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II. ročník charitativně reprezentativní akce
v Praze dne 7. června 2007, Hotel OLYMPIK ARTEMIS****, ul. U Sluncové, Praha 8
Druhý ročník navazuje na historicky
I. Národní setkání starostů, primátorů
a hejtmanů České republiky, které se
konalo v červnu 2006. Velmi úspěšné
zahájení této novodobé tradice podtrhla skutečnost, že se jednalo o charitativně reprezentativní setkání na podporu nadačního fondu Kapka naděje
a Sdružení obětí dopravních nehod.
V této tradici Regionservis pokračuje i
letos a nebývalý zájem řady velvyslanců dále zvyšuje prestiž celého setkání.

Na prvním ročníku se více než 450 starostů obcí a měst společně setkalo se zástupci
krajů, představiteli Parlamentu ČR, Evropského parlamentu a řady dalších vládních
a státních institucí, ale také s velvyslanci a
delegáty mnoha zemí i světových velmocí
jako jsou Spojené státy Americké.
Ústředním tématem prvního ročníku
setkání bylo BUDOVÁNÍ STÁTU a jeho
účelem možnost otevřeně diskutovat se
zástupci České republiky a samospráv o
otázkách týkajících se ekonomiky, rozvo-

je, strategického plánování, ale také vědy a
výzkumu, dále se hovořilo zejména o kompetencích státu a možnostech jeho zasahování do rozhodování místních a krajských
samospráv, o ﬁnančních prostředcích, které plynou ze státní pokladny do pokladen
krajů, měst a obcí, a kterých je stále nedostatek, ale také o zcela konkrétních problémech jako je například městská a obecní kanalizace nebo věčná otázka správy a
údržby silnic.
Charitativní ráz akce vyvrcholil předáním
šeku v hodnotě 100.000,- Kč předsedkyni správní rady nadačního fondu Kapka
naděje paní Vendule Svobodové a šeku na
30.000,- Kč předsedkyni Českého sdružení obětí dopravních nehod paní Miluši Vondruškové. Peníze oběma nadacím
věnoval Regionservis spolu s účastníky a
partnery setkání.

Hostem prvního ročníku setkání byl též William Cabaniss, tehdejší velvyslanec USA v ČR.

Hlavní tématikou II. Národního setkání starostů, primátorů a hejtmanů je NÁRODNÍ SOUDRŽNOST SAMOSPRÁV A
FINANCE. „Cíl setkání zůstává stejný, jak
tomu bylo v loňském roce, tedy především
bychom rádi veřejně prezentovali ty osobnosti, které mají skutečný zájem se podílet na rozvoji naší země, a také bychom
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Předání šeku pro Kapku naděje.
chtěli využít svých dlouholetých zkušeností s pravidelných akcí, které pořádáme
pro starosty ve všech krajích České republiky. Osobně si velice vážím starostů, kteří projevují velký zájem o otázky veřejné
a samozřejmě potřebují podporu, kterou
je třeba jednotně prezentovat. Jsem proto potěšen zprávou, že pan ministr Petr
Gandalovič a pan ministr Jiří Čunek, kteří vzešli právě z komunální politiky, spolu
s dalšími ministry mají zájem zasadit se o
konkrétní pomoc obcím a setkání se osob-

ně zúčastní,“ řekl majitel pořádající agentury Regionservis Lukáš Tesař.
Část z výtěžku letošní akce bude tentokrát
poukázána nadačnímu fondu Kopretina,
který pomáhá postiženým dětem v pečovatelském domě ve Vřesovicích.
Bližší informace o programu, resp. vystupujících a hostech, spolu s přihláškami pro
veřejnou správu a možnosti prezentace
soukromých ﬁrem na setkání jsou k dispozici na www.regionservis.cz.

