Liberec 20. července 2016

Tisková zpráva
Liberec posiluje vztahy s Čínou. Uzavřelo
memorandum s metropolí Shijiazhuang
Na vzájemné podpoře a užší spolupráci v rozvíjení vztahů mezi veřejnými a soukromými subjekty,
zejména podnikatelské sféře a v oblasti turismu a vzdělávání se dohodlo statutární město Liberec
s čínskou metropolí Shijiazhuang. Zástupci obou měst, za Liberec náměstek primátora Tomáš
Kysela a za čínskou stranu tajemník městského výboru Sun Ruibin, podepsali v úterý 19. července
Memorandum o spolupráci.
Spolupráce by se měla projevit hlavně v oblasti obchodu, průmyslu a rozvoje techniky. „Liberec je pro
nás velmi zajímavé město. Věříme, že mnohé produkty z Liberce u nás najdou své zákazníky.
Shijiazhuang je rychle se rozvíjejícím městem se silným trhem,“ uvedl Sun Ruibin, tajemník městského
výboru města Shijiazhuang. Dále doplnil, že v Shijiazhuangu, které je se svými 11 miliony obyvateli
hlavním městem provincie Che-pej v severní Číně a zároveň jedním z nejmladších měst v zemi, táhne
ekonomiku hlavně textilní, farmaceutický a chemický průmysl a strojírenství.
Na řadě jsou nyní jednání s místními podnikateli a hledání možností, jak příležitostí využít. „Město
Liberec je otevřeno partnerským vztahům. Předně se nabízejí možnosti zprostředkování kontaktů mezi
soukromými firmami a institucemi, které se jeví jako budoucí potenciální partneři se zájmem o
vzájemnou spolupráci,“ řekl náměstek primátora pro technickou správu majetku města Tomáš
Kysela. „Vím o podnicích ze Shijiazhuangu, které spolupracují s Českou republikou. Například
v Sokolově investuje čínská společnost přes miliardu do firmy, která zaměstná 200 lidí. Společný
česko-čínský podnik bude vyrábět disky kol k osobním autům,“ zmínil Tomáš Kysela.
Příkladem nastartovaných vztahů je společnost MZ Liberec, zabývající se výrobou rozvodů
medicinálních a technických plynů a další zdravotnické techniky, kterou jsou vybavovány operační
sály nebo pokoje pacientů zdravotnických zařízení. Právě generální ředitel firmy Martin Hájek byl
podpisu memoranda přítomen.
Zájem na rozvíjení spolupráce projevila obě města už v srpnu loňského roku, kdy Liberec navštívila
delegace s místostarostkou Shijiazhuangu a zástupci několika tamějších institucí, organizací a
obchodních asociací. Setkali se s primátorem Tiborem Batthyánym a tehdy je zaujala i liberecká
Technická univerzita a výzkum nanotechnologií a nanomateriálů.

Kontakt pro média:

Jan Král
referent propagace a komunikace s veřejností
oddělení tiskové a vnějších vztahů
odbor Kancelář primátora
Statutární město Liberec
Magistrát města Liberec
nám. Dr. E. Beneše 1; Liberec 1
mobil: +420 733 618 706
tel.: +420 485 243 183
e-mail: kral.jan@magistrat.liberec.cz
web: www.liberec.cz
www.facebook.com/cityliberec

