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Ve dnech 6. – 15. dubna 2018 navštívila delegace MSK dvě provincie Čínské lidové
republiky.

Cílem návštěvy provincie Šan-si bylo podepsání „Dohody mezi provincií Šan-si Čínské
lidové republiky a Moravskoslezským krajem České republiky o navázání vztahu
partnerských regionů“ a prozkoumání možností konkrétní spolupráce především v
oblastech kultury a tradiční čínské medicíny. Dohodu podepsal za českou stranu 1.
náměstek hejtmana Lukáš Curylo a za čínskou stranu viceguvernér He Tiancai. Obě strany
se zavázaly, že budou ve shodě s principy rovnosti a vzájemného prospěchu realizovat
výměnu a kooperaci mezi těmito dvěma regiony v různých formách v oblastech
hospodářství, obchodu, vědy a technologie, kultury, vzdělání, sportu, personalistiky,
zdraví – zvláště pak medicíny a tradiční čínské medicíny, atd. za účelem podpory společné
prosperity a rozvoje.

Během svého pobytu v provincii Šan-si naše delegace navštívila památku UNESCO
Pingyao Ancient City a v hlavním městě provincie Taiyuanu nemocnice provozující
tradiční čínskou medicínu (Taiyuan Hospital of Chinese Medicine, 3rd Hospital of Shanxi
University), Jinci Temple Museum a Univerzitu Šan-si. Navštívené památky dokreslují
pozici provincie v oblasti kulturního nehmotného dědictví, která ji řadí na třetí místo v
Číně.

Z provincie Šan-si se delegace přemístila do Nankingu, hlavního města provincie
partnerské provincie Ťiang-su, kde proběhla jednání s představiteli vlády provincie
Ťiang-su (Jiang-su) za účasti generálního konzula České republiky v Šanghaji Richarda
Krpače a jednání se zástupci nankingské University of the Arts. Do programu byla na přání
naší delegace zařazena návštěva Muzea nankingského masakru, kde členové delegace v
čele s náměstky hejtmana uctili zmařené životy civilistů a zajatých vojáků při japonské
okupaci za druhé čínsko-japonské války (na přelomu roku 1937).

V Su-čou, městě, kterému se díky husté síti vodních kanálů někdy přezdívá Benátky
východu, navštívila delegace městskou nemocnici, v níž se souběžně praktikuje západní a
tradiční čínská medicína, a jednala s vedením města. Náročný program byl završen
návštěvou představení tradiční čínské opery.

Výsledkem této pracovní cesty jsou předjednané dohody o vzdělávání českých lékařů v
tradiční čínské medicíně a o výměně lektorů a studentů – mladých talentů mezi
uměleckými školami.

Zástupce Ostravské univerzity i Janáčkovy filharmonie Ostrava nabídli stáže
talentovaných studentů jak v rámci univerzity, tak v rámci filharmonie s nabídkou
orchestrální praxe. S ohledem na kvalitu nemocničních zařízení byla nakonec ke
spolupráci vybrána moderní nemocnice v Su-čou, do jejíž modernizace vláda investovala
v uplynulých dvou letech 516 mil. RMB, a plánuje další investici cca 622 mil. RMB. V rámci



Číny nemocnice spolupracuje s Nankingskou a Šanghajskou nemocnicí. Zahraniční
spolupráci o otevírání světu zahájili od roku 2009 a probíhá s Austrálií, Novým Zélandem,
Belgií, Řeckem, Německem. Nemocnice uspořádala konferenci o TČM na Maltě, pomohla
vybudovat kliniku TČM v Rumunsku, uskutečnila výstavu o TČM ve švýcarském Grenoblu.
V loňském roce působili jejich specialisté v Polsku a Německu.

Lékaři, kteří v Číně studují tradiční čínskou medicínu, musí rovněž být vystudovanými
lékaři západní medicíny. Co se týká vzdělávání našich lékařů, pak v ideálním případě
vyjedou 3 -4 zástupci zdravotnického personálu krajské nemocnice SZZ Krnov na první
tříměsíční stáž a proškolení v oblasti TČM (akupunktura zaměřená zejména na léčení a
rehabilitaci stavů nehybnosti) na počátku příštího roku.

Tato zahraniční pracovní cesta se tak stala dalším příspěvkem ke konkrétní spolupráci
Čínou, která v současnosti velmi zajímavým způsobem propojuje svou bohatou kulturní
minulost s dynamickým ekonomickým rozvojem.
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