
Mezinárodní konference
„Investment & Business Forum“ 
se letos koná již popatnácté
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PRESTIŽNÍ EKONOMICKOU KONFERENCI
„INVESTMENT & BUSINESS FORUM“ 2014 (IFO) POŘÁDÁ SDRUŽENÍ
PRO ROZVOJ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE LETOS JIŽ POPATNÁCTÉ. 

V programu konference nebudou chybět
prezentace investičního prostředí v regionu, 
aktuální formy podpory exportu a ani diskuze
o problematice výroby a služeb s vyšší přida-
nou hodnotou či o hledání řešení nedostatku
technicky vzdělaných lidí. Letos má akce také
bohatý doprovodný program. 
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Mezinárodní akce, na které se 8. října v hotelu Mamaison Business and
Conference Hotel Imperial Ostrava sejdou ekonomové, majitelé fi rem, zástupci
podniků a představitelé státní správy a samosprávy, se v letošním roce zaměřuje
na perspektivu hospodářství Moravskoslezského kraje do roku 2030 a podporu investic.

ROČNÍK
KONFERENCE IFO
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Pavel Bartoš: 
Sdružení má nezastupitelnou roli v kraji
SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE MÁ STARONOVÉ VEDENÍ.
SHROMÁŽDĚNÍ ČLENŮ, KTERÉ SE KONALO 8. DUBNA 2014 V KOPŘIVNICI, ROZHODLO
O SLOŽENÍ JEDNADVACETIČLENNÉ RADY S TŘÍLETÝM MANDÁTEM.

Jak spolupracujete s viceprezidenty? 
Hned po volbách vedení Sdružení jsme se sešli a vytyčili jsme si 
úkol více aktivizovat výkonnou radu, která je tvořena prezidentem 
a viceprezidenty. Výsledkem je, že jsme si všichni rozdali práci. 
Každý má určenou svou gesční oblast, za kterou bude zodpo-
vědný a která se kryje s naším strategickým dokumentem „Stra-
tegické cíle do roku 2020“ a částečně i s pracovními skupinami 
vládního zmocněnce. Viceprezidenti jsou také aktivnější, proto oží-
vají některé akce, které se netýkají jen Ostravska, ale i okrajových
částí. Například 21. září bylo Sdružení jedním z hlavních partnerů
propagační akce na podporu cestovního ruchu v Jeseníkách, 
která byla velmi úspěšná a určitě splnila svůj účel. Chceme tedy 
podporovat rozvoj celého kraje, nejen průmyslovou aglomeraci. 

Rada Sdružení zvolila prezidentem Pavla Bartoše, který
funkci vykonával již v minulém funkčním období. Prezident
má šest zástupců a jsou jimi viceprezidenti: Jiří Cienciala
(vládní zmocněnec a rektor VŠP Ostrava), Václav Daněk
(Ridera), Pavel Hadrava (OKD), Ivo Klimša (Biocel Paskov),
Jan Rafaj (ArcelorMittal) a Ivo Vondrák (VŠB-TU Ostrava). 
Pavel Bartoš chce ve Sdružení pokračovat v započaté
práci. „Sdružení má nezastupitelnou roli, bude dále
důležitým hráčem v regionu,“ zdůraznil prezident, který
je zároveň místopředsedou představenstva Krajské
hospodářské komory Moravskoslezského kraje a gene-
rálním ředitelem společnosti FITE.

Jaké postavení Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje
v kraji má a jaké by mělo dále mít? 
Mým osobním cílem je podporovat Sdružení jako jednoho z nej-
významnějších partnerů, společně s Hospodářskou komorou 
Moravskoslezského kraje, vedení kraje a centrálních orgánů 
při nezbytné transformaci regionu. Sdružení vytváří dlouhodo-
bou kontinuitu při politických změnách krajské vlády a státu 
a usiluje o překonání tíživé situace, která na nás dolehla. Re-
gion má velký potenciál a jsem přesvědčen, že ten může být 
ještě umocněn tím, že se kraj stal jedním ze zakladatelů nového 
územního celku TRITIA, který dále tvoří Slezské a Opolské voj-
vodství a Žilinský samosprávný kraj. Tento region má asi osm
milionů obyvatel, což je nesmírně silné území, ale s velkými
problémy, které jsou v jednotlivých regionech podobné. Aktivi-
zace celého územního celku by mohla pomoci řadu věcí řešit.  

Karin Pelikánová

Na co se chcete v další práci ve Sdružení především zaměřit?
Sdružení by v nejbližším období mělo jednoznačně reagovat 
na současnou situaci, která vzniká v regionu, ale zároveň po-
kračovat v tom, co jsme začali. Jedná se především o výstavbu
páteřní dopravní infrastruktury, stále nám schází dokončení
celého spoje z východu na západ – od slovenských hranic 
přes Ostravu až k polské hranici. Potěšitelné je, že se zahájila 
výstavba obchvatu Třince. Dobrá zpráva rovněž je, že pokra-
čuje výstavba prodloužené Rudné, která vyřeší celý uzel kolem 
VŠB–TU Ostrava, odlehčí ulici 17. listopadu a výrazně zlepší ži-
votní prostředí v Ostravě-Porubě, včetně kvality ovzduší. Dále 
je také čas začít jednat o napojení Ostravy na vodní cestu. 
V případě kanálu Odra-Dunaj-Labe podporujeme zpracování 
studie proveditelnosti, nyní je především ale podstatné splav-
nit Odru po Ostravu. Polská strana je tomu nakloněna, takový 
projekt by byl časově dosažitelný a určitě by Ostravsku pomohl 
při transportu velkých výrobků. Dalším závažným problémem 
je životní prostředí a ovzduší, které se musí řešit systémově
u všech znečišťovatelů najednou, včetně Polska. Ministerstvo
to má v plánu, tak věřím, že se v tom bude pokračovat. Stěžejní 
je také už nyní se zamyslet, kam bude kraj kráčet dále. Známe 
problémy, které postihly loni OKD. Další otázkou je, co bude 
s hutí Evraz. V nejbližších letech nás, bohužel, také čeká ztráta 
tisíců pracovních míst v důsledku snižování těžby uhlí. Musíme 
být proto připraveni je nahradit, a to v několika rovinách − vy-
tvořit místa pro méně kvalifi kované, ale co především − velmi 
kvalifi kovaná místa. Jedině tak nebudou mladí a vzdělaní od-
cházet, jak se to nyní děje. Letos již odešlo z kraje více než dva 
tisíce lidí, což jsou špatné signály. To je jeden z největších úkolů,
které se musí řešit společně s krajem a za přispění centrálních 
orgánů. Proto mě mrzí, že v kraji mají zmizet taková místa jako
v případě společnosti ČEZ, jejímž záměrem je přemístit svůj dis-
pečink do jiného kraje. 
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Pavel Bartoš
prezident Sdružení
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Konference Odpady 21: 
Energetické versus materiálové využívání odpadů

Sto starostů a primátorů
bylo na kongresu v Klimkovicích

EKO-KOM či Daniela Havlíka, náměstka hejtmana Moravskoslez-
ského kraje. Odborníci z Rakouska, Polska a Slovenska zase 
představili své zkušenosti s energetickým využíváním odpadů.  

Konference Odpady 21 je pořádána od roku 2001 a je dlouhodobě
zaměřena na energetické využívání odpadů, zejména komunál-
ního odpadu. (KAP)

Sto deset starostů a primátorů z celého kraje se sešlo na jubi-
lejním dvacátém ročníku kongresu starostů a primátorů, který
zorganizovalo Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje 
v Sanatoriích Klimkovice 10. června 2014. Smyslem akce bylo 
pomoci představitelům měst a obcí získat aktuální informace, jež 
mohli prodiskutovat se zástupci státní správy.

Letošní ročník měl na programu perspektivy rozvoje strukturál-
ně postiženého regionu a s tím související řešení vysoké neza-
městnanosti, dále téma bezpečnosti v obcích a možnosti pre-
vence kriminality, rovněž téma vývoje veřejných rozpočtů, otázky 
meziobecní spolupráce i témata „Evropské fondy v programo-
vém období 2014 – 2020“ a „Aktuální stav zákona o veřejných 
zakázkách“.  

Například náměstek ministryně pro místní rozvoj Petr Smrček 
starosty a primátory informoval, že z regionu přišlo v rámci
programu Podpora rozvoje pracovních příležitostí na území
Ústeckého a Moravskoslezského kraje 402 žádostí od obcí i 
podnikatelů o příspěvek na vytvoření nových pracovních míst
za 665 milionů korun. V programu ale bylo pro oba kraje vy-
členěno 300 milionů korun, přičemž pro Moravskoslezský kraj
200 milionů korun. Předpokládá se, že by v obou krajích 
mohlo díky této podpoře vzniknout až 1000 pracovních míst.
„Jde o účinný nástroj podpory a mohl by se rozšířit,“ řekl Petr
Smrček.  Zájem starostů vyvolalo také vystoupení Martina
Linharta, ředitele odboru bezpečnostní politiky ministerstva 
vnitra, který mimo jiné informoval, že v kraji letos přibude 200
nových policistů. Diskutovalo se také o zlodějích kovů. „Proč
nelze plošně zakázat výkup kovů tak, že by je zloději nemohli
prodávat do komerčních sběren, ale odevzdávat je zdarma
do sběrných dvorů?“ ptal se například starosta Těrlicka Martin
Polášek. Ředitel Linhart přiznal, že legislativa není dostatečná
a že se pracuje na její úpravě. (KAP)

Odpověď na otázky, jaké jsou limity pro energetické i materiá-
lové využívání odpadů i na mnoho dalších otázek problematiky 
odpadů hledali odborníci na 14. ročníku konference Odpady 
21 – Odpadové hospodářství středoevropských zemí. Tu 13.
a 14. května 2014 pořádalo Sdružení pro rozvoj Moravskoslez-
ského kraje a společnost FITE a.s. ve spolupráci s dalšími part-
nery. Sešli se na ní odborníci na odpadové hospodářství, ener-
getiku, zástupci měst a obcí, výzkumných ústavů, vysokých škol 
i podnikatelské sféry a dalších institucí z celé republiky. 

Mottem letošní konference byla první věta z kapitoly Odpady 
Koaliční smlouvy na volební období 2013 − 2017 „Naše krajina 
se nesmí stát super skládkou ani super spalovnou.“ Proto za 
hlavní téma organizátoři zvolili Energetické versus materiálové 
využívání odpadů − limity a ekonomika obou procesů. „Cílem 
bylo formulovat limity pro materiálové a energetické využívání 
odpadů za účelem snížení podílu skládkování a zvýšení úrovně 
recyklace odpadů,“ upřesnil Pavel Bartoš, prezident Sdružení
a generální ředitel FITE, který na konferenci představil komplexní
pohled na materiálové a energetické využívání odpadů.  V pro-
gramu konference vystoupil také například Jaromír Manhart, 
ředitel odboru odpadů z ministerstva životního prostředí, který 
nastínil strategii resortu v odpadovém hospodářství i přípravu 
plánů odpadového hospodářství. O podpoře vyššího využívá-
ní druhotných surovin hovořila Pavlína Kulhánková z minister-
stva průmyslu a obchodu. Nechyběl ani pohled na problema-
tiku odpadového hospodářství Martiny Vrbové ze společnosti
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Závěry a doporučení z konference Odpady 21:

1. Účastníci konference opětovně požadují vypracování
 a schválení „malé novely“ Zákona o odpadech,
 ještě v roce 2014, která stanoví:
 a) termín zákazu skládkování směsných komunálních
 odpadů od roku 2023 až 2025
 b) další pozvolný růst poplatků za ukládání směsných
 komunálních odpadů na skládky
 s maximální hodnotou 700 až 1000 Kč/t
 c) pokles poplatků za ukládání nebezpečných odpadů
 na skládky o cca 2000 Kč/t

2. Účastníci konference jsou znepokojeni důsledky dvojí
 nekoordinované evidence odpadů vedené po linii
 MŽP i ČSÚ. Duplicita je zbytečná, zatěžuje původce
 odpadů i veřejnou správu a umožňuje i účelové zneužití.
 Účastníci konference se přiklánějí k používání evidence MŽP.

3. Účastníci konference požadují, aby nový Zákon o odpadech
 i nový POH ČR dbal na ekonomickou i environmentální
 efektivnost a přiměřenou sociální únosnost navrhovaných
 ustanovení a opatření.

4. V oblasti podpory výstavby infrastruktury pro využívání odpadů
 se musí usilovat o možnost využití fi nančních prostředků
 ze strukturálních fondů EU v tomto plánovacím období.
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Ředitel Mácha: 
Důležití hráči v regionu musí více spolupracovat
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a přínosné akce, nalézat nové příležitosti. V poslední době jsme 
se spojili s cílem pomoci zejména kategorii malých a středních 
fi rem s několika zajímavými, dokonce i zahraničními subjekty, 
dále také například s agenturou CzechTrade či CzechInvest. 
Hledáme způsob zviditelnění podnikatelských možností, jež náš 
kraj nabízí, abychom pomohli dostat do regionu nové investory,
na druhé straně se snažíme pomoci v oblasti podpory exportu
fi rmám, které v kraji máme. Proto například 7. října 2014 orga-
nizujeme v rámci doprovodného programu konference IFO 
2014 Den Kazachstánu, který je prioritně určen těm, kteří chtějí 
spolupracovat s hospodářskými subjekty v Kazachstánu. Nebo 
v rámci podnikatelského fóra poskytujeme možnost individuál-
ních konzultací s oborovými specialisty agentury na podporu
exportu CzechTrade. Takovým směrem chceme jít dále.

Jste půl roku ve funkci, což je dost dlouhá doba na to, abyste 
se již „rozhlédl“, co byste chtěl změnit ve fungování Sdružení…
Budu se snažit vycházet ze zásady, že členství ve Sdružení musí 
mít nějaký přínos a profi t. Už jsem o tom hovořil, nová doba 
si žádá nové priority, a také zejména partnerskou spolupráci
a koordinaci jednotlivých subjektů. Jak už jsem říkal, krajská
vláda má pomocníky, my jsme jedním z nich, stejně jako Krajská
hospodářská komora MSK, Sdružení průmyslových podniků 
MSK, Agentura pro regionální rozvoj, klastry a další. To jsou 
instituce, které by měly postupovat společně. Někdy se mi ale 
zdá, že totéž dělá více subjektů a postupy nejsou vzájemně
koordinovány, což k efektivitě řešení samozřejmě nepřispívá.
Proto je třeba větší míra vzájemného sladění aktivit tak, aby se 
vytvořil jednotný proud, protože jedině ten bude mít potřebnou
sílu a žádoucí váhu. Velmi dobrou a efektivní spolupráci máme
s vládním zmocněncem, panem Jiřím Ciencialou. Jeden příklad
za všechny. Nyní inovujeme struktury tripartity kraje, ale i složení 
komisí Sdružení, proto jsme se dohodli, že některá témata,
která jsme dříve projednávali v komisích Sdružení, přesuneme
do pracovních skupin tripartity, abychom se vyhnuli zbytečné
dvoukolejnosti.

Karin Pelikánová

Do funkce ředitele Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje
nastoupil letos v dubnu Radúz Mácha. Je absolventem Ekonomic-
ké fakulty VŠB-TU Ostrava a postgraduálního studia VUT Brno.
Za svou profesní kariéru působil na řadě manažerských postů. 

S jakými zkušenostmi a plány jste do funkce nastoupil?
V průběhu své praxe jsem se vždycky pohyboval ve sféře průmyslu
a obchodu, a mám možná handicap, že jsem nikdy nepůsobil
ve státní správě. Nebyl jsem úředníkem, ani byrokratem, byl jsem
vždy výhradně na manažerských postech komerčních fi rem
a podnikatelských subjektů. Dovoluji si proto říct, že jsem mana-
žerský typ, zaměřením pragmatik, mám rád systém, strategický 
přístup k řešení problémů a řešení priorit s jasně defi novaným 
cílem. Tento přístup chci uplatňovat také v činnosti Sdružení, 
takto jsem to nastínil i ve výkonné radě, kde jsem ve výběrovém
řízení předkládal takzvané své vidění budoucnosti. Musím ale říct,
že jsem se na této pozici ocitl tak trochu náhodou.

Jakým základním tématům by se mělo Sdružení v dalším období 
věnovat a proč?
Sdružení má už ve svém názvu slovo rozvoj, budu proto usilovat, 
abychom napomáhali všestranně vyváženému rozvoji našeho 
kraje. Vycházím z toho, že tady máme krajskou vládu, která má 
jasně defi nované priority, má své kompetence, jasné pravomoci
i odpovědnost. My jako Sdružení jsme od toho, abychom po vzá-
jemné dohodě s dalšími aktéry v regionu pomáhali regionální 
vládě v prosazování a realizaci rozhodujících krajských priorit, 
podporovali ji silou své členské základny a vytvořili silný proud, 
s jehož pomocí můžeme snadněji úspěšně naplňovat klíčové 
priority. Na zasedání členů Sdružení jsme si defi novali třináct 
či čtrnáct priorit čili směrů, kterými chceme jít. Je tam otázka 
zaměstnanosti a pracovních příležitostí, dopravní infrastruktury, 
energetiky a surovin, životního prostředí, ekologických zátěží,
problematika vzdělávání, vědy, výzkumu, inovací, podnikatel-
ského sektoru a další. Nyní jde o to, abychom je správně
prosazovali a vždy vybrali to klíčové. 

Abych to vysvětlil, když jsem přišel na post ředitele, Sdružení 
se hodně věnovalo problematice dopravní infrastruktury. Ve své
době toto téma mělo nesporně svůj význam a Sdružení má ob-
rovskou zásluhu na tom, že se dopravní infrastruktura v kraji
vybudovala a zmodernizovala tak, aby vytvořila dobré podmínky 
pro podnikání, pro život obyvatel a zejména zajistila jednu z klí-
čových podmínek pro vstup potenciálních investorů. Velký dík 
proto patří všem, kteří se o to zasloužili. Nicméně dnes se píše 
rok 2014 a mění se i priority a my musíme samozřejmě reagovat 
na to, co žádá doba a co zejména žádá budoucnost.

Řekl jste, že Sdružení by mělo být nejen respektovaným subjek-
tem v regionu, ale mělo by získat vyšší prestiž s celostátním, pří-
padně i mezinárodním přesahem. Jak toho chcete dosáhnout?
Pouze usilovnou prací. Snažím se přemýšlet v nadkrajové
dimenzi. Abychom měli danou prestiž uznávaného a respek-
tovaného subjektu v regionu, abychom měli přesah celostátní, 
ba dokonce mezinárodní, musíme členům nabídnout zajímavé

Radúz Mácha
ředitel Sdružení
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Jiří Cienciala v předvečer konference IFO 7. října. „Hlavní  téma
letošního investičního fóra − podpora podnikatelských aktivit
a výrob s vyšší přidanou hodnotou a hledání cest k odstranění
nedostatku technicky kvalifi kované pracovní síly − je problémem 
nejen Moravskoslezského kraje. Stejné starosti v oblasti vzdělává-
ní a zaměstnanosti, ale i v jiných oblastech má také Ústecký kraj. 
Proto se letos poprvé jako doprovodná akce fóra koná diskuzní 
večer na téma ‚Bariéry rozvoje průmyslových regionů’. Cílem se-
tkání zástupců regionálních tripartit obou krajů, agentury CzechIn-
vest, hospodářských komor a dalších hostů je zhodnotit rozvojový
potenciál krajů, ale také najít nové cesty ke zvýšení podílu výroby
s vyšší přidanou hodnotou. Výstupem společného jednání bude 
zároveň defi nování východisek a návrhů opatření realizovatelných
státem, krajskými samosprávami a samotnými investory, případně
zaměstnavatelskými svazy,“ vysvětlil Jiří Cienciala.

V den konání konference IFO, 8. října, probíhá Česko-ruské
setkání podnikatelů formou takzvaného kulatého stolu. „Cílem
akce je pomoci podnikatelům vytvářet vazby mezi regiony a využít
jich ve vzájemně výhodné obchodní spolupráci,“ uvedl Radúz
Mácha s tím, že ačkoli do jisté míry kolem nás probíhá obchodní
válka mezi EU a Ruskem, nemělo by to být důvodem k tomu, 
abychom přetrhávali a nerozvíjeli svazky s Ruskou federací
na úrovni regionů. Na akci dostal pozvání také velvyslanec Ruské
federace v ČR Sergej Kiselev i nový obchodní rada Ruské
federace v ČR Sergej Stupar. 

V rámci konference IFO budou mít podnikatelé rovněž možnost
individuálních konzultací s oborovými specialisty agen-
tury na podporu exportu CzechTrade. Konference je fi nan-
čně podpořena z rozpočtů Moravskoslezského kraje a statu-
tárního města Ostravy.

Karin Pelikánová

„IFO jsme letos orientovali trochu jiným směrem, než tomu bylo 
zvykem,“ řekl ředitel Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského 
kraje Radúz Mácha. Předchozí ročníky byly výhradně zaměřeny 
na podporu potenciálních investorů a prezentovaly především 
nabídku a příležitosti, které jim může Moravskoslezský kraj
poskytnout. 

„Letošní ročník pojímáme šířeji, kromě tradičního zaměření
budeme věnovat pozornost také podpoře exportu v nových
aktuálních podmínkách a tématu přípravy pracovních sil v žádou-
cí profesní a kvalifi kační struktuře. Mnohdy se totiž v praxi reálná
poptávka nepotkává s disponibilní nabídkou. Kvalifi kační struktura
lidí, kteří odcházejí ze škol do praxe, ať jsou ze soukromých či stát-
ních, neodpovídá požadavkům fi rem a podniků. Je proto nutné 
s tím něco udělat. Chceme tedy na konferenci nazvat věci pravými
jmény a zejména hledat jejich řešení,“ upřesnil Radúz Mácha. 
Sdružení se snaží hrát důležitou úlohu při hledání takových 
řešení. Příkladem je Moravskoslezský pakt zaměstnanosti,
jehož je Sdružení nositelem a který vznikl jako strategické part-
nerství podniků, škol a dalších institucí v regionu a klade si za cíl
přispět ke zlepšení situace na trhu práce v kraji. 

Letošní patnáctý ročník investičního fóra má bohatý doprovodný 
program. Sedmého října probíhá v rámci konference podnikatel-
ské setkání Business Day Kazachstánu. Pořádá jej společně 
Kontaktní centrum pro východní trhy při Krajské hospodářské 
komoře Zlínského kraje, Krajská hospodářská komora Moravsko-
slezského kraje a Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje. 
„Akce je prioritně určena těm, kteří chtějí spolupracovat s hospo-
dářskými subjekty v Kazachstánu,“ řekl ředitel Sdružení pro rozvoj
Moravskoslezského kraje s tím, že na trzích Kazachstánu je vysoký
potenciál jak pro export, tak i investice českých fi rem.

Druhou doprovodnou akcí je Kulatý stůl Moravskoslezského
a Ústeckého kraje, který zorganizoval vládní zmocněnec

Mezinárodní konference

Stabilita fi nančního
sektoru v Česku je dobrá,
říká Jiří Rusnok, člen bankovní rady ČNB

ního meziročního růstu, kterou by měla dosáhnout ve druhé 
polovině příštího roku. Stejně tak poslední verze Zprávy
o fi nanční stabilitě, kterou ČNB připravuje a zveřejňuje dvakrát
ročně (naposledy to bylo v červnu 2014), ukazuje, že stabilita
českého fi nančního sektoru je velmi robustní, včetně situací
testovaných v takzvaných zátěžových scénářích.

O dlouhodobé cenové i fi nanční stabilitě v České republice ovšem
rozhodne to, jak bude česká ekonomika konkurenceschopná
jako celek.

Jedním z klíčových úkolů ČNB je fi nanční, měnová a kurzová
stabilita. Existují v tuto chvíli nějaká aktuální potenciální rizika,
jež by mohla narušit plnění základních funkcí stabilizovaného
fi nančního systému ČR?
V současné době analýzy a prognózy, které připravují jednot-
livá odborná pracoviště ČNB, neukazují v krátkém a ani střed-
ním horizontu prognózy žádná závažná zjištění, která by mohla
znamenat ohrožení cenové stability. Infl ace je dnes velmi níz-
ká (pod jedním procentem y/y) a bude se jen velmi pomalu 
přibližovat k hodnotě infl ačního cíle na úrovni dvouprocent-

8 .  Ř ÍJNA V HOTELU MAMAISON BUSINESS
AND CONFERENCE HOTEL IMPERIAL OSTRAVA
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Drobní podnikatelé jsou pilířem
infrastruktury regionů, míní předseda Asociace
malých a středních podniků v ČR Karel Havlíček

České výrobky i fi rmy jsou dosud
slabě zastoupeny na kazašském trhu,
uvádí Chargé d‘affaires a.i. Republiky Kazachstán v ČR Yerzhan Jukenov

takzvané spravedlnosti, pošťuchování zaměstnanců vůči OSVČ 
a neustálé omílání deset let starých daňových efektů jsou jas-
ným sdělením, že mnozí stále ještě žijí v jiném světě. Naštěstí 
se nám ale zatím podařilo ubránit všechny navrhované změny 
a korektně musím říci, že nedošlo ke zhoršení pozice těch nej-
menších podnikatelů. Bez emocí ale sdělujeme, že kdokoliv se 
do mikroživnostníků pustí, půjde do trenek, a nenechá-li toho, 
přestřihneme mu v nich gumu.

sklo, keramiku a jiné spotřební zboží. Zvýšený zájem je o rozvoj 
spolupráce v energetice. V Kazachstánu má sídlo 76 podniků
s českým kapitálem a akreditaci zde má dvacet zastoupení
českých fi rem. V dubnu 2007 byl zahájen přímý letecký spoj
na trase „Praha - Almaty - Praha“, jejž provozují ČSA dvakrát 
týdně. Intenzivně se rozvíjejí meziregionální kontakty. Regionální
centrum západní kazašské oblasti Uralsk a Ostrava se staly
partnerskými městy. V posledních letech Kazachstán cílevědomě
realizuje program podpory rozvoje průmyslu a inovací. České fi rmy 
mají tradici a zkušenosti v oblasti technologického know-how
a inovativních nápadů a naším velkým zájmem je uplatnit to
na kazašském trhu. O české zkušenosti máme velký zájem, moder-
ní české technologie jsou poptávány kazašskou ekonomikou.

Jaké překážky a bariéry nejvíce komplikují vzájemný obchod a pod-
nikání? Co je třeba v tomto směru zlepšit?

Změnila se v průběhu let role malých a středních fi rem v České
republice? Pokud ano, jak a proč?
Změnila se zcela zásadně, a to zejména u mikropodnikatelů,
nejen u nás, ale v celé Evropě. Zatímco ještě před patnácti lety 
plnili živnostníci významnou ekonomickou roli, dnes je jejich
úloha hlavně v sociální oblasti. Mikropodnikatelé se stávají zá-
kladním pilířem infrastruktury regionů, mj. venkova, a již nikdy 
nebudou plnit roli většího plátce daní. Budou zabezpečovat 
drobné služby, jejich výdělky budou spíše symbolické a měli 
bychom udělat vše pro to, aby podnikali a nešli raději na pra-
covní úřady. Ekonomickou stabilitu z daňového, podnikatelské-
ho pohledu budou zabezpečovat střední fi rmy a hlavně velké 
korporace. I zde dochází k velkým změnám, tuzemské střední
fi rmy se začínají prosazovat ve světě, jsou sebevědomé, výrazně
méně spoléhají na pomoc státu, více si naopak věří.

Malé a střední fi rmy si často stěžují, že jim chybí taková podpo-
ra a pomoc státu, jaká se dostává velkým podnikům. Jak a v čem 
Asociace malým a středním podnikům a živnostníkům pomáhá?
Určitá míra skepse u malých a středních fi rem byla, je a bude.
A není to jen u nás, ale setkávám se s tím prakticky všude ve 
světě. Z našeho pohledu musíme konstatovat, že naše Desa-
tero, takzvaný jízdní řád podpory MSP, který jsme nalajnovali 
nové vládě, je docela slušně plněn. Hlídáme si jednotlivé body, 
průběžně je vyhodnocujeme s ministry i premiérem. To dopadá 
pozitivně zejména na středně velké fi rmy. Naopak vidíme menší 
zájem o živnostníky − nešťastná rétorika založená na principu 

Jak se v současné době rozvíjí obchodní vztahy mezi Českou
republikou a Kazachstánem?
Objem vzájemného obchodu vykazuje stabilní růst
(r. 2009 − 206,6 mil. US dolarů, r. 2012 − 903,8 mil. US dolarů,
2013 − 1,022 mld. US dolarů). V roce 2009 česká vláda

zařadila Kazachstán do seznamu 12 nejper-
spektivnějších a prioritně podporovaných 

obchodních partnerů. Kazachstán ex-
portuje do České republiky zejmé-

na produkci svého ropného a ply-
nárenského průmyslu. Dovoz

z České republiky tvoří různá 
zařízení a komponenty − čis-
tírny odpadních vod, elek-
trotechnická zařízení, farma-
ceutické výrobky, nábytek, 
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   Nedostatek lidí s technickým
   vzděláním je velmi naléhavý,
upozorňuje Jaroslava Rezlerová,
generální ředitelka ManpowerGroup

Jaké jsou nejčastější důvody pro obtížné obsazování
pracovních pozic? 
Hlavní důvody, proč zaměstnavatelé nemohou obsadit volné
pozice, jak globálně, tak v České republice, jsou nedostatek
tvrdých a technických dovedností, specifi cké kvalifi kace ucha-
zečů, nedostatek měkkých dovedností a zkušeností. Dále
to jsou přehnané nároky na ohodnocení, i když v tomto bodě
výzkum pro Česko ukazuje méně než poloviční hodnotu ve
srovnání s předchozím rokem. Jednoduchý recept, jak situaci
řešit, neexistuje. Je proto načase změnit přístup a volit systema-
tická a nadstavbová řešení, jako je rozvoj a motivace stávajících
zaměstnanců  nebo důraz na personální marketing.

hospodářskou spolupráci a rozvoj. Bohužel, jedna z překážek,
s nimiž se potýkají kazašští podnikatelé, je problém získání
českých víz. Z jejich zkušeností vyplývá, že získání českého víza 
trvá tři měsíce. To brzdí rozvoj spolupráce a negativně ovlivňuje 
praktickou realizaci společných projektů. Problémy s vízy proto 
vyžadují bezodkladné řešení. Doufáme, že plánované otevření
outsourcingových vízových center v Kazachstánu usnadní pro-
ceduru získávání českých víz pro občany Kazachstánu.
Celý rozhovor je k dispozici
na www.msunion.cz.

V půli letošního roku vaše společnost dělala průzkum na téma Ne-
dostatek lidí s potřebnou kvalifi kací. Co průzkum především odhalil?
Průzkumy ManpowerGroup v posledních čtyřech letech potvr-
dily, že i v době vysoké nezaměstnanosti a ekonomického po-
klesu má 34 procent fi rem potíže s vyhledáváním správných 
zaměstnanců. Navíc nabídka a poptávka se míjí jak v prostoru, 
tak čase. Vyhledat a udržet ve fi rmě správné talenty bude při-
tom stále náročnější. Požadavky fi rem se v důsledku techno-
logického pokroku a globalizace velmi rychle mění. V Česku
i celosvětově jsou na prvních příčkách nedostatkových profesí
řemeslníci. Lidí s technickým vzděláním od učňovského po vy-
sokoškolské je nedostatek − již mnoho let jejich počet roste. 
Chybí především IT specialisté a strojní inženýři. Na významu 
ve fi rmách nabyla pozice obchodního zástupce – což je nyní 
pravděpodobně nejinzerovanější typ pracovního místa, který 
může mít mnoho podob, od telemarketingového pracovníka
v call centru přes prodejce fi nančních produktů po specializo-
vaného obchodníka v IT nebo inženýringu. S nedostatkem lidí 
se stále více potýká i zdravotnictví a školství. Restaurace velmi
těžko hledají kuchaře a dopravci řidiče. V průmyslu chybí
až 150 tisíc nástrojařů, obráběčů, svářečů, techniků a mecha-
niků. Třeba i rok hledají vhodného technologa, procesního 
inženýra nebo inženýra kvality. Paradoxní je, že zaměstnava-
telé nemohou najít správné lidi ani na nekvalifi kovaná místa. 
Stále důležitější jsou totiž postoje lidí a jejich vnitřní motivace.

Je situace v Moravskoslezském kraji, kde hlavně chybí technicky
vzdělaní lidé, jiná než v dalších regionech v zemi?
Nedostatek lidí s technickým vzděláním je velmi naléhavý po celé
republice, ale vzhledem ke struktuře ekonomických aktivit
v tomto kraji je poptávka po nich větší než v jiných regionech.
Není zde taková poptávka po IT specialistech, ale o to větší je
poptávka po strojních inženýrech pro strojírenství, automobilový
a elektrotechnický průmysl. Dalším specifi kem je extrémní
poptávka po operátorech call center, kterých se v Ostravě
etablovala celá řada.

Skutečné výsledky a efekt vzájemných obchodních vztahů 
neodpovídají v plné míře potenciálu a skutečným možnostem 
obou stran. České výrobky a jejich producenti jsou dosud sla-
bě zastoupeni na kazašském trhu. Je nezbytné posílení vztahů 
mezi podnikatelskými komunitami obou zemí s cílem aktivněji
podpořit české fi rmy u nás. Právní předpisy Kazachstánu již 
nově deklarovaly a reálně vytvořily podmínky pro zlepšení
investičního prostředí a byl představen nový balíček pobídek 
pro zahraniční investory. Kazachstán se rozhodl zjednodu-
šit vízový režim pro deset průmyslových zemí Organizace pro 
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Ministr Prachař
se chystá na konferenci Transport

Na vánočním koncertě Region pro sebe 
letos vystoupí Marta Kubišová

MINISTR DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY ANTONÍN PRACHAŘ, PŘEDSTAVITELÉ MINISTERSTEV

SLOVENSKA, POLSKA A ŘADA ODBORNÍKŮ NA DOPRAVU A LOGISTIKU SE CHYSTÁ

NA MEZINÁRODNÍ KONFERENCI TRANSPORT. 

VÁNOČNÍ KONCERT REGION PRO SEBE, KTERÝ SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

KAŽDOROČNĚ POŘÁDÁ, PROBĚHNE 26. LISTOPADU 2014 V KONGRESOVÉM SÁLE MAMAISON IMPERIAL

HOTELU OSTRAVA POD ZÁŠTITOU BISKUPA OSTRAVSKO-OPAVSKÉ DIECÉZE MONS. FRANTIŠKA VÁCLAVA

LOBKOWICZE.  LETOS V PROGRAMU VYSTOUPÍ MIMO JINÉ ZPĚVAČKA MARTA KUBIŠOVÁ.

rem pro další rozvoj uvedeného území, který má velký potenciál,“
řekl Pavel Bartoš, prezident Sdružení. 

O spolupráci se bude hovořit také v oblasti vodní dopravy,
kdy se bude jednat především o napojení Moravskoslezského 
kraje na vodní cestu. „V případě kanálu Odra-Dunaj-Labe podpo-
rujeme zpracování studie proveditelnosti, nyní je ale především
podstatné splavnit Odru po Ostravu. Polská strana je tomu
nakloněna, takový projekt by byl časově dosažitelný a určitě 
by Ostravsku pomohl při transportu velkých výrobků,“ vysvětlil
Pavel Bartoš. Dalším tématem konference TRANSPORT je
spolupráce v rámci evropského dopravního koridoru Balt − 
Jadran, který prochází Moravskoslezským krajem. Konference
je fi nančně podpořena z rozpočtů Moravskoslezského kraje,
Zlínského kraje a statutárního města Ostravy.  (KAP)

„Konference TRANSPORT je důležitou mezinárodní akcí, na které 
se koordinují regionální priority Moravskoslezského kraje v rámci
České republiky i sousedních zemí,“ popsal význam konference 
projektový manažer Sdružení Pavel Santarius.  

Například představitelé ministerstev, státních fi rem i Opolského
a Slezského vojvodství, Žilinského samosprávného kraje
a Moravskoslezského kraje budou na konferenci informovat
o stavu přípravy a realizace významných komunikací a železnic 
v jednotlivých regionech, které vytvořily ESÚS TRITIA. „Spolu-
práce při budování dopravní infrastruktury je významným fakto-

„Koncert je tradičním předvánočním setkáním našich členů,
významných představitelů kraje, měst a obcí, kterým chceme
poděkovat za spolupráci a popřát jim všechno nejlepší do nového
roku. Letos si připomínáme již dvacet pět let od vzniku základní
buňky instituce, která se posléze vyprofi lovala jako největší zá-
jmové uskupení v regionu, dnes známé jako Sdružení pro rozvoj
Moravskoslezského kraje. Proto jsme tak trochu symbolicky

TRANSPORT pořádá v hotelu Clarion 
Congress Hotel Ostrava 4. listopadu 
2014 Sdružení pro rozvoj Moravsko-
slezského kraje. K hlavním tématům 
letošního osmnáctého ročníku budou 
patřit priority dopravní infrastruktury 
Moravskoslezského kraje a spoluprá-
ce při jejich řešení s okolními příhra-
ničními kraji na Slovensku a v Polsku v rámci ESÚS TRITIA, dále 
spolupráce zemí na dopravní ose Balt – Jadran či projekty nad-
národního významu v regionu.
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pozvali paní Martu Kubišovou a její magický hlas rebelky,“ uvedl
Radúz Mácha, ředitel Sdružení.

V průběhu koncertu představitelé Sdružení a Krajské hospo-
dářské komory MSK ocení v několika kategoriích úspěšné
subjekty a instituce, které pomáhají zviditelnit region a dlouho-
době významně pomáhají jeho rozvoji.     (KAP)
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Spojení s Ústeckým krajem se nám
osvědčilo, je přesvědčen Jiří Cienciala,
vládní zmocněnec pro Moravskoslezský a Ústecký kraj

Jak to vidí Pavel Bartoš, 
prezident Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje

ském kraji, kterou jsme jako reakci na problémy v OKD založili loni 
v červenci s hejtmanem Miroslavem Novákem. Návrhy zpracovali 
kolegové z ministerstva průmyslu a připravili komplexní materiál, 
který vláda pod vedením Jiřího Rusnoka schválila 25. září 2013. 
Byl to malý zázrak, že se podařilo v tak krátké době připravit
a hlavně schválit ve vládě takové množství prospěšných opatření.

Co všechno balík opatření zahrnuje a který nástroj
považujete za nejužitečnější?
Balík opatření obsahuje sedm fi nančních a 13 systé-
mových opatření v hodnotě několika miliard korun.  
Jsou mezi nimi například nové programy podpory pod-
nikání, dotace na revitalizační a ekologické projekty, 
úprava investičních pobídek a zlepšení podnikatelské-
ho prostředí pro investory či nasměrování evropských 
peněz do Moravskoslezského a Ústeckého kraje. Jsem 
rád, že se podařilo většinu opatření uvést do života,
a věřím, že ministerští úředníci dotáhnou do konce
i ta zbývající, kde je potřeba souladu více ministerstev, 
jako například při snižování poplatků, které zatěžují 

fi rmy, nebo v případě fi nančně náročných projektů, jako je do-
končení sanace ostravských lagun. Jedním z opatření, která 
mají přímý dopad na zaměstnanost, je program ministerstva 
pro místní rozvoj na podporu pracovních míst v Moravskoslez-
ském a Ústeckém kraji, na který bylo vyčleněno 300 milionů 
korun. Uspělo celkem 206 podnikatelů a fi rem, do konce roku 
vznikne v obou krajích z dotace celkem 712 pracovních míst. 
Zájem byl obrovský a bohužel se dostalo jen na část projektů, 
proto věřím, že vláda tento krok v příštím roce zopakuje. Jako 
efektivní se také ukázalo zvýšení hmotné podpory pro investory
na vznik pracovních míst z 50 na 200 tisíc korun. Tuto zvýše-
nou pobídku už využilo pět fi rem, které zaměstnají přes 500 lidí.

Jana Dronská

žují stavy přirozenými odchody, nicméně ve své podstatě jsou
likvidována místa, protože na ně nenastupují noví zaměstnanci,
a tím roste nezaměstnanost. Sdružení bylo u toho, když došlo 
k dohodě o spolupráci mezi Moravskoslezským a Ústeckým kra-
jem, částečně i Karlovarským, při řešení společných problémů. 
Nyní je naší společnou úlohou prosadit naše oprávněné potřeby
a přesvědčit centrální orgány, aby pomohly krajům, které mají 
velké problémy, ať už v oblasti sociální nebo v oblasti
životního prostředí.  
(KAP) 

Jak hodnotíte své působení ve funkci vládního zmocněnce,
kterým jste se stal letos v lednu?
Je to pochopitelně dost náročná práce, protože problémů
v Moravskoslezském kraji je celá řada a snažím se pomáhat
i v Ústeckém a Karlovarském kraji. Tyto regiony mají hod-
ně společného, bohužel hlavně podobné problémy, dané 
historickým velkým zaměřením na průmysl. Mezi největ-
ší patří vysoká nezaměstnanost a nedořešená otázka bu-
doucnosti těžby uhlí a energetiky vůbec.
Zatím se nám při jednáních na ministerstvech 
osvědčilo, že postupujeme společně a jed-
notně v jedné osobě za oba kraje, ani to není 
všemocné, když chybí ochota na druhé straně. 
To právě zažívám při prosazování potřeb krajů 
v nových operačních programech. Ale neustále 
hledáme další průniky mezi našimi kraji, napří-
klad i při příležitosti investičního fóra. Na konci 
června jsem se stal předsedou krajské tripartity,
což jsou pro mne další závazek a další 
úkoly, ale věřím, že nový systém v podo-
bě projektového řízení bude v kombinaci 
s funkcí vládního zmocněnce pro kraj efektivní. Pět nových 
pracovních skupin tripartity už začalo pracovat a předpoklá-
dám, že do konce roku budou mít první konkrétní výsledky.

Před rokem vláda schválila balík opatření pro zlepšení situace
v Moravskoslezském kraji, dá se už vyhodnotit jejich přínos?
Opatření byla zaměřena na zlepšení podmínek pro fungování
i rozvoj fi rem s cílem udržení a vytváření pracovních míst. Většina
z 20 opatření byla vládou postupně splněna, některá se zatím
podařilo splnit jen částečně, zejména z důvodu jejich větší
legislativní a fi nanční náročnosti. Jsem přesvědčen, že tyto kroky
ochrání a přinesou stovky pracovních míst, možná tisíce. Rád 
bych připomněl, že návrhy opatření vznikly postupně na jedná-
ních takzvaného krizového štábu v Ostravě, tedy Pracovní sku-
piny pro řešení hospodářské a sociální situace v Moravskoslez-

Jsem rád, že tripartita našla novou podobu, která bude asi velmi
účinná. Došlo ke změně vedení tripartity, kdy se pan hejt-
man Moravskoslezského kraje stal čestným předsedou a Jiří
Cienciala, vládní zmocněnec, výkonným předsedou. Ten má
velkou snahu věci řešit a neodkládat. Tripartita navrhla a ustavila 
nové pracovní skupiny, u mnohých došlo k fúzi s pracovními sku-
pinami Sdružení. Další potom budou úzce spolupracovat s pra-
covními skupinami na ministerstvech, které jsou určené pro náš 
kraj. Nejbližší roli tripartity vidím především v řešení problémo-
vých podniků v kraji, kde hrozí ztráta mnoha tisíců pracovních 
míst. Sdružení společně s tripartitou bude usilovat o to, co neje-
fektivněji nahradit likvidovaná místa. Některé fi rmy tvrdí, že sni-
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Jízda veteránů
podpořila Jeseníky

Těšínský krmáš
přilákal tisíce návštěvníků

V DOLNÍ MORAVICI VE SKI AREÁLU AVALANCHE ODSTARTOVALA 20. ZÁŘÍ 2014 PROPAGAČNÍ JÍZDA

NABLÝSKANÝCH VETERÁNŮ PROJEKTU TROFEO SKI JESENÍKY 2014. ŠLO O ČTRNÁCTÝ DÍL PROJEKTU

NA PODPORU CESTOVNÍHO RUCHU, KTERÝ ZAŠTÍTILY CZECHTOURISMUS, MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

A SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE. CÍLEM AKCE BYLO LETOS ZVIDITELNIT NOVÉ

ČI ZMODERNIZOVANÉ LYŽAŘSKÉ AREÁLY V JESENÍKÁCH.

Slavnostní start se těšil, stejně jako všechny ostatní zastávky,
vysokému počtu návštěvníků. Během sobotní propagační jíz-
dy kolona v čele se závodní TATROU Karla Lopraise navštívila
také Ski areál Annaberg, dále v Malé Morávce ski areály Myšák
a Kopřivná.  Poslední kilometry sobotní etapy odmávl startovním
praporem prezident Sdružení Pavel Bartoš, který stál u kolébky
celého projektu. V neděli 22. září 2014 potom historická vozi-
dla zakončila svou jízdu v lázních Karlova Studánka, kde ma-
jitelé historických vozů dostali ocenění od náměstka hejtmana 
Moravskoslezského kraje Ivana Strachoně. Návštěvníci lázní
tak měli jedinečnou možnost zhlédnout unikátní historická
vozidla, počínaje nejstarším vozem Laurin&Klement z roku 1912
a konče atraktivním strojem Ferrari Testarossa z roku 1989.
Atmosféru zpříjemnil koncert fl ašinetářů. „Posádky byly nád-
herně stylově dobově ustrojeny a zcela perfektně ladily ke svým
automobilům. Každé z nich patří obrovský obdiv a poděkování.
Naprosto brilantně byla také připravena lyžařská střediska,
která tak pouze potvrdila svou atraktivitu nejen v zimním  období, 
ale i z pohledu celoroční nabídky dobré zábavy,“ uvedla
Marcela Rotter, pořadatelka akce. (KAP)

scéně v parku A. Sikory vystupovaly folklorní a umělecké sou-
bory. Návštěvníci si mohli ve stáncích nakoupit regionální vý-
robky místních výrobců, nechyběl bio jarmark, ochutnávka 
dobových i současných jídel, koňská show, ukázka kovářského 
a řezbářského umění či atrakce a program pro děti.
 
„Pro studenty středních technických škol a učilišť jsme připravili
odborný program, žáci středních hotelových škol soutěžili
a prezentovali své dovednosti, což byl také jeden z cílů akce 
− dostat studenty a žáky do praxe,“ vysvětlil Gustav Kotajny,
organizátor akce, s tím, že krmáš navazuje na podobnou akci
menšího rozsahu − Farmářské slavnosti −, kterou uspořádala
farma Koňákov poprvé v srpnu 2012.    (KAP, DH)
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Tisíce návštěvníků z obou stran hranice přilákal Těšínský krmáš,
který se konal 12. a 13. září letošního roku poděl řeky Olše,
v centru Českého Těšína i na dalších místech města. 

Akce, jejímž smyslem bylo zapojit studenty středních škol do 
praxe a prezentovat regionální výrobky místních producentů, 
zemědělskou techniku a hospodářská zvířata, organizovala
Farma Koňákov ve spolupráci s Albrechtovou střední školou
Český Těšín a za podpory města.
 
Krmáš slavnostně zahájil ministr zemědělství Marian Jurečka,
který − stejně jako Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje
či Moravskoslezský kraj − poskytl akci záštitu. „Já vím, že vám 
někdy zemědělci lezou na nervy, protože jejich produkce není 
vždy voňavá, technika jede po cestách pomalu a sem tam 
něco utrousí. Ale mám velkou prosbu i ve spojitosti s ruskou 
krizí. Nakupujte české výrobky, dívejte se na obaly, a podpořte
tak českou ekonomiku a vlastní zemědělce,“ uvedl ministr.

Do prostor v centru Českého Těšína se podařilo navézt obrovské
množství zemědělské techniky, živých zvířat, po oba dny na 



Napomáhat rozvoji regionu
je naším posláním, říká ředitel
Národního divadla moravskoslezského Jiří Nekvasil
MÁME STEJNÉ POSLÁNÍ, VYSVĚTLUJE ŘEDITEL NÁRODNÍHO DIVADLA MORAVSKOSLEZ-
SKÉHO JIŘÍ NEKVASIL, PROČ SE DIVADLO STALO ČLENEM SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ MO-
RAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

Návštěva divadla − teď z čistě ekonomického hlediska − oživuje
další byznys, pomáhá zaměstnanosti, nejen ve službách.
To jsou modely, které mají sousední vyspělé, a tedy vysoce kul-

turní evropské země dobře spočítány a ke 
kultuře (nejen divadlům) takto přistupují.
A daří se tak všem - divadlům, místům, kde 
působí, službám, na ně navázané výrobě. 
Peníze vložené do divadla jsou investi-
ce, kterých při koncepčním uvažování
a dobré součinnosti mohou využít mnozí, 
město i region. Synergické efekty zejmé-
na velkého divadla jsou nezanedbatelné.
A dobré divadlo, o kterém se ví i v celostát-
ním či mezinárodním měřítku, je dobrou 
reklamou pro město i celý region, jednou 
ze známek kvality života v tomto prostoru.

Myslíte si, že divadlo může mít vítaný vliv
na soukromý i pracovní život? 
Ano. Od nepaměti lidé rádi poslouchají
příběhy, aby v jejich peripetiích a zá-
pletkách hledali odpovědi na své životní 
cesty. Divadlo nabízí možnost dozvědět 
se skrze jiné něco o sobě. Jak mnohdy

je úlevné zjištění, že ty katastrofy se nedějí mně v reálném
životě, ale těm postavám na jevišti. Divadlo je setkání s krásou 
v různých jejích podobách, vypjatými emocemi, osvobozujícím 
humorem, fantazií a radostí. Divadlo je cenné katarzí, přinášející 
očištění − ať už skrze osvobozující smích či úlevné slzy. Obojí 
je správné a našim životům potřebné. A možnost vnímat toto 
vše společně s ostatními, v jedinečném živém okamžiku setkání
herců a dalších umělců s diváky, je něco, co ostatní média
nemohou nabídnout. Divadlo je život a jde zase do života. (PR)

Byli jsme v zákulisí
Členové Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje měli 
možnost vstoupit do zákulisí Národního divadla moravskoslez-
ského. Dne 26. května 2014 proběhla v prostorách divadla 
akce s názvem Divadlo jako místo setkání. Účastníci tak během
inspirativního dopoledne viděli prostory, které běžný divák neu-
vidí. Prošli skladem kostýmů, technickými dílnami a podívali se
do hlediště z jeviště. Na vlastní kůži si vyzkoušeli, jak vznikají
inscenace, „ochutnali“ práci režiséra i herců, protože se zúčastnili
workshopu s divadelní lektorkou. Další setkání fi rem v divadle
je naplánováno na 10. listopadu 2014.

Národní divadlo moravskoslezské je od března letošního roku členem
Sdružení pro rozvoj MSK, proč jste se k tomuto kroku rozhodli?
Máme společné poslání a tím je napomáhat rozvoji celého regionu.
Vytvářením široké kvalitní divadelní nabídky
všech žánrů, realizovanou celoroční činnos-
tí všech našich čtyř uměleckých souborů 
(opera, činohra, balet, opereta/muzikál)
a dalšími doprovodnými programy Národní
divadlo moravskoslezské  významně přispí-
vá ke kulturní rozmanitosti života obyvatel
regionu. A zároveň je divadlo s takovýmto
uměleckým programem jednou z důle-
žitých pozitivních zpráv o kvalitě života
zde – a věřím, že bude více a více
i jedním z podstatných důvodů, proč do 
Ostravy a Moravskoslezského kraje jezdit
a proč tady žít. Děláme pro to vše! 

Divadlo právě vstoupilo do 96. sezony a letos
v červnu si připomnělo 120 let od otevření
jedné ze svých budov, Divadla Jiřího Myrona.
Jak vnímáte tuto tradici? 
Před 120 lety, 16. a 17. června 1894, byl 
slavnostně otevřen Národní dům a byl v té 
době první stavbou v Ostravě zasvěcenou primárně kulturnímu 
provozu. Dodnes, přes řadu výrazných proměn, kterými v průběhu
času budova prošla, patří k nemnoha místům v Ostravě, která
kontinuálně od svého vzniku a tak dlouho plní svou původní
funkci. Dědictví předků s odpovědností stále udržujeme, rozvíjíme, 
tvořivě o něm přemýšlíme a plánujeme další možnosti jeho rozvoje. 

Kdyby vám někdo tvrdil, že fi nanční prostředky vkládané
do divadla nejsou rentabilní, jak byste mu oponoval?
Jsem přesvědčen, že prostředky vkládané do divadla − do dob-
rého divadla a v našem případě do velké reprezentativní scény 
se širokou nabídkou, jako je ta naše −, je v prvé řadě dobrá
investice. Investice do živé současnosti, ale i budoucnosti.
Investice do lidí, do rozvíjení kulturní vzdělanosti, citlivosti, kulti-
vovanosti, vnímavosti a sociálního pocitu vzájemnosti, do smys-
luplného trávení volného času, do společenského života místa, 
kde divadlo působí, nejen v divadle, ale i okolo něj. Navíc každá 
koruna vložená do divadla (a kultury obecně) se několikanásob-
ně přímo investorům (městu, kraji, státu) vrátí. Zjednodušeně se 
to dá popsat asi takto − aby člověk šel do divadla, musí se nějak 
obléci, upravit − žena zajde například ke kadeřníkovi −, dopravit 
se tam, v divadle utratí další peníze − koupí si program, občers-
tvení, po představení mnohdy zajde někam do restaurace. Když 
někdo přijede z daleka či z ciziny na divadelní představení, při-
bude ještě nocleh, případně to spojí s další poznávací cestou. 
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Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje z.s. je nezisková zájmová
organizace, která přispívá k vytváření předpokladů pro hospodářskou
prosperitu a celkový rozvoj regionu. Bylo založeno v roce 1990
a má v současnosti 143 členů.

Patří zde např. významné průmyslové podniky
a podnikatelské subjekty, oborové klastry,
vysoké školy, vyšší odborné a střední školy, 
projektové a poradenské organizace, ale i obce
a města, zdravotnické organizace a rozvojové
agentury. Někteří z těchto členů zastupují řadu
subjektů dalších.

Hlavní programové okruhy:

• Rozvoj dopravní infrastruktury a obslužnosti, logistiky a dopravních systémů.

• Revitalizační a rozvojové záměry v oblasti energetiky, odpadů a životního prostředí.

• Podpora vědy, výzkumu a odborného školství s důrazem na růst inovací.

• Zlepšování investičního a podnikatelského prostředí kraje a jeho konkurenceschopnosti.

• Širší komunikace a spolupráce v rámci regionu, České republiky i Evropské unie.

Podstatou činnosti Sdružení
je rámcová koordinace regionálních
aktivit, která je vyjádřena memorandem
o spolupráci s Moravskoslezským
krajem, Krajskou hospodářskou
komorou Moravskoslezského kraje
a partnery dalšími. Činnost Sdružení
překračuje regionální rámec.

www.msunion.cz

Regionální podnikatelský zpravodaj vydává jako občasník Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje z.s. Adresa: Výstavní 2224/8,
709 00  Ostrava – Mariánské Hory,  www.msunion.cz,  tel.: +420 595 693 880. Registrační číslo: MK CR E 12816. Vedoucí redaktorka:
Karin Pelikánová. Foto: archiv



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


