Chceme rozvíjet vazby v podnikání i kultuře
HEJTMAN JIHOČESKÉHO KRAJE JAN ZAHRADNÍK (ODS) PO NÁVŠTĚVĚ KANADSKÉ PROVINCIE
ALBERTA ŘEKL PRÁVU:
* V minulém týdnu jste navštívil kanadskou provincii Alberta. Splnily se vaše představy o možné spolupráci
jihočeského regionu s některým míst v této části Kanady?
Určitě. Provincie Alberta je jedním z nejbohatších území Kanady dynamicky se rozvíjejícím zejména ropným
průmyslem, neboť odborníci odhadují zdejší zásoby ropy jako druhé největší ve světě. Je logické, že se zde tak
koncentrují značné investiční prostředky. Výrazně se ale rozvíjí i cestovní ruch, a proto jsem uvítal nabídku
možné spolupráce mezi Jihočeským krajem a bezmála stotisícovým městem Lethbridge. Významnou roli v tom
sehrál pan Karel J. Hofman, předseda Českého podnikatelského sdružení v Kanadě se sídlem v Calgary. O
možnostech rozvoje kontaktů mezi některými místy v provincii a jižními Čechami jsem měl možnost hovořit i s
ministrem pro regionální záležitosti Alberty Guy Boutilierem.
* S představiteli Lethbridge jste podepsal memorandum o budoucí spolupráci. Co je v tomto dokumentu klíčové?
Musím připomenout, že samotné Lethbridge a jeho okolí je velikostí i počtem obyvatel podobné Jihočeskému
kraji. Vlastní memorandum se pak soustřeďuje na záměr vytváření kontaktů a vazeb v kultuře, vzdělávání a
podnikání. Se starostou Robertem D. Tarleckem jsme se shodli, že budeme usilovat o rozvoj obchodu a investic
mezi naším krajem a Lethbridge. Věřím, že brzy naváže kontakty například tamní univerzita s naší jihočeskou.
Měl jsem možnost navštívit jedno z odborných pracovišť, které jako by z oka vypadlo vodňanskému rybářskému a
hydrologickému ústavu, a zde vidím reálnou možnost vzniku prospěšné spolupráce.
* Zmínil jste se o rozvoji naftařského průmyslu. Myslíte si, že by tam našli uplatnění i Jihočeši, kteří by měli zájem
pracovat v zahraničí?
Koncem června chce pan Hofman přijet do ČR a rád bych zorganizoval jeho setkání s představiteli hospodářské
komory, kde by bylo možné už hovořit o možných konkrétních kontaktech mezi podnikateli i malými a středními
podniky. Určitě budeme mluvit i o možnosti uplatnění Jihočechů v této bohaté kanadské provincii v naftařském
průmyslu i v dalších odvětvích. Počítám s tím, že připravíme schůzku s ředitelem úřadu práce. Podmínkou pro
zájemce je ale alespoň základní znalost angličtiny.
* Alberta se pyšní i nádhernou přírodou. Domníváte se, že by kraj mohl využít tamních zkušeností v rozvoji
cestovního ruchu na Šumavě?
Myslím, že je to možné, i když srovnávat území národního parku v Albertě a toho šumavského nelze. Přesto ale
by stálo za úvahu převzít zkušenosti, jak dostat turisty až na místo do neopakovatelných přírodních scenérií. Když
v 19. století na úpatí Skalnatých hor dorazila železnice, zrodila se myšlenka, že je třeba turisty přivést k
nádherným místům, aniž by vznikla škoda v samotném národním parku.

