Ústecký kraj – krajský úřad

C ESTOVNÍ ZPRÁVA
ze služební zahraniční cesty

Datum cesty:
Název, cíl a
důvod cesty:

25. – 27.6 2009
Brusel (Belgie) – účast na akci“ Czech Street party v Bruselu – 3. ročník“,
zajištění chodu prezentační akce a účast Ústeckého kraje
Průběh pracovní cesty v bodech
1. den – 25.6. 2009
• 8:00 - odjezd vozu VW Caravella z Ústí nad Labem s regionálními
specialitami a delegací
• 9:00 - vyzvednutí pečiva od společnosti Japek, Litvínov 8
• 10:00 – přejezd hranic ČR - SRN
• 18:00 – přejezd hranic SRN - Belgie
• 19:00 - příjezd do Bruselu
• vyložení regionálních specialit v Českém domě a zaparkování VW
Caravelly v garáži Českého domu
• ubytování delegace v hotelu Renaissance
2. den – 26.6.2009

Harmonogram
cesty:

• 8:55 - odlet radních Bc. Jany Ryšánkové a Ing. Petra Jakubce z Prahy do
Bruselu (let SN 2808)
• 10:25 - přílet radních Bc. Jany Ryšánkové a Ing. Petra Jakubce na letiště
v Bruselu
• 10:45 - vyzvednutí radních ÚK na letišti zástupkyní Ing. Markétou
Pokornou a odjezd do hotelu
• 11:20 - ubytování radních ÚK v hotelu Renaissance
• 15:00 - zahájení přípravy stánku Ústeckého kraje
• 16:10 - návoz potravin a nápojů do stánků
• 17:00 - otevření stánku Ústeckého kraje a zahájení akce Czech Street
Party III + příchod radních
• 23:00 - oficiální ukončení akce Czech Street Party III
• 23:30 – ukončení úklidu po akci a naložení věcí do VW Caravelly
3. den – 27.6.2008
•
•
•
•
•
•

8:00 - odjezd radních ÚK na letiště (check-in v 9.00 hod)
10:00 - odlet radních ÚK z Bruselu do Prahy (přílet v 11:30 hod)
9:00 - odubytování delegace z Hotelu Renaissance
9:30 - odjezd delegace ÚK z Bruselu do Ústí nad Labem
10:00 – přejezd hranice Belgie - SRN
18:00 – přejezd hranice SRN - ČR

Průběh pracovní cesty
V Bruselu byla delegace ÚK, ve složení Ing. Tobiášová, Bc.
Tlapáková, p. Dušková a p. Jelínek, přivítána zástupkyní Ústeckého kraje
v Bruselu Ing. Pokornou. Po vyložení regionálních specialit v Českém
domě a zaparkování vozu VW Caravella v garážích Českého domu byla
delegace ubytována v hotelu Renaissance, který sídlí nedaleko Stálého
zastoupení ÚK v Bruselu.

Průběh a
výsledky cesty:

Druhý den v dopoledních hodinách přiletěli radní za ÚK Bc. Jana
Ryšánková a Ing. Petr Jakubec, kteří byli na letišti přivítáni zástupkyní Ing.
Pokornou. Po společném posezení se chystala příprava stánku Ústeckého
kraje, kde bylo připraveno několik propagačních materiálů a regionálních
specialit jako jsou klobásy od firmy Procházka s.r.o., lihoviny od
společnosti Granette, ústeckého piva Zlatopramen od Drinks Union a
pekárny Japek, která dodala jak sladké, tak slané pečivo.
Největší česká akce v Bruselu začala přesně dle programu v 17:00
hodin a byla zahájena koncertem skupiny Mandrage. Jako další hudební
skupiny se představily Clou, Mig 21 a Kryštof. Tyto kapely byly pozvány
za účelem prezentace Moravskoslezského kraje a města Prahy, které kapely
do Bruselu přivezly. Každý kraj České republiky se představil svými
výjimečnými regionálními výrobky.
Tato akce se konala přímo před Českým domem. Návštěvou
nepohrdlo několik stovek lidí, kteří měli možnost speciality ochutnat,
porovnat a následně se s produkty blíže seznámit. Akce byla mediálně
sledována ČT 1. 3. ročník Czech Street Party probíhal klidně a přesně podle
programu. Delegace ÚK zcela zajistila ochutnávku produktů a lihovin.
V nočních hodinách byla akce oficiálně ukončena a stánek ÚK byl delegací
uklizen a zbylé produkty naloženy do VW Caravella.
Mezinárodní účast této Party přinesla ohromný užitek v propagaci
výrobků, kterými se ÚK pyšní.

Spolucestující:

Bc. Ryšánková Jana – Radní pro kulturu a sociální věci
Ing. Jakubec Petr – Radní pro oblast školství
Ing. Tobiášová Michaela – Vedoucí oddělení VVAČ
Bc. Tlapáková Zdena – KH, oddělení VVAČ
Dušková Marcela – KH, oddělení VVAČ
Jelínek Petr – řidič, oddělení HS

Náklady na cestu
hrazeny z:

kancelář hejtmana

Zpracoval:

M. Dušková

Datum:

29.6.2009
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