państwa
Od 50. let minulého století
dluží Česko Polsku území.
Tehdy se napřimovala hranice, aby se lépe uhlídala.
Přesný seznam pozemků, které se budou
vracet, není prozatím známý.

Balónový festival Krzyżowa 2015 je propojení profesionálních závodů se slavností balónového létání. Nic podobného se v Polsku
ještě neuskutečnilo. Májové počasí, krásné
pohledy, křišťálově čisté nebe jsou hlavní
atrakce pro závodníky a diváky. Na prvním
místě to jsou však dokonalé podmínky pro
balonóvé létání.

Přibližnou představu, kde se hranice posune,
si však lze udělat. Vláda o pozemcích už před
časem jednala se starosty. Mluví se o katastru
Krnova, několika obcích u Frýdlantu nebo o
Vidnavě na Jesenicku. Polsku bylo nabídnuto území o rozloze cca 368 hektarů. Nyní se
čeká na odsouhlasení.

Organizátorem celé akce je Świdnicki Klub
Balonowy, Dolnośląski Portal Gospodarczy, organizace Naszbiznes24.pl, Świdnický

Festival
Balóny pozvednou květen
– Balónový festival Krzyżowa 2015
kraj společně s městem Świdnica. Ve dnech
8.-10. května 2015 na setkání dorazí balóny z Polska, Německa, České republiky a
dalších zemí Evropy a z USA. Mezi hosty
budou světové špičky balónového sportu,
např. Wilhelm Eimers- Německo – současný
mistr světa, Ireneusz Cieślak-Polsko, bývalý mistr světa, Buzz Wills-USA, Jerzy Czerniawski-Polsko, Nick Donner-USA. „Svůj
příjezd přislíbilo mnoho vynikajících letců,”
říká Krzysztof Zapart, šéf Świdnickiego Klubu Balonowego. „Díky kombinaci počasí
a geografii kraje se stává balónové létání
v oblasti Krzyżowa nezapomenutelným zážitkem,” zdůrazňuje Krzysztof Zapart.

Proč balóny?
Balónové létání má fanoušky na celém světě. Organizátoři Balónového festivalu 2015
počítají s tím, že počet příznivců bude stoupat. Víkendová květnová událost je určena
všem lidem bez věkové hranice. „Nic se nevyrovná síle vzletu tolika barevných balónů
na čisté ranní obloze. Nelze odtrhnout oči
od těchto elegantních obrů vznášejících se

skutečným se zdá být především noční nebe
plné osvětlených balónů, kdy plamen ohně
a ohřátý vzduch vyplňuje balón a unáší ho
na hvězdnou oblohu. To je pohled, na který
nelze zapomenout,” dodává Robert Jagła.

Jaký je program festivalu?
Balónový festival 2015 jsou bezpochyby
tři dny plné zajímavého programu a atrakcí.
První den, čili pátek, je dnem příjezdu všech
účastníku na místo. Celý den bude provoněný vůněmi regionálních potravin servírovaných přímo v plenéru krajiny a balóny vznášejícími se nad hlavami všech přítomných.
Sobota je zasvěcena závodům, sobotní večer
bude doprovázen hudebním vyystoupením
a ohňostrojem. Proběhnou velkolepé balónové soutěže a navíc bude uzavřen svatební slib
v balóně! V neděli budou známé výsledky
soutěže a celé mezinárodní setkání bude slavnostně ukončeno. Akci zpestří řada překvapení pro děti a dospělé. Plánují se venkovní
zábavy a také fotografické a umělecké soutěže. Celá akce bude nabízet bohatou gastronomickou nabídku regionálních produktů.

Więcej o imprezie na stronie / Více na:

www.balloonfestival-swidnica.pl

Od lat pięćdziesiątych ubiegłego stulecia Czechy są
dłużne Polsce ziemie. Wówczas to granica została wyprostowana, aby
lepiej była kontrolowana. Dokładny wykaz gruntów, które mają zostać zwrócone,
nie jest jeszcze znany.
Przybliżony kształt przesuniętych granic,
można z grubsza określić. Władza, już jakiś
czas temu pertraktowała w tej sprawie z burmistrzami. Mówi się o gruntach Krnova, kilku gminach w okolicy Frydlandu, czy też o
Vidnave w Jesenikach. Polska miałaby otrzymać ziemie o powierzchni 368 hektarów.
Obecnie oczekujemy za zatwierdzenie.
źródło / zdroj iDNES.cz

WCHODZIMY NA RYNEK SĄSIADA
VSTUPUJEME NA TRH ZEMĚ SOUSEDA

Aktuální přehled výstav a veletrhů
najdete na
/ Aktualny wykaz wystaw i targów
znajdziecie na

www.pl.cz.net

www.balloon-club-swidnica.com
Innowacje na czesko-polskim pograniczu
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Wagony wjechały na pierwsze miejsce
Świdnicki producent wagonów towarowych – Wagony Świdnica SA – zajął
pierwsze miejsce na Dolnym Śląsku w prowadzonym co roku przez
prestiżowy miesięcznik „Forbes” rankingu
„Diamenty Forbesa”. To bardzo obiektywne zestawienie analizuje dane finansowe
spółek, pogrupowanych według wielkości
zatrudnienia. Wagony Świdnica przewodzi dużym dolnośląskim firmom.
Świdnicka fabryka to część amerykańskiego koncernu The Greenbrier Company.
Razem z dwiema polskimi spółkami ZNTK
„Oława” i ZTK „Siarkopol” oraz niemieckim
biurem Greenbrier Germany tworzy Greenbrier Europe. Bardzo dobry wynik finansowy spółki jest odzwierciedleniem trwającego
już dwa-trzy lata trendu. – Po kryzysie w latach 2008-2009 nasza sprzedaż drastycznie
spadła, osiągając poziom około 250 mln zł
– wspomina Bogdan Leśniański, wiceprezes
zarządu. – Ale tak naprawdę to dzięki kryzysowi pokazaliśmy naszą siłę jako firma,
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zwłaszcza jeśli chodzi o zarządzanie i efektywne wykorzystanie zasobów kadrowych.
Dzięki temu, mimo że nasza sprzedaż spadła, nadal wykazywaliśmy zysk – uważa
wiceprezes Leśniański.
Lata 2010-2013 to w świdnickiej fabryce
okres systematycznego wzrostu sprzedaży
i zysku netto przy jednoczesnym zmniejszaniu należności. – Udało się to osiągnąć
dzięki dwóm podstawowym aspektom
naszej działalności – wyjaśnia Bogdan Leśniański. – Pierwszy to segment wagonów
towarowych do przewozu samochodów,
w którym jesteśmy obecnie liderem na rynku Unii Europejskiej, drugi, równie istotny,
to segment wagonów cystern ciśnieniowych,
których od lat jesteśmy największym niezależnym producentem w Europie. Odbiorcy produkowanych w Świdnicy wagonów
to głównie europejskie firmy leasingowe,

Inovace na česko-polském pomezí

wśród nich największe, takie jak VTG czy
ERMEWA i prywatni operatorzy kolejowi,
tacy jak BLG i Carwaggon.
Do obecnej sprzedaży, która w 2013 r. wyniosła 460.124.432,42 zł, a tendencja – biorąc pod uwagę kolejny, zamknięty już w firmie, rok finansowy – jest wzrostowa, droga
Wagonów była jednak stosunkowo krótka.
Wagony Świdnica SA zatrudniają obecnie około 1500 osób – najwięcej w głównej
fabryce w Świdnicy, gdzie pracuje 911 pracowników etatowych i 253 zatrudnianych
za pośrednictwem firm zewnętrznych.
W podległym Zakładzie Naprawy Taboru Kolejowego w Oławie pracuje 270 osób,
zaś w zajmującej się leasingiem spółce
ZTK „Siarkopol” w Tarnobrzegu – 47 osób.
Akwizycja obu spółek to działania ostatnich
kilku lat.
Anita Odachowska
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Vozy na prvním místě
Magnát na česko-polském pohraničí

Bogdan Leśniański

Svidnický výrobce obchodních vagónů „Wagony
Świdnica SA” obsadil první místo v každoročním
žebříčku „Diamanty Forbes” prestižního časopisu „Forbes” v regionu Dolního
Slezska. Toto velmi objektivní prohlášení

analyzuje finanční data společností srovnaných podle kritérií magazínu Forbes.
Firma Wagony Świdnica je lídr velkých
dolnoslezských firem.
Svidnická továrna je částí amerického koncernu The Greenbrier Company. Společně s dvěma polskými společnostmi ZNTK
„Oława” a ZTK „Siarkopol” a s německou
kanceláří Greenbrier Germany tvoří Greenbrier Europe. Velmi dobrý finanční efekt
společnosti je výsledkem dva až tři roky
trvajícího vzestupného trendu. „Po krizi v
letech 2008 – 2009 drasticky poklesly naše
tržby na 250 mln zł.,” vzpomíná Bogdan
Leśniański, viceprezident. „Ve skutečnosti jsme však díky krizi mohli ukázat svoji
sílu coby firma, zejména pokud jde o řízení a využívání lidských zdrojů. Navzdory
tomu, že naše tržba klesla, jsme vykazovali
zisk,” zdůrazňuje viceprezident Leśniański.
Roky 2010-2013 jsou pro svidnickou

továrnu obdobím systematického růstu
prodeje a čistého zisku při současném snižovaní dluhu. „Podařilo se nám to díky
dvěma základním aspektům naší činnosti,” vysvětluje Bogdan Leśniański. „Prvním
je segment vozů pro přepravu automobilů,
ve kterém jsme lídrem na trhu EU, druhým, neméně důležitým, je segment vozů
tlakových nádob, ve kterém jsme již léta
největším nezávislým výrobcem v Evropě.
Příjemci vozů vyrobených ve městě Świdnica jsou hlavně evropské leasingové firmy,
mezi nimi je největší firma např. VTG nebo
ERMEWA, dále soukromí provozovatelé železniční dopravy, např. BLG a Carwaggon.
Dle současných tržeb, které v roce 2013
dosáhly 460.124.432,42 zł, a s přihlédnutím
k dalším tržbám, uzavřeným již v předcházejícím účetním období společnosti, je v poměrně krátké době tendence firmy vzrůstající.
Wagony Świdnica SA zaměstnávají okolo
1500 zaměstnanců, nejvíce v hlavní továrně
ve městě Świdnica, kde pracuje 911 lidí na
plný úvazek a 253 lidí prostřednictvím externích firem. Ve firmě Zakładzie Naprawy
Taboru Kolejowego v Oławie pracuje 270
lidí, ve spolupráci s leasingovou společností
ZTK „Siarkopol” v Tarnobrzegu je zaměstnáno 47 osob. Akvizice obou společností je
výsledkem několika posledních let.

(Jablonné nad Orlicí)
W rejestrze produktów innowacyjnych firmy Isolit
Bravo znajduje się wyrób,
który nas zainteresował swoja praktycznością. Jest to Quadkut.

Quadkut
(JABLONNÉ NAD ORLICÍ)
V rejstříku inovativních výrobků firmy Isolit Bravo se
nachází výrobek, který nás
zaujal svojí praktičností. Jmenuje se Quadkut.
Co je Quadkut a jaké je jeho využití?
„Quadkut je nůž. Je to nový princip, zcela
nový výrobek. Nic nekopíruje, nic nenapodobuje. Řeže a krájí běžné materiály jako

Co to jest Quadkut i do czego służy?
„Quadkut jest nożem. To całkowicie nowy
produkt. Nie naśladuje innego, podobnego
narzędzia. Kroi i tnie takie materiały jak papier, karton, pcv i materiały tekstylne z dużą
łatwością i szybkością, nie uszkadzając przy
tym powierzchni, na której znajdują się
materiały. Różnicę pomiędzy Quadkutem
a zwykłym nożem z odłamywanym ostrzem
porównać można do różnicy pomiędzy maszyną do szycia a szyciem ręcznym. Ceną
od zwykłego noża różni się wszak niewiele“ powiedział Kvido Štěpánek. Używanie
Quadkutu jest wszechstronne.
ys

papír, karton, PVC, látky atd. lehce, rychle,
nepoškodí podkladový povrch. Rozdíl mezi
Quadkutem a běžným ulamovacím nožem
lze přirovnat k rozdílu mezi šicím strojem
a ručním šitím. Cena od běžného ulamovacího nože se však tolik neliší,“ řekl Kvido Štěpánek. Využití Quadkutu je všestranné.
více o něm na / więcej na stronie
www.bravospotrebice.cz

Innowacje na czesko-polskim pograniczu
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Po latach uruchomili innowacyjn
Innowacyjna w skali Europy linia technologiczna do
produkcji ciepła z biopaliw,
będąca koncepcją inżynierów Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej w Świdnicy na prawach patentowych
firmy Angielskiej, powstała w 2010 r. Od
tamtej pory wykonawca instalacji miał
problemy z jej przystosowaniem do pracy

ciągłej. Fakt, iż zgazowarka, której koszt
zgodnie z umową opiewał na prawie 7 mln
zł (ostatecznie ciepłowników kosztowała
zaledwie ok. 1 mln zł) nie działa – przypisywano niewłaściwej jakości biomasy
Vi niewłaściwej obsłudze.
– Pod koniec roku 2014 MZEC stał się
właścicielem całej linii zgazowania wraz

Inovativní stroj po le
z licencją na jej eksploatację i od tego momentu rozpoczęto przygotowania do samodzielnego uruchomienia zgazowarki.
W lutym 2015 r. instalację uruchomiono
i eksploatowano z pozytywnym skutkiem
przez cały tydzień. Paliwem była biomasa
w postaci drobnych zrębków – trocin. Na
początku marca dokonano kolejnego uruchomienia w celu optymalizacji parametrów
i przeprowadzenia pomiarów – przy udziale
specjalistów z firmy Torftech oraz pracowników naukowych Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla z Zabrza. Osiągnięte wyniki pozytywnie zaskoczyły samych konstruktorów
instalacji. Teraz pozostaje przygotowanie
instalacji do pracy ciągłej i zakończenie prac
odbiorowych.

in

byliśmy tam

– Tu należy dodać, że im więcej ciepła będzie wytwarzane w zgazowarce, tym mniej
zakład ciepłowniczy będzie musiał dokupić
uprawnień do emisji CO2 – podkreśla Ryszard Sobański. – Szacujemy, że jeśli zgazowarka pracowałaby przez okres całego roku
ze średnią mocą 3 MW (maksymalna jej moc
to 5 MW), to oszczędności z tego tytułu wyniosą ok. 300 tys. zł rocznie. To z kolei wpłynie na niższą cenę ciepła, a warto podkreślić,
że zgodnie z przewidywaniami ekspertów,
cena uprawnień do emisji CO2 będzie sukcesywnie na rynku wzrastać.
Poprawna i ciągła praca zgazowarki, umożliwi powrót do koncepcji wybudowania
w oparciu o nią układu kogeneracyjnego,
co dodatkowo umożliwi produkcję zielonej
energii elektrycznej – przez co przedsięwzięcie będzie jeszcze bardziej opłacalne.

Innowacyjna instalacja do produkcji ciepła z biopaliw uruchomiona w Miejskim Zakładzie Energetyki
Cieplnej w Świdnicy, po kilku latach nieudanych prób wreszcie zaczęła działać. Foto Wiktor Bąkiewicz
„Wiadomości Świdnickie”/ Inovativní instalace zařízení pro výrobu tepla z biomasy je zprovozněna
v Městské tepelné elektrárně. Po několika letech neúspěšného uvedení do provozu konečně začala fungovat.
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Świdnicka instalacja do produkcji ciepła
z biomasy nie jest jedyną innowacyjną, która
musiała przejść długą drogę do rozpoczęcia
działania. Pisaliśmy już na ten temat relacjonując panel poświęcony innowacjom odbywający się podczas czwartej edycji Kongresu
Regionów w Świdnicy.
Anita Odachowska
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ną maszynę

etech zahájil provoz
Inovativní linie ve výrobě
tepla z biopaliv v rámci Evropy, budoucí koncepce inženýrů Městské tepelné elektrárny (MZEC) ve městě Świdnica v souladu
s patentním anglickým právem, vznikla
v roce 2010. Od té doby měla montážní firma problém s nepřetržitým provozem. Skutečnost, že náklady na plynárnu byly ve výši
7 mil. zł (náklady na tepelné výměníky byly
cca 1 mil. zł), neobstojí z důvodu špatné jakosti biomasy a nesprávné obsluze.
Na konci roku 2014 se MZEC stal majitelem celé řady plynáren s licencí na jeho
export. Od této chvíle se začal připravovat
samostatný chod plynárny.
V únoru 2015 byla zahájena instalace
a úspěšně funguje celý týden. Palivem byla biomasa tvořená dřevitými zbytky – pilinami.
Na začátku března byla ukončena další zkouška chodu za účelem optimalizace parametrů
a měření za účasti specialistů firmy Torftech
a výzkumných pracovníků Ústavu chemického zpracování uhlí ve městě Zabrz. Velmi
dobré výsledky zaskočily samotné konstruktéry instalace. Zbývá provést opatření pro nepřetržitý provoz a zakončit přípravy.

in

byli jsme u toho

„Zde je dobré podotknout, že čím více
tepla bude vyrobeno v plynárně, tím méně
bude teplárna dokupovat povolenky na
emise CO2,” zdůrazňuje Ryszard Sobański.
„Za předpokladu, že plynárna bude fungovat celý rok s průměrným výkonem 3 MW
(max. 5 MW), budou celkové úspory nákladů ve výši zhruba 300 tisíc zł. ročně. To bude
mít za následek nižší cenu tepla. Je dobré
zdůraznit, že podle odhadů odborníků bude
cena emisních povolenek CO2 vzrůstat.”
Správný a nepřetržitý provoz plynárny
umožní návrat ke koncepci vytvoření kogeneračního systému, což umožní výrobu
zelené elektrické energie, a díky tomu bude
projekt ještě výhodnější.
Svidnická instalace výroby tepla z biomasy není jedinou inovační technologií, která
musela absolvovat dlouhou cestu k realizaci.
Tomuto tématu, které se týká inovací, jsme
se již věnovali v průběhu čtvrtého ročníku
Kongresu regionů ve Świdnici.

(Jablonec nad Nisou)
Ve dnech 19. - 21. března
2015 se v areálu Eurocentrum Jablonec nad Nisou
představila již po patnácté ucelená turistická nabídka regionů České republiky
i sousedních států. Součástí veletrhu byla
výstava a soutěž, jejímž cílem byla popularizace výroby a prodeje kvalitních a nápaditých českých suvenýrů a regionálních

produktů, které vycházejí z místních tradic
zemědělské, řemeslné, manufakturní či
průmyslové výroby. Na návštěvníky čekal
bohatý kulturní program, odborné přednášky, ochutnávky, řemeslníci, prodejci
regionálních produktů, zábava pro děti
a dospělé. Vše o veletrhu cestovního ruchu
Euroregion Tour v Jablonci nad Nisou najdete na www.euroregiontour.cz.

(Jablonec nad Nisou)
W dniach 19-21 marca 2015
roku w pomieszczeniach
Eurocentrum Jablonec nad
Nisou już po raz piętnasty została zaprezentowana turystyczna oferta regionu Czeskiej Republiki oraz sąsiadujących państw.
Częścią targów była wystawa i konkurs,
którego celem była promocja wyrobów
i sprzedaż pierwszorzędnych i pomysłowych czeskich pamiątek, a także regio-

nalnych produktów, które nawiązują do
miejscowych tradycji rolniczych, rzemieślniczych, manufaktur, czy też produktów
przemysłowych. Na odwiedzających czekał
bogaty program kulturalny, branżowe wykłady, degustacje, rzemieślnicy sprzedający regionalne produkty, zabawa dla dzieci
i dorosłych. Wszystko o Targach Turystycznych Euroregion Tour w Jablonci nad Nisou znajdziecie na stronie internetowej
www.euroregiontour.cz
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Čtyři tiskaři vyb
(RYCHNOV NAD KNĚŽNOU)
„Mohlo to být v září roku
1990, kdy jsme s holýma
rukama začali hledat prostory pro tisk a nakupovat první stroje,“
vzpomíná na začátky podnikání Miroslav
Kopecký. V roce 1992 dali čtyři kamarádi
vyučení tiskařině svému s. r. o. název Uniprint, protože začali univerzálně: knihtisk, sítotisk i ofsetový tisk.
Přišel jsem tehdy za nimi do malých místností v suterénu rychnovského Společenského centra, kde mezi černí tiskařských strojů
měli spoustu štočků a šuplíky plné ručního
písma. „Troufneme si tisknout pravidelný periodický týdeník,“ vyrukoval na mě
(tehdy na šéfredaktora Orlického týdeníku)
Miroslav Kopecký. Měli jediný počítač a ofsetový tiskový stroj Dominant 715, neměli
ani scanner, který si tehdy nemohli dovolit. Fotky dělali několik měsíců foto cestou

- rastrováním. Kvalita počítačové sazby?
Nejprve na mrtvici, o týden později příšerná, ale každý týden o 100% lepší. Ale hlavně
pro zákazníka podstatně levnější než tehdejší
rotační tisk.
A také stále rychlejší výroba, týdeník získával na aktuálnosti, jeho náklad se oproti
éře totality téměř ztrojnásobil! To vedlo
k nákupu osvitové jednotky a další techniky.
Ještě týž rok si koupil Uniprint dvoubarevný
tiskařský stroj, ke čtyřem majitelům přibylo osm zaměstnanců a tiskli hlavně letáky
a noviny. A titulů přibývalo. Společníkům
v roce 1993 ještě nebylo čtyřicet let a pronajali pro podnikání většinu plochy suterénu
společenského centra.
V roce 1994 si Uniprint pořídil první čtyřbarevný tiskový stroj. Tisk plnobarevných titulů se tak zkrátil na čtvrtinu původní doby.
Přibývaly zakázky, nová periodika, nároky

zákazníků, prostory pro podnikání přestaly
stačit, byla potřeba nových aut, nových strojů, dalších zaměstnanců.
V roce 2002 koupil Uniprint nový objekt
pro podnikání, bývalou textilku na kraji města. Provedl v budově potřebné stavební úpravy a od května 2003 vtěsnal pod jednu střechu sklady i výrobu. Krátce nato, v roce 2005
nakoupil první stroj, který měl už pět věží,
KBA Performa 66/5. INOVACE?! V Uniprintu běžné slovo po celých 25 let existence.
„Teprve pětibarevný stroj nám přinesl současnou špičkovou tiskařskou kvalitu. Nyní
máme tři takové stroje, ale vrchol podnikání
máme už asi za sebou. To bylo kolem roku
2008,“ vzpomíná jednatel firmy Uniprint,
někdejší fotbalista a později při podnikání
i uznávaný fotbalový trenér tehdy divizního
FC Rychnov n. K., Miroslav Kopecký.
Uniprint zaměstnává nyní 36 lidí. Bývalá
textilka ožila tiskem. Dnes je v polygrafické
branži jméno Uniprint uznávaným pojmem.
Tiskne pro renomované české i zahraniční
firmy tiskoviny ve špičkové kvalitě. Zeptal
jsem se na závěr, čeho si váží nejvíc pan jednatel, známý ve firmě jako nekompromisně přísný, ale spravedlivý muž: „Asi toho,
čeho jsme za ta léta dosáhli. A také toho, že
naše firma se může pochlubit certifikátem
Referenční tiskárna KBA – Grafitec, udělený výrobním závodem tiskových strojů
v Dobrušce. Šli jsme do všeho bez zkušeností s obchodováním, s managementem…“
A co by dnes udělal jinak? „Všechno.“
Chviličku volného času v životě manažera
a kamaráda, kterého obdivuje, našel
Jiří Daniel.
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trzykrotnie wzrosły! To prowadziło do zakupu maszyny ekspozycyjnej i innej wyposażenia technicznego. Jeszcze w tym roku kupił
Uniprint dwukolorową maszynę drukarską,
wśród czterech właścicieli dołączyło jeszcze
osiem pracowników i drukowali szczególnie
ulotki i gazety. A tytułów było coraz więcej.
Właściciele jeszcze w 1993 roku nie skończyli czterdzieści lat i wynajęli w celu biznesu
większą część powierzchni sutereny Centrum towarzyskiego.

słowo przez całe 25 lat istnienia. „Dopiero pięciokolorowa maszyna przyniosła nam dzisiejszą najlepszą jakość druku. Obecnie posiadamy trzy takie maszyny, jednak szczyt biznesu
chyba już za nami. To było około 2008 roku,“
wspomina Prezes firmy Uniprint, ówczesny
piłkarz i późniejszy nawet przy prowadzeniu
działalności gospodarczej ceniony trener piłki
nożnej w tamtych czasach grupy dywizji FC
Rychnov n. K., Miroslav Kopecký.

W 1994 roku firma Uniprint kupiła pierwszą czterokolorową maszynę drukarską.
Druk pełnokolorowych tytułów skrócił się
na jedną czwartą pierwotnego czasu. Widniał
wzrost zamówień, nowych periodyk, żądań
klientów, pomieszczenia w celu działalności

Uniprint zatrudnia w tej chwili 36 osób.
Były zakład tekstylny ożył drukiem. Dziś
w branży poligraficznej nazwa firmy Uniprint,
to cenione pojęcie. Drukuje dla znanych firm
czeskich i zagranicznych druki o najwyższej
jakości. Zapytałem na koniec, czego najwięcej sobie Pan Prezes, znany w firmie jako

budovali fabriku
Czterech drukarzy zbudowało fabrykę
(RYCHNOV NAD KNĚŽNOU)
„To mogło się zdarzyć we
wrześniu 1990 roku, kiedy
z gołymi rękoma zaczęli
szukać pomieszczeń dla drukarni, jak również kupować pierwsze maszyny“, wspomina na początki biznesu Miroslav Kopecký.
W 1992 roku nazwało czterech kolegów,
wyuczonych w zawodzie drukarza, swoją
spółkę z o.o. Uniprint, ponieważ zaczęli tak uniwersalnie: druk, sitodruk i druk
offsetowy.
Wówczas za nimi przyszedłem do małych
pomieszczeń w suterenie rychnowskiego
Centrum Towarzyskiego, gdzie wśród maszyn
drukarskich leżało sporo matryc i szuflad pełnych pisma ręcznego. „Odważymy się drukować regularne periodyczne czasopismo“, od
razu do mnie (wtedy na redaktora naczelnego
Tygodnika Orlickiego) Miroslav Kopecký. Do
dyspozycji mieliśmy tylko jeden komputer
i maszynę do druku offsetowego Dominant
715, nie mieliśmy żadnego scannera, ponieważ wtedy nie było nas stać na zakup. Zdjęcia
robiliśmy kilka miesięcy sposobem – rastrowaniem. Jakość introligatorstwa cyfrowego?
Najpierw można było zwariować, o tydzień
później okropne, ale już każdy tydzień o 100%
lepiej. Ale głównie dla klienta zasadniczo tańszy niż wówczas druk rotacyjny.
A również nadal szybsza produkcja, tygodnik zbierał na aktualności, jego koszty
w porównaniu do epoki totalitaryzmu prawie

gospodarczej już nie wystarczały, przyszło
zapotrzebowanie na nowe samochody, nowe
maszyny, na dalszych pracowników.
W 2002 roku Uniprint kupił nowy obiekt
w celu działalności gospodarczej, były zakład
tekstylny na peryferiach miasta. Przeprowadził w budynku niezbędny remont budowlany i od maja 2003 roku umieścił pod jeden
dach magazyny i produkcję. Wkrótce potem,
w 2005 roku kupił pierwszą maszynę, która
miała już pięć wieży, KBA Performa 66/5.
INOVACE?! W firmie Uniprint codzienne

bezkompromisowy ostry, jednak sprawiedliwy mężczyzna: „Chyba tego, czego osiągnęliśmy w ciągu tych lat. I tego, że nasza firma
może się pochwalić certyfikatem Drukarnia
Referencyjna KBA – Grafitec, oceniona zakładem produkcyjnym maszyn drukarskich
w Dobrušce. Weszliśmy do wszystkiego bez
doświadczeń w handlu, z menadżmentem…“
I co by dziś zrobił inaczej? „Wszystko.“
Chwilę wolnego czasu w życiu menedżera
i kolegi, którego podziwia, znalazł
Jiří Daniel.

Miroslav Kopecký
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Jak w Opolu my
(OPOLE) Od kilku tygodni
lokalny patriotyzm Opolan
puchnie z dumy, głównie za
sprawą takich oto sieciowych nagłówków: „Komputer w myszce”.
„Lokalny wynalazek podbije świat”.

WCkici
Naucz kota korzystać z WC – reklamy z kotami, które załatwiają
swoje potrzeby do sedesu, podbijają Internet. A produkt WCkici do nauki dla
kotów sprzedaje się jak świeże bułeczki.
Autorką tego innowacyjnego produktu jest
mieszkanka Bielawy na Dolnym Śląsku – Bożena
Tworz. Swoje hobby i pasję zamieniła w biznes.
Z partnerem, jako miłośnicy kotów, borykali się
z problemem roznoszonego po całym mieszkaniu
żwirku, uciążliwością związaną z czyszczeniem
kuwety, no i niemałymi wydatkami. I tak z potrzeby, która jest matką wynalazku, powstał produkt
WCkici – zestaw treningowy dla kota wraz z instrukcją, jak krok po kroku nauczyć go korzystać
z sedesu. Każdy, kto kupi WCkici, może zarejestrować się na Forum Treningowym. Firma istnieje na
rynku 2,5 roku i sprzedała tysiące egzemplarzy zestawów Wckici. Produkt jest już rozpoznawalny w
Polsce. Produkt zdobył też Grand Prix za najlepszy
produkt zoologiczny na Targach Zoologiczno-Botanicznych ZOOBOTANICA w 2012 roku.
Reklamy s kočkami, které si ulevují na záchodě, zaplavují internet.
A produkt WCkici, učební pomůcka pro kočky, se prodává jako čerstvé houstičky
na krámě.
Autorka tohoto inovačního výrobku je obyvatelka města Bielawa v Dolním Slezsku, paní Bożena
Tworz. Svůj koníček a lásku proměnila v obchod.
Jako milovnice koček se neustále potýkala s nepříjemnostmi spojenými s kočičím záchodem a samozřejmě také s nemalými náklady. A tak z nutnosti,
která je matkou vynálezců, vznikl produkt WCkici, tréninkový set pro kočky, společně s instrukcemi, jak krok za krokem naučit kočky využívat
naši toaletu. Každý, kdo si koupí WCkici, se může
zaregistrovat do školicího fóra. Firma již existuje
2,5 roku a prodaly se již tisíce exemplářů WCkici.
Prostřednictvím médií tento produkt zná již celé
Polsko. Výrobek také vyhrál Grand Prix na zoologicko-botanických trzích ZOOBOTANICA 2012.
Anna Augustyniak
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Ta myszka bowiem urodziła się w głowach
doktoranta Politechniki Opolskiej i – jak
to ruchliwe stworzonko – pobiegła od razu
w świat, przemierzając granice, a nie tylko
pogranicza.
Mówiąc w skrócie, opolscy wynalazcy postanowili schować cały komputer do myszy.
Ma ona wbudowany procesor, dysk i system
operacyjny, czyli to, co składa się na komputer. Siedzi on tam sobie – nomen omen - jak
mysz za miotłą, a jedyne, czego mu trzeba,
to podłączenia do monitora. Względnie do
rzutnika lub telewizora.
W praktyce wygląda to tak, że nosimy
mysz z sobą tak jak dziś laptop lub tablet,
a na miejscu – w biurze, hotelu, Sali konferencyjnej – podłączamy ją do ekranu, mając
pod ręką cały komputer. Oszczędne, praktyczne, wygodne. Innowacyjne.
Pomysłodawca Mouse-Boxa, bo tak się nazywa to innowacyjne urządzenie, to wspomniany doktorant Przemysław Strzelczyk,
a pomagali i pomagają mu: Mariusz Zoworka, Krzysztof Smykała, Michał Schwierc
i Oskar Szczepaniak.

Mouse box - prototyp.

Inovace na česko-polském pomezí

Zespół pracował na wynalazkiem przez
rok. Team został dobrany przez samego pomysłodawcę, który potrzebował wsparcia nie
tylko informatycznego i inżynierskiego, ale
i promocyjnego. No i jeszcze wszyscy członkowie grupy musieli czuć ten sam „feeling”.
Musieli chcieć stworzyć cos nowego, to był
warunek, bo na takim właśnie zapale ufundowano większość światowych wynalazków
w branży IT. Prace toczyły się na przemian
w Opolu i Wrocławiu, do którego za pracą
przeprowadził się Strzelczyk. Obecnie jest
pracownikiem Nokii.

in
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Najważniejszą cechą Mouse Boxa jest to,
że nie odzwyczaja ludzi od przyzwyczajeń.
Przemysław Strzelczyk lubi to powtarzać
w każdym z wywiadów, o jakie zabiegają teraz liczne media. O co mu chodzi? O mysz,
która przez lata nie znalazła godnego siebie
rywala, nikt nie wynalazł czegoś równie
funkcjonalnego i przyjaznego ręce, głowie,
nawigacji. Ludzie po prostu przyzwyczaili
się do myszy, a teraz dostaną w niej całkiem
coś nowego: zminiaturyzowany, ale pełnosprawny komputer.
Strzelczyk mówi też, że miniaturyzacja
jest coraz bardziej powszechnym trendem
i naturalnym etapem rozwoju technologii. Tę
oczywistość potwierdza fakt, że opolski Mouse-Box budzi ogromne zainteresowanie na
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ysz połknęła komputer

Twórcy Mouse Box: Przemysław Strzelczyk z myszką, Mariusz Zoworka po jego lewej ręce, Krzysztof Smykała po jego prawej ręce.
/ Tvůrci Mouse Boxu: Przemysław Strzelczyk s myší, Mariusz Zoworka po jeho levé ruce, Krzysztof Smykała po jeho pravici. Autor foto: Politechnika Opolska.

świecie. Dziś już wielu potentatów branży
IT chce współpracować z młodymi opolskimi wynalazcami. Mailowo ustawiają się do
nich potencjalni kontrahenci z Chin, Stanów
Zjednoczonych, Japonii, a nawet z egzotycznej Sri Lanki.
Tym, co najbardziej teraz trzeba wynalazcom Mouse Boxa, to fundusze na rozwój
pomysłu. Zapał i wiedza już są. Reklama też
– w sieci ich film o nowym wynalazku obejrzało już kilkaset tysięcy osób. I to w większości fachowców, bo nie jest to filmik z gatunku tych, na których kotek i gołąbek piją
mleczko z jednego talerzyka.
(OPOLE) Již nějakou dobu
si opolanský patriotismus
přihřívá polívčičku. Důvodem jsou titulky v médiích, např. Počítač v myši, Místní vynález
dobude svět.
Co vím, tak první myšlenka na takovou
„myšku” se zrodila v myslích doktorandů
z Opolské technické univerzity. Jelikož je
myška rychlé zvířátko, tak běžela rovnou do
světa a rovnou přes hranice.
Ve zkratce, opolští vynálezci schovali celý počítač to jedné myši. V myši je zabudovaný procesor, disk a operační systém, čili vše, co náleží

do počítače. Počítač v myšce sedí jen tak jako
Honza za pecí a jediné, co je potřeba, je připojení monitoru. Stačí projektor nebo televize.
V praxi nosíme myš s sebou, stejně jako nosíme laptop nebo tablet, v kanceláři, v hotelu
nebo konferenčním sále ji připojíme k monitoru a v ruce držíme celý počítač. Ekonomické, praktické, pohodlné. Inovativní.
Vynálezce Mouse-boxu, tak se jmenuje
inovativní zařízení, je již zmíněný doktorand
Przemysław Strzelczyk, pomáhali mu a stále
pomáhají Mariusz Zoworka, Krzysztof Smykała, Michał Schwierc a Oskar Szczepaniak.
Skupinka pracovala nad vynálezem více než
rok. Tým sestavil samotný vynálezce, který
potřeboval nejen podporu z oblasti informačních technologií a inženýrství, ale také
reklamu. Samozřejmě, že všichni členové
týmu musejí táhnout za jeden provaz a držet
se společné myšlenky. Podmínkou bylo, že
všichni chtějí vytvořit něco nového. S takovým zápalem byla objevena většina světových
vynálezů v odvětví informačních technologií.
Práce probíhala střídavě v Opoli a ve Wroclawi, do které se v průběhu práce přestěhoval
Strzelczyk. Nyní je zaměstnancem Nokie.
Nejdůležitějším rysem Mouse-boxu je, že
po lidech nevyžaduje změny. Przemysław

Strzelczyk to na každém setkání rád opakuje.
O co mu jde? O myš, která v průběhu let nenašla žádného důstojného soupeře, protože
nikdo nevynalezl něco tak funkčního a zároveň přátelského ruce, hlavě a navigaci. Lidé si
zkrátka zvykli na myš a teď se k nim dostane
něco nového. Miniaturní a přesto plnohodnotný počítač.

in
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Strzelczyk také říká, že miniaturizace se stává běžným trendem a přirozeným krokem ve
vývoji technologií. Tuto skutečnost potvrzuje
fakt, že opolský Mouse-box vzbuzuje velký
zájem ve světě. Dnes chce s mladými vynálezci spolupracovat mnoho magnátů z odvětví informačních technologií. Elektronicky je
oslovili potenciální partneři z Číny, z USA,
z Japonska, a dokonce z exotické Srí Lanky.
To, co nyní nejvíce potřebují vynálezci
Mouse-Boxu, jsou fondy na rozvoj průmyslu.
Nadšení a znalosti již jsou. Reklama je také,
na síti běží film o jejich vynálezu a viděly ho
již tisíce diváků. Většina z diváků jsou samozřejmě odborníci, neboť to není druh filmu,
kde kočka s holoubkem pijí z jedné misky.
Zbigniew Ronin
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(RYCHNOV N. KN.) Uprostřed lesů necelé dva kilometry od Rychnova nad
Kněžnou je letos již pátým
rokem v provozu wellness hotel Studánka
postavený se spolufinancováním ze strany EU. Navázal na slavnou tradici hotelu,
který poskytoval na stejném místě služby už
desítky let předtím. Nyní zbrusu nový, nabízí ideální podmínky pro vzdělávání, sport
a relaxaci. Konferenční sál s audiovizuální
technikou, v němž se mj. konalo i zasedání
Monitorovacího výboru OP ČR-PR, má kapacitu až 250 míst a lze jej rozdělit i do tří
menších akusticky uzavřených salónků.
Kterou nabídku hotelu jsem v úvodním
výčtu nezaznamenal, na to jsem se zeptal při
týdnu ukrajinské kuchyně v tomto hotelu
majitele Libora Buriana, ředitele Petra Čermáka a manažera Luboše Kalouse.
LK: Možná nevíte o široké nabídce našich
outdoorových aktivit. Sportovní vyžití v lanovém parku, na minigolfu a možnost využití hotelové půjčovny širokého sortimentu
sportovních potřeb k aktivnímu odpočinku.
Bazén doplňují klasické i speciální masáže.
PČ: Přes veškerou profesionalitu nechceme
nikdy ztratit individuální přístup k našim zákazníkům a jejich větším i menším přáním.

V hotelu Stu

www.hotelstudanka.cz

(RYCHNOV N. KN.) Pośrodku lasu, niecałe dwa
kilometry od Rychnova
nad Kneznou już piąty rok
działa Wellness Hotel Studanka, którego
powstanie było współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Hotel nawiązuje do
uznanej tradycji świadczenia usług na tym
samym wysokim poziomie od dziesiątek
lat. Obecnie nowa marka hotelu, oferuje
idealne warunki do organizację szkoleń,
uprawiania sportu, relaksowania się. Sala
konferencyjna z wyposażeniem audiowizualnym, w której miało miejsce spotkanie
między innymi Komitetu Monitorującego
POWT Czr-RP, może pomieścić 250 osób,
ale można ją także podzielić na trzy mniejsze sale odizolowane akustycznie.
Której oferty hotelu nie zanotowałem we
wstępnej uwadze? Zapytałem o to przy okazji tygodnia kuchni ukraińskiej, właściciela
Libora Buriana, dyrektora Petra Cermaka
i menadżera Lubose Kalouse.
LK: Może nie wiecie o naszej szerokiej ofercie działań outdoorowych. Sportowe atrakcje
w parku linowym, minigolf, możliwość sko-
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V areálu samozřejmě nechybí restaurace,
letní kavárna a vinárna, ubytování v kategorii čtyřhvězdičkového hotelu doplněné o další budovu s kategorií tří hvězdiček.

Čím je ještě hotel atraktivní?

LK: Wellness Hotel je významným bodem
na trase frekventovaných cyklostezek, svým
hostům půjčujeme kola, in-line brusle, potřeby na pétanque, paintball. Těm náročnějším třeba i motokáry nebo čtyřkolky. V zimě
lyže.
LB: Zmínil bych i vysokou variabilitu
uspořádání prostoru pro konkrétní potřeby
menších akcí prostřednictvím posuvných
stěn, které zajišťují zvukotěsnost. V hotelu je
kvalitní ozvučení, dobrá akustika a pochopitelně i WI-FI zóna.

Prosperujete.
Jakou roli u vás hrají inovace?

PČ: Zásadní. Poslední novinkou jsou profi
koloběžky. Založili jsme První podorlickou
pivní stezku a budujeme cyklostezku s video
trasou. Letošní jaro bude ve znamení Priessnitz Walking. A děti si u nás přijdou rozhodně také na své při putování Pohádkovou
trasou lesa Včelného známého z Poláčkova
románu Bylo nás pět. Ani v gastro službách
nechceme být pozadu. Budeme mít v kuchyni novou sekci cukrárny.

in
Inspirativní je okolí hotelu, procházka ke
krásnému Ivanskému jezeru.

Jak využíváte lesní prostředí
pro školicí akce?

LB: Právě letos jsme zvýšili i samotnou kapacitu školicích prostorů o nový salonek Včelný
vybudovaný na dosud méně využité terase.

Hned vedle hotelu je amfiteátr.
Nečeká ho osud starobylých
řeckých amfiteátrů?

Interview

LK: V amfiteátru pořádáme v létě kulturní akce. Má sice kapacitu 500 míst k sezení,
ale vloni jsme tady měli i akci, při níž dalších
200 lidí stálo.

Co stojí za vysokou obsazeností
lůžek ve vašem hotelu?

LB: Snažíme se využít synergických jevů
a rádi spolupracujeme v regionu s každým,
kdo spatřuje potenciál v propojení regionálních firem.

udánka probíhají školení i na terase
W hotelu Studánka szkolenia odbywają się na tarasie
rzystania z hotelowej wypożyczalni sprzętu
sportowego do aktywnego wypoczynku. Jest
też basen oraz salony z klasycznym i specjalistycznym masażem.
PC: Pomimo całego profesjonalizmu niegdy nie chcemy stracić indywidualnego podejścia do naszych klientów i ich mniejszych
i większych potrzeb.
W kompleksie nie zabraknie restauracji, letniej kawiarenki i winiarni, zakwaterowanie
w czterogwiazdkowym hotelu jest uzupełnione
o kolejny obiekt z kategorią trzygwiazdkową.

Jakie atrakcje są jeszcze
w hotelu?

LK: Wellness Hotel jest znaczącym punktem na najbardziej uczęszczanym szlaku
ścieżek rowerowych, swoim gościom wypożyczamy rowery, łyżworolki, sprzęt do gry
w petanque, paintball. Wymagający klienci
znajdą również gokarty i quady a w zimie
natry.

LB: Wspomniałbym też o wysokiej zmienności systemu pomieszczeń, pod kątem
konkretnych potrzeb przy organizacji mniejszych imprez, za pośrednictwem przesuwnych ścian, które tworzą mniejsze, dźwiękoszczelne pomieszczenia. W hotelu jest
wysokiej jakości nagłośnienie, dobra akustyka i oczywiście strefa Wi-Fi.

Prosperujecie. Jaką rolę odgrywają u was innowacje?

PC: Zasadniczą. Ostatnią nowością jest
hulajnoga. Założyliśmy pierwszą podorlicką
ścieżkę piwną i budujemy trasę rowerową ze
ścieżką wideo. Ta wiosna będzie pod znakiem Priessnitz Walking. A dzieci koniecznie
rozpoczną wędrówkę trasę bajkowego lasu
pszczelego znanego z powieści „Było nas pięciu“ Polackova. Także w kwestii gastronomi
nie chcemy pozostawać w tyle. Uruchamiamy w kuchni nawę sekcję cukiernictwa.
Inspirujące są okolice hotelu, jak na przykład spacer do pięknego Jeziora Iwańskiego.

W jaki sposób wykorzystujecie
to leśne środowisko do akcji
szkoleniowych?

LB: Właśnie zwiększyliśmy ilość pomieszczeń szkoleniowych o nową salę pszczelą,
zbudowaną dotychczas mniej używanym
tarasie.

Przy hotelu jest amfiteatr. Czy
nie czeka go los starożytnych
grackich amfiteatrów?

LK: W amfiteatrze organizujemy w lecie
imprezy kulturalne. Amfiteatr ma 500 miejsc
siedzących, ale w zeszłym roku mieliśmy imprezę, na której dodatkowe 200 osób stało.

Czym jest spowodowane tak
wysokie obłożenie pokoi hotelowych?

LB: Staramy się wykorzystywać efekt synergii i z chęcią współpracujemy w regionie
z każdym, kto zauważa potencjał w łączeniu
regionalnych firm.
Jiří Daniel
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Kondoři Liberec
KS Sudety Jelenia Góra
(LIBEREC) Odjakživa spojuje sport lidi napříč generacemi a národy. Basketbal,
jako druhý nejpopulárnější
sport na světě, spojuje miliony sportovců
a lidí po celém světě.
A právě basketbal nyní spojil v rámci česko-polského projektu „Podpora volnočasových a rekreačních činností mezi českou
a polskou stranou v rámci basketbalu pro
děti, mládež a trenéry” Basketbalový klub
Kondoři Liberec, o.s. a KS Sudety Jelení
Góra. Projekt se prioritně zaměřil na překonávání problémů příhraničního území, a tak
cílem projektu bylo dosáhnout vzájemného
poznání mladé generace z obou stran hranice a prezentace jejich vlastního životního
prostoru a zkušeností.

Program projektu, který byl dotován z Evropského regionálního rozvojového fondu
v rámci Cíle 3, nabídl dětem a trenérům
dvacet akcí. Součástí projektu byly společné
nejen sportovní akce, ale také akce kulturně-společenské, trenérská školení, společná
soustředění a také regenerační a rekondiční
soustředění.
Závěrem pár slov šéftrenéra mládeže BK
Kondorů Liberec Jana Pastýříka: „Především bych chtěl pogratulovat organizátorům a manažerům projektu za velice dobře
zvládnutou organizaci, která se vyznačovala pohodovou a přátelskou atmosférou.
Dále bych rád poděkoval všem hráčům,
a to jak z našeho klubu, tak i hráčům z polské strany. Oba kluby se již těší na pokračování započaté spolupráce v dalších letech“.

(Liberec) Sport od zawsze łączy ludzi na przekór pokoleniom i narodom.
Koszykówka, drugi najpopularniejszy sport na świecie, jednoczy miliony sportowców i ludzi na całym świecie.
Tym razem koszykówka połączyła kluby koszykarzy Kondori Liberec o.s. i KS Sudety Jelenia Góra, w ramach czesko-polskiego projektu „Wsparcie działań wypoczynkowych
i rekreacyjnych pomiędzy czeską i polska
stroną w ramach koszykówki dla dzieci,
młodzieży i trenerów“. Projekt priorytetowo ukierunkowany jest na przełamywanie
problemów terenów przygranicznych, a jego
celem jest lepsze poznanie się młodej generacji ludzi z obu stron granicy i prezentacja
ich własnego życia i doświadczeń.
Program projektu, który został dofinansowany z Funduszu Europejskiego Rozwoju
Regionalnego w ramach Celu 3, zaproponował dzieciom i trenerom dwadzieścia działań. Częścią projektu były wspólne sportowe
imprezy, szkolenia trenerskie, zgrupowania,
obozy kondycyjne i rekreacyjne a także wydarzenia kulturalno-społeczne.
Na zakończenie kilka słów od trenera młodzików BK Kondoru Liberec Jana Pastyrika:
„Przede wszystkim chciałbym pogratulować organizatorom i koordynatorom projektu za bardzo dobrą organizację, która
wpłynęła na pogodną i przyjacielską atmosferę. Następnie chciałbym podziękować wszystkim graczom zarówno z naszego
klubu jak i graczom z polskiej strony. Oba
kluby już cieszą się z kontynuacji zapoczątkowanej współpracy w następnych latach“.
Sigitas Adomavičius
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Szczawno-Zdrój
re w poprzednim roku rozpoczęły również
zagospodarowywanie na cele sportowo-rekreacyjne Wzgórza Gedymina. W tej lokalizacji w niedalekiej przyszłości ma powstać
budynek hali sportowej mogącej pomieścić
300 osób widowni.
Zarówno budowa kompleksu na Słonecznej Polanie jak i inwestycje dotyczące Wzgórza Gedymina są realizowane przy wsparciu
środków Unii Europejskiej w ramach inicjatywy pod nazwą Zagospodarowanie na cele
rekreacyjno-sportowe części terenu.

Wspinaczkowo-boulderingowa.
/ Horolezecká stěna.

Gmina
Szczawno-Zdrój
w ostatnich miesiącach oddała do dyspozycji mieszkańców oraz turystów
jedną z największych w ostatnich latach
inwestycji o charakterze rekreacyjnosportowym. Mianowice, chodzi tu o plac
zabaw oraz ścieżki fitness ulokowane na
Słonecznej Polanie poniżej funkcjonującego od kilku lat toru rowerowego dla 4Cross
MTB. Inwestycja ma na celu ożywić ten
rejon miasta i zachęcić mieszkańców oraz
turystów do aktywnego spędzania czasu w
rejonie Słonecznej Polany, nie tylko przy
okazji zawodów 4Crossu.
Z pewnością nowo zagospodarowane tereny to duża szansa na podniesienie atrakcyjności turystycznej całego miasta, tak aby
skutecznie konkurować z pozostałymi turystycznymi miejscowościami pogranicza
polsko-czeskiego. Odwiedzający nowy kompleks mają możliwość skorzystać m.in. z placu zabaw ze sztuczną nawierzchnią wraz zespołem 18 konstrukcji przystosowanych do
potrzeb najmłodszych użytkowników. Dla
miłośników aktywności fizycznej na świeżym powietrzu dostępnych jest 24 urządzeń
do ćwiczeń. Ponadto, wybudowano również
pawilon klubowo-socjalny z toaletami, szatniami, małą gastronomią, pomieszczeniami
biurowymi i magazynowo-garażowymi. Dodatkowo, uwagę odwiedzających powinna
też zwrócić niewielka ścianka wspinaczkowo-boulderingowa wybudowana na ścianach
budynku klubowo-socjalnego. Dla zmęczonych aktywnym wypoczynkiem przygotowano ławki, leżaki zewnętrzne, siedziska widowni toru rowerowego i stojaki rowerowe.
Opisana wyżej inwestycja to tylko część
planów władz miasta Szczawna-Zdroju, któ-

Wzgórza Gedymina i Słonecznej Polany
w Szczawnie-Zdroju. Mieszkańcom Szczawna-Zdroju oraz turystom odwiedzającym
uzdrowisko pozostaje jedynie czekać na
sprzyjającą aurę, aby w pełni móc się cieszyć
z nowo udostępnionych atrakcji.
(Szczawno – Zdrój)
V posledních měsících uskutečnila obec jednu z největších investic rekreačně
- sportovního charakteru pro své obyvatele
a turisty. Jedná se o dětské hřiště a fitness
stezku Słoneczna Polana, která se nachází
poblíž již několik let fungující cyklistické
stezky pro 4Cross MTB. Investice má za cíl
oživit tuto oblast města a povzbudit obyvatele města spolu s návštěvníky k aktivnímu
trávení času v oblasti Słoneczna Polana
nejen po dobu soutěže 4Crossu.

Nově vytvořené podmínky jsou jistě velkou šancí pro zlepšení turistické atraktivity
celého města, které může směle konkurovat
ostatním turistickým destinacím na polskočeském pomezí. Návštěvníci nového komplexu mají možnost využít hřiště s umělým
povrchem společně s 18 stavbami, které
jsou přizpůsobeny mladším uživatelům. Pro
milovníky fyzických aktivit na čerstvém
vzduchu je k dispozici 24 cvičebních nářadí. Dále je zde postaveno sociální zázemí
s toaletami, šatnami, malou kantýnou, kancelářemi, sklady a garážemi. Pozornost si
určitě zaslouží i nevelká tréninková stěna
pro horolezce, která je připevněná na zdech
sociálního zázemí. K odpočinku lze využít
lavičky, lehátka, sedadla u cyklistické dráhy
a stojany na kola.
Výše popsaná investice je pouze část plánů města Szczawno-Zdrój. Město začalo
v minulém roce investovat do sportovně-rekreačních cílů oblasti Wzgórza Gedimina.
V blízké budoucnosti má být v této lokalitě postavena sportovní hala, která pojme až
300 diváků.
Komplex Słoneczna Polana a investice
v lokalitě Wzgórza Gedimina jsou realizované ze zdrojů EU v rámci iniciativy s názvem
Vybavení pro rekreačně-sportovní cíle v lokalitě Wzgórza Gedimina a Słoneczna Polana ve městě Szczawno Zdrój.
Obyvatelům města a turistům, kteří navštěvují lázně, zbývá jen čekat na příznivou
situaci, aby mohli plně využívat dostupných
služeb.
Tomasz Charkot

Widok na cały kompleks. / Pohled na komplex.

Innowacje na czesko-polskim pograniczu

21

inovace
na česko -polském pomezí

(OSTRAVA) 7. srpna 2015
oslaví ostravská firma PTS
Josef Solnař 25 let své existence. Firma se od počátku
zabývá širokým spektrem služeb pro nedestruktivní kontrolu materiálu ve čtyřech
segmentech: výroba – obchod - kalibrace
– vzdělávání. Pobočky naleznete i na Slovensku, v Polsku a na Ukrajině. Mezi odběratele v Polsku patří i takové organizace jako Urząd dozoru technicznego, TÜV
Rheinland, vojenský, letecký a automobilový průmysl.
„Naše firma se rovněž pravidelně zúčastňuje všech významných akcí v oblasti
NDT, např. Krajowa Konferencja Badań
Nieniszczących nebo veletrh CONTROL-

REGION PANDA / SIPH ŚWIDNICA

PTS Josef Soln
Nedestruktivní zkoušení - inovace
TECH Kielce, kde získala v roce 2013 ocenění za ET defektoskop DVP 102. Kromě
aktivit na území Polska má naše firma i

řadu významných odběratelů prakticky
po celém světě,” říká Ing. Česlav Danel,
obchodní zástupce.
Za posledních 25 let došlo v oblasti nedestruktivních zkoušek k modernizaci, digitalizaci. „Začali jsme používat i novou metodu zkoušení – akustickou emisi. Jako jedni
z prvních provádíme školení pro zkoušení
touto metodou nejen v ČR, ale také v Polsku. Za inovativní zařízení, které naše firma
vyrábí, však považuji magnetizační stoly
řady MAS. Zkouší se magneticko-práškovou
metodou ve spojení s inovovanými zdroji
magnetizačního proudu řady ZP s dotykovým displejem, který umožňuje přednastavení parametrů testování. Stoly jsme schopni
plně přizpůsobit individuálním požadavkům
odběratele. V oblasti nedestruktivních zkoušek nebylo ještě řečeno poslední slovo. Lze
očekávat příchod nových technologií a nárust možností měřicí techniky, kterými bude
možno provádět nedestruktivní zkoušky,“
dodává Ing. Česlav Danel.
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(OSTRAWA) 7 sierpnia
2015 roku ostrawska firma
PTS Josef Solnař obchodzić będzie 25-lecie swojej
działalności. Firma od początku istnienia
świadczy szeroki zakres usług w dziedzinie
badań nieniszczących, w czterech segmentach: produkcja – sprzedaż– kalibracja –
szkolenia. Oddziały firmy znajdziecie na
Słowacji, w Polsce a także na Ukrainie.
Wśród odbiorców usług w Polsce wymienić można takie organizacje jak Urząd
Dozoru Technicznego, ponadto TÜV Rheinland, wojsko, przemysł lotniczy i samochodowy.

Muzeum
zemědělství
bude slavnostně otevřeno 13. 6. 2015 v 15:30
hodin v obci Radeč nedaleko Úpice v rámci
projektu Muzea venkova, který realizuje Chalupění Batňovice a Muzeum
lidové kultury Sudetského mezihoří
v Kudowě Zdroji podpořeného z operačního programu ČR-PR.

Muzeum
rolnictwa

„Nasza firma również regularnie uczestniczy we wszystkich znaczących wydarzeniach z obszaru NDT, jak na przykład:
Krajowa Konferencja Badań Nieniszczą-

Badania nieniszczące – inowacje

nař - OSTRAVA
cych, albo targi CONTROLTECH w Kielcach, gdzie otrzymaliśmy w roku 2013
nagrodę za ET DEFEKTOSKOP DVP 102.
Oprócz naszych działań w Polsce nasza
firma ma i wielu znaczących odbiorców
praktycznie na całym świecie“ – mówi
Ing. Czesław Danel, przedstawiciel handlowy.

będzie uroczyście otwarte 13.06.2015 o godzinie
15:30 w gminie Radeč
niedaleko Úpic. W ramach projektu Muzea Wiejskie, który
realizuje Chalupění Batňovice i Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego w Kudowie Zdrój, wspartego
z Programu Operacyjnego RCz-RP.

W ostatnim ćwierćwieczu w obszarze badań nieniszczących doszło do znaczącej
modernizacji, komputeryzacji. „Zaczęliśmy
wykorzystywać także nową metodę badań
– emisję akustyczną. Jako jedni z pierwszych rozpoczęliśmy szkolenia prowadzenia
badań tą metodą, nie tylko w Czeskiej Republice, ale także w Polsce. Innowacyjnymi
urządzeniami, które produkuje nasza firma są ławy magnetyczne serii MAS. Także
badania metodą magnetyczno-proszkową
w połączeniu z innowacyjnymi źródłami
prądu magnesującego serii ZP z ekranem
dotykowym, który umożliwia przedstawienie parametrów testowych, można uznać
za innowacyjne. Ławy do badań jesteśmy
w stanie w pełni przygotować pod indywidualne warunki zamawiających. W obszarze
badań nieniszczących nie zostało jeszcze
wypowiedziane ostatnie słowo. Należy oczekiwać pojawienia się nowych technologii
i kolejnych urządzeń mierniczych, którymi
będzie można wykonywać badania nieniszczące“ – dodaje Ing. Czesław Danel.
ys
Więcej na / Více na:

www.ptsndt.com
Innowacje na czesko-polskim pograniczu
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Inovace v C. I. E. B. díky vlastní
(BRANDÝS NAD ORLICÍ)
Společnost C.I.E.B., Kahovec, spol. s r.o., sídlící v
malebném lázeňském městečku Brandýs nad Orlicí vyrábí a dodává sedadla řidičů a cestujících pro různé
typy dopravních prostředků, jako například nákladní automobily, autobusy, trolejbusy, sanitní vozy, tramvaje, vojenská
vozidla, lokomotivy, zemědělské a stavební stroje, a poskytuje na ně také servis.
Pojedete-li rychlíkem z České Třebové do
Prahy, mihne se vám tovární budova za
oknem hned za nádražím.

kolejových vozidel a speciální techniky.
Mimo jiné Iveco Czech Republic, a.s., SOR
spol.s r.o.Libchavy, Tatra Trucks Kopřivnice,
Škoda Transportation, a.s. Plzeň, AUTOSAN
S.A.Polsko, Siemens Česká republika, Brano
Group Hradec nad Moravicí, Dopravní podnik Praha, a.s.,... atd. O dobrém jméně společnosti a kvalitně odváděné práci směřující
ke spokojenosti zákazníků svědčí udělení
prestižního ocenění Čekia stability award.

www.cieb.cz

My jsme se do této firmy vydali za inovacemi. Zeptali jsme se ředitele firmy Ing. Jiřího Mikalu.

Historie výrobních aktivit ve stávajících
výrobních prostorech sahá až k roku
1920. Poradenská a konzultační firma
C.I.E.B. vznikla v roce 1993. Hlavní sídlo společnosti je v Praze, v Brandýse
je výrobní závod. V současné době
je hlavním majoritním vlastníkem
americká společnost CVG - Commercial Vehicle Group /www.cvgrp.com/ se sídlem v New Albany ve státě Ohio.
Mezi zákazníky společnosti
C.I.E.B., spol. s r. o., patří
významní výrobci především z oblasti automobilového průmyslu, výrobci

in

byli jsme u toho

Čím novým oslnila své
zákazníky firma
v poslední době?
„Máme vlastní vývojovou a konstrukční
kancelář, která je pro nás významným faktorem pro uplatnění na trhu, neboť pružně
reaguje na dynamicky se rozvíjející oblast
automobilového průmyslu. Naší aktuální novinkou jsou sedadla mnohem snadněji ovladatelná než dosud multifunkčním tlačítkem,
jehož pomocí nastavíte sedadlo výškově,
zároveň zvolíte tuhost tlumiče a má i funkci
vypouštěcího ventilu, tj. uvedení sedadla do
základní polohy. Firma by ráda více rozšířila svou působnost i na polský trh a hledá
schopné obchodní zástupce v Polsku. “

Innowacje w CIEB dzięk
(BRANDÝS NAD ORLICÍ)
Spółka CIEB, Kahovec
spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą
w malowniczym miasteczku uzdrowiskowym Bandys nad Orlici produkuje, dostarcza i zapewnia serwis siedzeń dla kierowców i podróżnych, do różnych typów
pojazdów przewozowych, jak na przykład
do ciężarówek, autobusów, trolejbusów, karetek, tramwajów, pojazdów wojskowych,
lokomotyw, rolniczych i budowlanych maszyn. Pojedźcie pociągiem pospiesznym
z České Třebové do Pragi, mignie wam za
oknem budynek zakładu zaraz za stacją.
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ímu vývoji
Historia działalności produkcyjnej w istniejących budynkach sięga aż do roku 1920.
Firma konsultacyjno-doradcza CIEB powstała w roku 1993. Główna siedziba spółki jest w Pradze, a w Brandyse znajduje
się zakład produkcyjny. Obecnie większościowym udziałowcem jest amerykańska
spółka CVG – Commercial Vehicle Group
(www.cvgrp.com) z siedzibą w New Albany
w stanie Ohio.

in

byliśmy tam

Wśród klientów firmy CIEB sp. z o.o., znajdują się znani producenci przede wszystkim
z branży przemysłu motoryzacyjnego, producenci pojazdów szynowych oraz techniki
specjalistycznej. Między innymi to: Iveco
Czech Republic S.A., SOR sp. z o.o. Libchavy, Tatra Trucks Kopřivnice, Škoda Transportation S.A. Plzen, Autosan S.A. Polska,
Siemens Czechy, Brano Group Hradec nad
Moravic, Przedsiębiorstwo Transportowe
Praha S.A., itp. O dobrej reputacji firmy
i wysokiej jakości pracy ukierunkowanej na
zadowolenie klientów świadczy otrzymana
prestiżowa nagroda Čekia stability award.

SIPH ŚWIDNICA / REGION PANDA

POLSKO-CZESKO-POLSKI SŁOWNIK
terminologii biznesowo-administracyjnej
wyrażeń i pojęć ekonomicznych

W ramach realizacji projektu „Wspieranie rozwoju
regionalnych firm na pograniczu czesko-polskim”
CZ.3.22/2.1.00/12.03400, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Przekraczamy Granice,
został opracowany i wydany Polsko-czesko
-polski słownik terminologii biznesowo
-administracyjnej wyrażeń i pojęć ekonomicznych.
Słownik stanowi kamień milowy projektu
Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Jeleniej Górze. Został wydany
na płycie CD oraz jest dostępny w wersji
elektronicznej na stronach internetowych
partnerów projektu (w tym na stronie
www.podnikanivpolsku.cz).
Słownik zawiera 5 000 haseł obejmujących
terminologię biznesowo-administracyjną,

wyrażenia i pojęcia ekonomiczne. Użytkownik słownika ma do dyspozycji dwa okienka tłumaczeń obok siebie z wyborem języka
tłumaczenia i języka tłumaczonego. Istnieje
również możliwość kopiowania interesujących użytkownika zwrotów do własnej korespondencji. Ponadto w słowniku zastosowano podpowiedź kontekstową w oknach
tłumaczeń – samo uzupełnianie do treści
najdłuższego pojęcia. Zapraszamy do korzystania ze słownika.
KARR
Sześciu partnerów: Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Jeleniej Górze, Sudecka Izba Przemysłowo-Handlowa w Świdnicy, Izba Gospodarcza
„Śląsk“ w Opolu, Powiatowa Izba Gospodarcza w Jablonci nad Nisou, Powiatowa Izba Gospodarcza w Jeseniku, Izba Gospodarcza Województwa Královehradeckiego w Hradec Kralove, realizuje projekt obejmujący
swym zasięgiem cały obszar wsparcia polsko-czeskiego
pogranicza. Więcej informacji można znaleźć na stronach internetowych poszczególnych partnerów:
www.karr.pl, www.siph.pl, www.igsilesia.pl, www.
ohkjablonec.cz,komora-khk.cz, www.ohk.jesenik.com.

My wyruszyliśmy do tej firmy w poszukiwaniu innowacji. Zapytaliśmy o nie dyrektora firmy Jiřího Mikalu.

Jaką nowością olśniła
firma swoich klientów
w ostatnim czasie?

ki własnemu rozwojowi
„Posiadamy własne biuro konstrukcyjne
i rozwojowe, które jest dla nas znaczącym
czynnikiem odnoszenia sukcesu na rynku,
ponieważ elastycznie reaguje na dynamiczny
rozwój branży przemysłu motoryzacyjnego.
Naszą nowością jest siedzenie z łatwiejszym
sterowaniem niż dotąd wielofunkcyjnym
przyciskiem, za pomocą którego można nastawić wysokość siedzenia, regulować sztywność amortyzatorów oraz posiada funkcję
zaworu spustowego, tj. przywrócenie siedzenia do ustawień podstawowych. Firma
chciałaby rozszerzyć swoją działalność także
na polski rynek i poszukuje przedstawiciela
handlowego na Polskę”.
Jiří Daniel

POLSKO-ČESKO-POLSKÝ SLOVNÍK
obchodně-administrativní terminologie
a ekonomických pojmů

V rámci realizace projektu
„Podpora rozvoje regionálních firem na česko-polském pohraničí”, který je
spolufinancovaný z prostředků EU a patří
do Evropského fondu regionálního rozvoje
Překračujeme hranice, byl vytvořen a vydán Polsko-česko-polský slovník obchodně-administrativní terminologie a ekonomických pojmů.
Slovník je milníkem projektu Krkonošské
agentury regionálního rozvoje S.A. v Jelení
Hoře. Byl vydán na CD nosiči a lze ho nalézt v
elektronikcé verzi na www stránkách partnerů
projektu (včetně www.podnikanivpolsku.cz).
Slovník obsahuje 5000 hesel z deklarované oblasti. Uživatel má k dispozici dvě okna

s možností překladu do jazyka, z kterého překládá, nebo do kterého překládá. Pokud Vás
nějaké pojmy zaujmou, je možné si je zkopírovat do vlastní korespondence. Kromě toho má
slovník nabídku kontextu v oknech překladů –
doplnění obsahu nejdelšího termínu. Přijmětě
laskavě pozvání k využití toho slovníku.
Šest partnerů: Krkonošská agentura regionálního
rozvoje S.A. v Jelení Hoře, Sudetská průmyslově-hospodářská komora SIPH ve Svidnici, Hospodářská komora „Śląsk“ v Opoli, Okresní hospodářská komora
v Jablonci nad Nisou, Okresní hospodářská komora
Jeseník, Krajská hospodářská komora Královéhradeckého Kraje v Hradci Králové realizují projekt,
který svým rozsahem obsáhne kompletní oblast podpory polsko-českého pohraničí. Více informací lze
nalézt na www partnerů: www.karr.pl, www.siph.pl,
www.igsilesia.pl, www.ohkjablonec.cz, komora-khk.cz,
www.ohk.jesenik.com.

Innowacje na czesko-polskim pograniczu
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Práce ze smartphonu
Gangsterské
doupě,
noc. Tři gangsteři hrají poker a stěžují si na
těžké časy: „Kradená
auta se prodávají čím dál tím hůř.
Vloupání do domů se nevyplatí, Poláci mají prachy v bankách. A udělat
dobrý padělek je skoro nemožné.”
Z ničeho nic crrr....crrr, sms-ka.
Gangster čte: „Máme práci, mokrou
práci.” Společníci se překřikují: „Já
chci, to beru!”
Další den v myčce aut, rámus, pěna,
voda. Jeden z gangsterů oblečený v gumové zástěře a v gumácích, radostný
a vysmátý, svižně myje auto. Druhý
gangster, také v pracovní náladě, leští
karoserii. Zvedne hlavu a říká: „ Mobilní aplikace Ti umožní nalézt práci
rychle a bez námahy. Neustále Ti chodí nabídky, ať jsi kdekoli.”
To není scéna z gangsterského filmu o zubožených banditech, nýbrž scénář reklamy,
kterou chce natočit Ryszard Pierzchała,
vedoucí pracovník opolské firmy Loyal.
Dvě opolské firmy Loyal Solution a Netkoncept.com vytvořily aplikace na smartphony,
které nepřetržitě vysílají nezaměstnaným
a zájemcům o práci nabídky z úřadů práce
v daných regionech. Propojení s celodenním
mediálním informačním kanálem má vliv na
název aplikace PUP24.
Po stažení aplikace PUP24 do smartphonu
nebo do tabletu si člověk, který hledá práci,
nastaví vlastní kritéria nabídek, např. minimální mzdu, obor, profesi, vzdálenost od bydliště, pracovní dobu a další podrobnosti. Díky
tomuto nastavení se nabídky filtrují.
Uživatel aplikace nemusí každý den docházet na Úřad práce a číst veškeré nabídky, jako
když se lovec prodírá křovím za kořistí. Navíc
již nebude muset navštěvovat kanceláře a studovat reklamy. Prostřednictvím smartphonu
se k němu dostanou nabídky práce ušité na
míru.
Jak lze získat opolskou inovaci?
„Velmi jednoduše,” vysvětluje Ryszard Pierzchała. „Aplikaci PUP24 můžete stáhnout na
smartphone nebo tablet z jednoho z dvou
internetových obchodů Google Play nebo
App Store. V budoucnosti bych rád, aby bylo
možné stáhnout aplikaci zadarmo ze stránek
PUPu. V současné době se tomu intenzivně
věnuji.”
Zbigniew Ronin
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Praca ze smartfona

Gangsterska melina,
noc. Trzej gangsterzy grają w pokera
i narzekają na trudne
czasy. Dziś coraz trudniej sprzedać
kradzione auto. Nie ma się po co włamywać do domów, bo Polacy trzymają forsę w bankach. Na dodatek coraz
trudniej tę forsę podrobić.
Nagle - bzzzz… bzzzz… - na komórkę herszta przychodzi sms. Bandyta
spogląda na ekran i unosi brew. - Jest
robota. Mokra robota. – obwieszcza,
co wywołuje żywą reakcję kompanów: - Ja chcę! Ja! Biorę! – przekrzykują się.
Na drugi dzień w myjni samochodowej. Hałas, wilgoć, piana, woda.
Jeden z gangsterów w fartuchu gumowym i kaloszach - uradowany
i uśmiechnięty - żwawo polewa samochód z węża. Drugi gangster - też
w stroju roboczym – pucuje karoserię
aż miło. Unosi głowę i mówi: - Mobilna aplikacja pozwala ci znaleźć pracę szybko i bez fatygi. Dostajesz oferty przez całą dobę. I wszędzie tam,
gdzie jesteś.

robotnym i poszukującym pracy interesujące
ich oferty, dostępne w Powiatowych Urzędach Pracy w całym kraju. Aplikacja nazywa
się PUP24, co nieprzypadkowo kojarzyć się
ma z medialnym kanałem informacyjnym
oraz całodobowym pogotowiem.

To nie scena z filmu gangsterskiego o zubożałych bandytach, lecz scenariusz spotu reklamowego, który nakręcić zamierza
Ryszard Pierzchała, szef opolskiej firmy
„Loyal”.

Jak można wejść w posiadanie
opolskiej innowacji?
Bardzo prosto – wyjaśnia Ryszard Pierzchała.
- Aplikację PUP24 można ściągnąć na smartfona lub tablet z jednego z dwóch internetowych sklepów - Google Play lub App Store.
W przyszłości chcę, aby można było ściągać
aplikację za darmo ze stron PUP-ów. Prowadzę intensywne rozmowy na ten temat.

Dwie opolskie firmy Loyal Solutions oraz
Netkoncept.com.stworzyły aplikację na
smartfony, która na bieżąco ma wysyłać bez-

Inovace na česko-polském pomezí

Po ściągnięciu aplikacji PUP24 na smartfona lub tablet osoba poszukująca pracy ustala
własne kryteria wyszukiwania ofert, określając w nich np. oczekiwaną przez siebie wysokość minimalnego wynagrodzenia, branżę,
zawód, odległość pracy od miejsca zamieszkania, godziny pracy i tym podobne ważne
szczegóły.
Dzięki temu do konkretnego bezrobotnego
będą trafiać tylko takie oferty, które go faktycznie interesują.
Użytkownik aplikacji nie będzie musiał za
każdym razem wchodzić na strony urzędów
pracy i czytać wszystkich ofert, przedzierając się przez nie jak myśliwy przez chaszcze
w pogoni za zwierzyną. Nie mówiąc już
o tym, że nie będzie musiał udawać się do
biura i studiować wywieszonych tam papierowych ogłoszeń. Dostanie informację
skierowaną na punk, którym będzie on sam
i sprofilowaną pod niego.
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Subregion Sudety
(Świeradów-Czerniawa)
Sudety stanowią istotny
walor pogranicza polskoczeskiego.
Usytuowania
pasma górskiego w regionie podnosi jego
atrakcyjność turystyczną oraz czyni region
przygraniczny rozpoznawalnym, nie tylko
w Polsce oraz w Republice Czeskiej, ale
również w całej Europie. Istotny potencjał
oraz walory Sudetów są coraz bardziej dostrzegane przez dolnośląskie samorządy,
przedsiębiorstwa oraz instytucje otoczenia
biznesu.
Coraz silniejsza pozycja regionu sudeckiego w województwie została nakreślona
w Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020, gdzie wskazano Subregion
Sudecki jako nowy obszar wzrostu Dolnego
Śląska. Polityka kreowania Sudetów na jed-

ną z kluczowych części regionu w ostatnich
miesiącach była kontynuowana i znalazła
swój wyraz w kolejnej inicjatywie. Mowa
tu o podpisaniu listu intencyjnego dotyczącego realizacji projektu Subregion Sudety.
Podpisanie listu miało miejsce w Uzdrowisku Świeradów-Czerniawa w ŚwieradowieZdrój, a jego sygnatariuszami zostali m.in.
Marszałek Województwa Dolnośląskiego,
przedstawiciele gmin Świeradów-Zdrój,
Karpacz oraz Szklarska Poręba. Do grona
sygnatariuszy dołączyli również KGHM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.,
Uzdrowisko Świeradów-Czerniawa Sp. z o.o.
- Grupa PGU, INTERFERIE S.A., Grupa
Kapitałowa Sobiesław Zasada S.A., Centrum
Inicjatyw Społecznych z Warszawy, Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych,
Sudecki Inkubator Przedsiębiorczości i Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.

Inicjatorzy
przewidują,
że
projekt
w pierwszym etapie swojej działalności
obejmie przede wszystkich obszary w pobliżu miejscowości Świeradów-Zdrój, Karpacz
i Szklarska Poręba. Zakładane jest, że inicjatywa Subregion Sudety przyczyni się przede
wszystkim do podniesienia konkurencyjności regionu, głównie poprzez inwestycje
w infrastrukturę noclegową, sportową oraz
rekreacyjną. Liderzy projektu chcą również
aktywnie wspierać rozbudowę sieci komunikacji, drogowej i kolejowej w regionie,
nie zapominając przy tym o ochronie środowiska. W jedną całość wszystkie opisane
aktywności ma spinać skuteczna i zakrojona
na szeroką skalę akcja marketingowa, która
ma przedstawiać Sudety jako region wyjątkowy na skalę międzynarodową.
Tomasz Charkot

Podpisanie listu intencyjnego w Uzdrowisku Świeradów-Czerniawa w Świeradowie- Zdrój. Powyższe zdjęcia udostępnione bezpłatnie przez Pana Kornela Olbrychta.
/ Podepsání prohlášení v Lázních Świeradów-Czerniawa ve městě Świeradowa- Zdrój. Fotografie poskytnuty s laskavým svolením pana Kornella Olbrychta.

Sudety jsou plnohodnotnou
devizou pro polsko-české
pohraničí. Horské pásmo
zvyšuje turistickou atraktivitu regionu nejen v Polsku, ale také v České
republice a v Evropě. Potenciál a hodnotu
Sudet si plně uvědomuje vedení Dolnoslezského vojvodství, podniky a živnostníci.
Upevňující se pozice sudetského regionu ve
vojvodství se odrazila ve Strategii rozvoje
Dolnoslezského vojvodství 2020, kde je sudetský subregion označen jako nové území
vhodné pro růst Dolního Slezska. Politika
regionu soustředící se na Sudety v průběhu
posledních měsíců trvá a bude pokračovat

i v následujících iniciativách. Řeč je o podepsání prohlášení, které se týká realizace projektu Subregion Sudety. K podepsání došlo
v Lázních Świeradów-Czerniawa ve městě
Świeradowa- Zdrój. Jeho signatáři byli mimo
jiné maršálek Dolnoslezského vojvodství,
zástupci měst Świeradów-Zdrój, Karpacz
a Szklarska Poręba. Mezi signatáře se také
připojily KGHM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., Uzdrowisko ŚwieradówCzerniawa Sp. z o.o. - Grupa PGU, INTERFERIE S.A., Grupa Kapitałowa Sobiesław
Zasada S.A., Centrum Inicjatyw Społecznych
z Warszawy, Centrum Wspierania Inicjatyw
Pozarządowych, Sudecki Inkubator Przedsiębiorczości a Uniwersytet Ekonomiczny

ve Wroclawi. Iniciátoři předpovídají, že první etapa projektu zahrne především oblasti
v blízkosti měst Świeradów-Zdrój, Karpacz a Szklarska Poręba. Předpokládá se, že
iniciativa Subregion Sudety především přispěje ke zlepšení konkurenceschopnosti regionu hlavně prostřednictvím investic do
infrastruktury ubytování, sportu a rekreací.
Vedoucí pracovníci projektu chtějí také aktivně podporovat rozvoj komunikačních sití,
silniční a železniční infrastruktury v regionu
s ohledem na ochranu životního prostředí.
Souhrnně má veškeré výše popsané aktivity
zahrnout velká marketingová kampaň, která
představí Sudety jako ojedinělý region v mezinárodním měřítku.

Innowacje na czesko-polskim pograniczu
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Po stopách Krakonoše
Gdy wybierzecie się w Karkonosze lub Podkarkonosze SPOTKACIE „Pana Gór”
V květnu bude v nejvyšších
českých horách a jejich podhůří zahájen projekt Krkonoš –svazku měst a obcí pro
děti s rodiči „Pohádkové Krkonoše a Podkrkonoší“. Jeho součástí je v území ojedinělá razítkovací hra nazvaná „Po stopách
Krakonoše“.

Jak si ji zahrajete?

V krkonošských informačních centrech získáte zdarma dvě skládací mapky s předtištěnými okénky pro razítka. Jsou v nich otištěny
upoutávky na předem stanovené turistické
cíle, které v rámci razítkovací hry musíte navštívit. Pokud na místě splníte zadaný úkol
nebo správně zodpovíte položenou otázku,
za odměnu do mapy otisknete razítko. První část razítkovací hry, a tedy první skládací
mapka, směřuje do Krkonoš. Druhá vás povede stopami Krakonoše do Podkrkonoší.
Za určitý počet otištěných razítek získají děti
v informačních centrech malý dárek.
Nejenom „Stopy Krakonoše“, ale celý projekt imaginárně i fakticky provází malované postavy Krakonoše, Hanče, pana lesního
a sojky. Krakonoš, moudrý muž, nabádá
k pokoře, poznání a vzdělávání. Sojka ví o všem. Má rychlá křidélka
a bystrý rozum. Nahlásí novinky
a zajímavé dění odkudkoliv z hor
a podhůří. Hanče, podobně jako
každá pečlivá maminka, doprovodí
pohádkovými stezkami, doporučí
místa, kde se schází horalé, kde se
konají trhy, poutě, kulturní pořady, poučí o historii. Pan lesní, nadšený cyklista, vytrvalý
turista a milovník přírody,
je průvodcem na cykloturistických a turistických
trasách. Grafika postav
je součástí propagačních materiálů, provází
návštěvníky
průřezem
celého nově připraveného projektu, financovaného z EU. Živý Krakonoš
a Hanče v kostýmech a jejich obrysy určené pro fotografování jsou součástí
veletrhů cestovního ruchu a
dalších společenských akcí.
Další součástí projektu jsou
vědomostní soutěže, např.

P.P.
982507-2295/2012
500 01 Rychnov n. Kn.

questing nebo geocashing, ale i videospoty či
rozhlasové spoty.
Přijeďte k nám. Nabízíme vám i vašim dětem novou zajímavou náplň volného času.
Krakonošova partička a zážitky s ní se vám
všem budou líbit.
W maju, w najwyższych
czeskich górach i ich przedgórzu rozpocznie się projekt
Karkonosz - Związku Miast
i Gmin – dla dzieci z rodzicami „Bajkowe
Karkonosze i Podkarkonosze”. Jego częścią
jest szczególna gra w terenie w pieczątki,
nazwana „Śladami Karkonosza”.

Jak się w nią gra?

W karkonoskich centrach informacyjnych otrzymacie bezpłatnie dwie składane
mapki z wydrukowanymi okienkami
na pieczątki. Są w nich wydrukowane
z góry wytypowane miejsca turystyczne, które w ramach gry
w
pieczątki
musicie

odwiedzić. Jeżeli na miejscu zrealizujecie
zadanie lub prawidłowo odpowiecie na postawione pytanie, w nagrodę przystawicie
pieczątką na mapce. Pierwsza część gáry
w pieczątki, a więc i pierwsza składana mapka prowadzi nas w Karkonosze. Druga część
poprowadzi was śladami Karkonosza do Podkarkonoszy. Za określoną liczbę uzyskanych
pieczątek, w centrach informacyjnych dzieci
otrzymają niewielki podarunek.
Nie tylko „Śladami Karkonosza”, ale cały
projekt fantazyjnie i rzeczywiście przeplata
malowane postaci Karkonosza, Hanče, Leśnego Pana i sójki. Karkonosz, mądry mąż,
zachęca do pokory, poznawania i kształcenia.
Sójka wie wszystko. Ma szybkie skrzydełka
i bystry rozum. Ogłasza nowinki i ciekawe
zdarzenia z dowolnego miejsca z gór i podgórza. Hanče, podobnie jak każda troskliwa
mama, poprowadzi bajkowymi szlakami,
wskaże miejsca, w których spotykają się górale, gdzie odbywają się targi, interesujące
imprezy kulturalne, nauczy historii. Leśny Pan, zapalony
rowerzysta, wytrwały turysta i miłośnik przyrody, jest
przewodnikiem na turystycznych trasach pieszych i rowerowych. Graficzne przedstawienie
postaci jest częścią materiałów
promocyjnych,
oprowadza
uczestników przekrojowo po
całym, nowym przygotowanym
projekcie, finansowanym ze
środków Unii Europejskiej.
Żywy Karkonosz i Hanče w kostiumach i ich
przygotowane kontury
przeznaczone do robienia zdjęć są częścią targów turystycznych i innych
społecznych imprez. Kolejna częścią projektu są
konkursy, na przykład
questing, geocashing,
a także spoty telewizyjne i radiowe.
Przyjedźcie do nas! Zaproponujemy wam i waszym
dzieciom nową formą spędzania wolnego czasu. Karkonoszowa zabawa i przeżycia będą
się wam wszystkim podobać.
Dáša Palátková
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