Ústecký kraj – krajský úřad

C ESTOVNÍ ZPRÁVA
ze služební zahraniční cesty

Datum cesty:

16.6. – 21.6. 2009
Spolupráce s provincií Anhui a návštěva cestovního veletrhu BITE
v Pekingu

Název, cíl a
důvod cesty:

Peking, Čína
Cíl: účast na významném veletrhu cestovního ruchu BITE v Pekingu,
pracovní jednání a podpis prvního dokumentu (Letter of Intent), který
povede k uzavření prohlášení o spolupráci mezi Ústeckým krajem
a čínskou provincií Anhui, jednání o prvním projektu spolupráce mezi zoo
obou krajů.
Úterý, 16.6.2009
14:00 odjezd na letiště Terminál 1
17:05 odlet do Pekingu
Středa, 17.6.2009
09:50 přílet letadlem SU 0571 (T2)
11:15 ubytování v hotelu NEW OTANI HOTEL
12:30 setkání s Jeho Excelencí Mimořádným a zplnomocněným
velvyslancem ČR v ČLR PhDr. Vítězslavem Greplem
17:00 setkání hejtmanky ÚK a guvernéra Anhui provincie a jejich
delegací, jednání o budoucí spolupráci a slavnostní podpis Dopisu
o záměru „Letter of Intent“

Harmonogram
cesty:

Čtvrtek, 18.6.2009
09:00 slavnostní zahájení veletrhu cestovního ruchu BITE
13:30 jednání delegace s p. Bohumilem Mazánkem, generálním
konzulem v Šanghaji
16:00 jednání se zástupcem provincie Anhui a zástupcem ředitele
Wild Parku v Hefei (ZOO) o možnosti darování či výměny zvířat
mezi regiony – první projekt spolupráce mezi Ústeckým krajem a
provincií Anhui
Pátek, 19.6.2009
08:30 návštěva „Letního císařského paláce“
při cestě zpět prohlídka olympijských stadionů
20:00 Slavnostní akce u příležitosti ukončení CZ PRES
Sobota, 20.6.2009
08:30 návštěva „Velké čínské zdi“
15:30 prohlídka „Zimního císařského paláce = Zakázané město“
Neděle, 21.6.2009
9:00 odjezd na letiště Terminál 2
11:40 odlet linkou SU 0572 z Pekingu

První den neprodleně po příletu se delegace setkala s Jeho Excelencí
Mimořádným a zplnomocněným velvyslancem ČR v ČLR PhDr.
Vítězslavem Greplem a jeho tamními kolegy, obchodním radou Petrem
Vávrou, vedoucím konzulárního odboru Karlem Šrolem a zástupkyní
vedoucího obchodně ekonomického úseku Kateřinou Ďurové. Přítomen na
jednání byl i Jiří Vávra, ředitel Czech Tourismu v Pekingu, který Ústeckému
kraji pomohl návštěvu Pekingu zorganizovat. Účastníci diskutovali o
navázání aktivní spolupráce Ústeckého kraje s vybranou provincií Anhui, o
celkové současné situaci v Číně, jejich zvyklostech, problémech a naopak
přednostech, a dále o otázkách sociálních věcí, důchodů, investic,
obchodu a cestovního ruchu.
V pozdních odpoledních hodinách proběhlo významné oficiální setkání
hejtmanky Ústeckého kraje a guvernéra Anhui provincie Wanga Sanyunga
a jejich delegací v prostorách budovy zastoupení provincie Anhui v
Pekingu. Oba představitelé představili své kraje a jednali o budoucí
spolupráci. Vyvrcholením večera byl slavnostní podpis Dopisu o záměru
„Letter of Intent“, který se stal prvním krokem k uzavření oficiálního
dokumentu „Prohlášení o spolupráci“ mezi oběma regiony.

Průběh a
výsledky cesty:

Následující den se ústecká delegace v doprovodu Jiřího Vávry zúčastnila
slavnostního zahájení veletrhu cestovního ruchu BITE, kterého se Ústecký
kraj aktivně účastnil. Stánek Ústeckého kraje byl obsluhován RNDr.
Zuzanou Kadlecovou, vedoucí odboru regionálního rozvoje a Ing. Jiřím
Válkou, vedoucím oddělení cestovního ruchu. Ústecký kraj představil
možnosti turistického vyžití a krás našeho regionu. Výstavní prostor
Ústeckého kraje byl umístěn společně s ostatními kraji České republiky.
Delegace také využila času k prohlídce nabídek turistických destinací
ostatních zemí a regionů světa.
Poté následovala schůzka delegace s Mgr. Bohumilem Mazánkem,
generálním konzulem v Šanghaji. Provincie Anhui patří do spádové oblasti
generálního konzulátu v Šanghaji a proto delegace uvítala možnost
osobně se s Mgr. Bohumilem Mazánkem setkat. Delegace Informovala
gen. konzula o stavu příprav dosud proběhlé spolupráce mezi Ústeckým
krajem a provincií Anhui a o budoucích aktivitách mezi regiony. Generální
konzul nabídl Ústeckému kraji součinnost ve všech ohledech.
Odpoledne proběhlo jednání se zástupcem provincie Anhui Hongzhou Li a
zástupcem ředitele Wild Parku v Hefei (ZOO) o možnosti darování či
výměny zvířat mezi regiony. Toto jednání vyústilo v první projekt
spolupráce mezi Ústeckým krajem a provincií Anhui. Na schůzce bylo
domluveno
věnování
samičky
Takina
čínského
zlatého
Podkrušnohorskému zooparku v Chomutově za účelem zajištění
reprodukce tohoto vzácného druhu zvířete, jelikož chomutovská zoo vlastní
samce Takina čínského zlatého. Jednání byl přítomen i generální konzul
v Šanghaji Mgr. Bohumil Mazánek, který vyjádřil projektu svou podporu.
V pátek 19.6.2009 zavítala delegace do „Letního paláce“. Tento rozlehlý
komplex palácových budov, chrámů, altánků, mostů a zahrad je vystavěn
kolem umělého jezera Kunmíng Hú. Na jezeře je Mramorová loď a jeho
břehy a ostrůvky jsou spojeny mosty. Většina staveb, které jsou k vidění je
z 18. a 19. století a po nedávné rekonstrukci. Při zpáteční cestě do hotelu
si delegace prohlédla olympijské stadiony.
Ve večerních hodinách se v budově Velvyslanectví ČR v Pekingu konala
zahradní slavnost u příležitosti ukončení českého předsednictví v Radě
EU. Ústecká delegace se této slavnostní události zúčastnila na pozvání
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velvyslance ČR v ČLR PhDr. Vítězslava Grepla. Přítomné byli významné
osobnosti diplomatické společnosti v Pekingu.
V sobotu 20.6.2009 ústecká delegace navštívila jeden z divů světa „Velkou
čínskou zeď“. Velká čínská zeď je systém opevnění v severní Číně
založený asi ve 3. stol.př.n.l., v dnešní podobě vystavěný za panování
dynastie Ming od 14. do počátku 17. století. Jejím účelem bylo chránit
Čínu před nájezdy mongolských a turkických kmenů. Zeď měří
neuvěřitelných 6352 km, od zálivu Bohai v provinci Hebei na hranici
s Mandžuskem až po Jiayuguán v provincii Gansu na okraji pouště Gobi.
V odpoledních hodinách se delegace odebrala zpět do Pekingu, kde si
prohlédla „Zimní palác“, který je více známý pod názvem „Zakázané
město“. Zakázané město je rozlehlý komplex palácových budov, kde sídlili
císaři dynastií Ming a Qing. 500 let dovnitř nesměli nepovolaní. Císař se
veřejnosti ukazoval jen velmi, velmi zřídka. Výstavba začala v roce 1406,
údajně s pomocí milionu dělníků. Současná podoba je ale z posledních
200 let.
Jana Vaňhová, hejtmanka Ústeckého kraje
Mgr. Arno Fišera, náměstek hejtmanky Ústeckého kraje
Spolucestující:

Ing. Aleš Konopásek, vedoucí odboru kancelář hejtmana a zástupce
ředitele Krajského úřadu Ústeckého kraje
Ing. Michaela Tobiášová, odbor kancelář hejtmana, vedoucí oddělení
vnějších vztahů a administrativních činností
Šárka Varhulíková, odbor kancelář hejtmana, oddělení vnějších vztahů a
administrativních činností

Náklady na cestu
hrazeny z:

kancelář hejtmana, kancelář ředitele

Zpracoval:

Varhulíková Šárka

Datum:

24. 6. 2009
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