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Bulletin
Slavnostní vypravení vlaku Petra Ginze

Vážení přátelé, 

rok 2016, rok 20. výročí Česko-izraelské smíšené ob-
chodní komory. Letos na jaře uplyne přesně dvacet 
let, kdy se skupina nadšených a perspektivně uva-
žujících přátel Izraele rozhodla podpořit výjimečné 
politické a diplomatické vztahy, obnovené vlastně 
bezprostředně hned po Sametové revoluci, a založi-
la naši Komoru. Jsem hrdý, že jsem byl jeden z nich.  
S odstupem dvaceti let mohu říci, že tyto dvě základní 
hodnoty Komoře zůstaly. Pomohly jí překonat těžká 

období a nepochybně vedou k jejímu současnému, zcela nebývalému a bezprecedent-
nímu růstu a úspěchu. Je to nadšení, je to perspektivní uvažování a je to hluboký vztah 
k Izraeli. Pokud se Komora od některé  z těchto hodnot odchýlila, prožívala méně slav-
ná období, pokud se jí držela, tak jak to činíme my, vzkvétala.

Při této příležitosti se sluší (a dělám to s obzvláštní radostí) poděkovat všem, kteří se 
před dvaceti lety na založení Komory podíleli a kteří jsou mnohdy ještě aktivními členy.  
V první řadě jsou to – čestný president Komory doc. Miroslav Grégr a čestný vicepresi-
dent pan Hanuš Holzer. Jim patří největší poděkování za to, že Komoru vytvořili tak, jak ji 
dnes vlastně máme. Je tu řada dalších kolegů, kteří u toho byli též! Zmínil bych JUDr. Jarosla-
va Javornického, Ing. Jana Bernarda či PhDr. Petra Nebeského. Mezi mými předchůdci jsou 
další velká jména jako Pavel Schwarz a Tomáš Chrenek. I jim bych chtěl vyslovit poděkování 
a přání všeho dobrého.

Dvacáté výročí Komory slavíme v období pro nás nesmírně zajímavém a stimulujícím. Sti-
mulujícím proto, že se hřiště, na kterém máme hrát, čím dál tím více vymezuje. Česko-iz-
raelské vztahy Komoru velmi potřebují, správně musím říci Komory, protože v roce  2010 
založil náš milý přítel a kolega David Hercky spolu se svými přáteli v podobné náladě, jako 
jsme to učinili my před dvaceti lety, naši sesterskou Izraelsko-českou obchodní a průmyslo-
vou komoru se sídlem v Tel Avivu. Vedení našich Komor se pravidelně setkává, naposledy 
při státní návštěvě prezidenta státu Izrael Re‘uvena Rivlina v Praze v říjnu 2015.

Jak vypadá hřiště Komor? Nepochybně neobyčejně zajímavým tématem zůstává vzájemný 
obchod Česká republika – Izrael. Jsme potěšeni, že loni zaznamenal 17% bezprecedentní 
růst, na kterém má bezpochyby Komora a její členové podíl. Přátelství Izraele a České re-
publiky nabývá úplně nového významu a nových odstínů barev v současné mezinárodní 
politické situaci. Konstatujeme, že takzvaně na slova Izraele velmi často došlo, že hodnocení 
našich kolegů a přátel, jakkoliv často tvrdá a neznějící našim uším příliš příjemně, obnáší 
vysoký prvek racionality a zkušenost z mimořádných situací, kterou my nemáme. A také 
vidíme, že toto přátelství je zpochybňováno více než předtím.  Proto si velice vážím a velmi 
podporuji i kulturní a společenskou stránku naší činnosti pro podporu česko-izraelských 
vztahů i to, jak vysoce je ceněna izraelskými a českými politickými a státními činiteli.

Jsem hrdý na naši zemi a jsem hrdý na naše vlády za to, že Izrael je trvale považován v této 
zemi za přítele a strategického spojence, a to i přes rostoucí, trvající a projevující se chlad-
nost a nepochopení ze strany některých významných členů Evropské unie.

V trapné aféře tzv. označování původu zboží čili products labelingu jsme dokonce na oka-
mžik vstoupili na politickou půdu, protože jsme podpořili aktivitu našich poslanců i sená-
torů v odmítnutí této zbytečné jalové provokace, bohužel tak typické pro degenerovaná  
a zástupná témata, kterými orgány EU k našemu překvapení stále více žijí. Jsem hrdý na 
naše poslance a senátory, kteří prokázali své přátelství k Izraeli a se svým silným mandátem 
toto opatření kritizovali a odmítli.

Máme před sebou mimořádně bohatý rok. Na jaře bude udělena již pátá cena Arnošta 
Lustiga, ocenění, které naše Komora ve spontánním nápadu uctít a zvěčnit památku Ar-
nošta Lustiga přijala a která se zřejmě stala jakousi národní cenou za morální a odvážné 
postoje. Jsme rádi, že předseda vlády ČR opět přijal předsednictví čestného výboru.

V květnu se v Praze uskuteční pravidelná mezivládní konzultace, tedy společné zasedání 
vlád G2G. Premiér Benjamin Netanjahu přijede do Prahy spolu se svými ministry. Agenda 
tohoto zasedání se přímo dotýká našich témat, jedná se o obchodní, průmyslovou, bez-
pečnostní, vědeckou a výzkumnou spolupráci čili všechna témata, ve kterých se Komora 
exponuje.

V červnu se uskuteční námi velmi podporovaná a pro nás ambiciózní návštěva ministra 
průmyslu a obchodu Jana Mládka v Izraeli. Chceme, aby početná podnikatelská delegace 
byla složená z našich aktivních členů a všech, kteří již mají v Izraeli rozjeté významné projek-
ty a pro něž může tato návštěva znamenat nějakou podporu.

Naše výročí oslavíme, doufám, v klidu, radostně a s potřebnou sebereflexí v říjnu tohoto 
roku a znovu si tak připomene ty podstatné hodnoty, na kterých naše práce stojí a bude 
stát do budoucna. Děkuji všem členům, že jsou v tom s námi a že s nadšením pracují na 
tom, aby Komora dávala smysl jako místo, kde se lidé setkávají, kde se uzavírají obchody 
i spojenectví a kde se izraelská inspirace proměňuje do myšlenek, které česká společnost 
dnes tolik potřebuje.

Pavel Smutný, president ČISOK

Editorial

Česko-izraelská smíšená obchodní komora ve spolupráci s Čes-
kými drahami, Přírodní školou a Terezínskou štafetou uspořá-
dala na Masarykově nádraží dne 14. prosince 2015 slavnostní 
vypravení vlaku pojmenovaném po Petru Ginzovi. 

Zahájení této společenské události proběhlo v Masarykově sa-
lonku. Úvodního slova se ujal Pavel Smutný, president ČISOK. 
Nejprve přivítal paní Tamar Zemach Marom, neteř Petra Gin-
ze, která vážila cestu až z Izraele. Dále pozdravil J. E. pana Ga-
ryho Korena, velvyslance Státu Izrael v ČR, přítomné zástupce 
Českých drah, ministerstva kultury a další pozvané hosty.

Ve svém projevu hovořil president Komory o vzniku celého 
projektu. Původní myšlenka na pojmenování vlaku vzešla od 
pana Hanuše Holzera, čestného člena Rady ČISOK a pana Ma-
touše Bičáka z Terezínské iniciativy. Pan Smutný zdůraznil, jak 
velmi ho těší, že se tuto ideu podařilo uvést do života. 

Poté vystoupili s krátkými proslovy pan Zdeněk Novák, státní 
tajemník Ministerstva kultury, a pan Jiří Ješeta, ředitel odbo-
ru obchodu osobní dopravy Generálního ředitelství Českých 
drah a.s. Na závěr promluvila paní Tamar, která vyjádřila svou 
radost, dojetí i poděkování za celou svou rodinu. Následova-
lo vystoupení dětského pěveckého sboru Přírodní školy pod 
vedením pana Františka Tichého, ředitele školy a také autora 
knihy o Petru Ginzovi. Pan Tichý ještě před vystoupením pro-

nesl o Petru Ginzovi pár slov, vyzdvihl zejména jeho odvahu  
a snahu najít i v těžkých chvílích pozitivní momenty.

Všichni hosté se pak přesunuli na 3. nástupiště, kde již vlak če-
kal na vypravení. Byla slavnostně přestřižena  páska a nic již ne-
bránilo tomu, aby se rychlík 684 Petr Ginz mohl vydat na svou 
trasu Praha – Děčín. Část přítomných hostů nasedla do vlaku, 
aby se v Děčíně zúčastnila programu, který zajistila tamní Ži-
dovská obec. Jízdu našim cestujícím zpříjemnil sbor Přírodní 
školy několika písněmi, takže necelé dvě hodiny uplynuly jako 
voda. Po příjezdu hosty na děčínském nádraží přivítala paní 
Marie Blažková, primátorka města.

V prostorech nádraží při této příležitosti probíhala vernisáž 
výstavy věnované Petru Ginzovi (po skončení akce se výstava 
přesunula do děčínské synangogy). V pozadí pak byl promítán 
film Poslední let Petra Ginze. I zde pan Smutný pronesl krát-
kou řeč k přítomným, hovořil také pan velvyslanec a dojemný 
okamžik nastal, když paní Tamar bez přípravy pronesla několik 
vět v češtině. Nakonec se slova ujal pan Tichý a se svým sborem 
celou akci zakončili zpěvem písní.

Vlak Petr Ginz nese jméno skutečně výjimečného chlapce. 
Petr se narodil roku 1928 v Praze v židovsko-křesťanské ro-
dině. Již odmala byl velmi nadaný, věnoval se psaní, kresle-
ní a dalším výtvarným činnostem. Jeho tvorba neustala ani 
po deportaci do terezínského ghetta, kde založil časopis  
a ostatním chlapcům z terezínského domova 1 dodával svým 
elánem odvahu. V roce 1944 byl zařazen do transportu do 
Osvětimi, kde krátce po příjezdu zahynul v plynové komoře. 
Ačkoliv se dožil pouze necelých sedmnácti let, zůstalo po 
něm několik desítek povídek a rozepsaných románů, kreseb, 
linorytů a reportáží z Terezína.

Rychlík směřující do Děčína nebyl zvolen náhodně. Vlak na 
trati Praha – Děčín projíždí Bohušovicemi a právě z Prahy 
do Bohušovic jezdily terezínské transporty. V Bohušovicích 
jízda končila a lidé z transportu dále pokračovali do Terezína 
pěšky. Vlak Petra Ginze tak vzdává hold všem, kteří se z této 
cesty již nikdy nevrátili.  gh
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Prvopočátky Komory se datují již k roku 1995. Pan Miroslav Grégr, 
v té době generální ředitel strojírenské společnosti DESTA, podni-
kl na podzim 1995 obchodní cestu do Izraele. Po návratu se sešel  
s panem Milanem Kenkušem, obchodním radou izraelského vel-
vyslanectví v Praze, a právě tehdy se zrodila myšlenka na vznik Ko-
mory, která by podpořila rozvinutí spolupráce mezi ČR a Izraelem. 
Pana Grégra k tomu vedly osobní sympatie k Izraeli, obdiv k jejich 
technickému pokroku i k izraelským obchodníkům. Pan Kenkuš 
pak měl zjistit (na pokyn ministerstva hospodářství v Jeruzalémě), 
zda již pro ideu obchodní komory uzrál čas. Na společné schůzce 
obou zmíněných pánů se ukázalo, že podmínky pro vznik Komory 
jsou skutečně příznivé. Do procesu intenzivních příprav se zapojil 
i ministerský rada pro ekonomiku na izraelském velvyslanectví ve 
Vídni, pan Jacob Fass. 

Přípravný výbor Komory zpracoval programové prohlášení a ná-
sledně zadal přípravu stanov panu Pavlu Smutnému. Na první 
valné hromadě, která se konala na jaře 1996 a kde bylo přítomno 
asi dvacet osob, byly stanovy schváleny. Presidentem komory byl 
zvolen pan Miroslav Grégr, na pozici vicepresidenta pak pan Jan 
Bernard. Česko-izraelská obchodní komora oficiálně zahájila svou 
existenci. 

První kroky nebyly lehké. Především bylo třeba rozšířit členskou 
základnu. Komora se také snažila získat kontakty v Izraeli, navázat 
obchodní styky, převzít izraelské zkušenosti a naopak informovat  
v Izraeli o možnostech českých firem. Zázemí měla Komora ve 
vývojovém ústavu DESTY v Malešicích. Od 17. října 1996 zastával 
post tajemníka Komory pan Petr Nebeský, který svou funkci vyko-
nával obdivuhodných sedm let. Rada Komory se scházela jednou 
za dva až tři měsíce a při zasedání se vždy domluvil program na 
následující období.

V roce 1997 proběhla první mise Komory do Izraele, během níž 
členové Komory navštívili Tel Aviv, dostalo se jim přijetí na čes-
kém velvyslanectví, navštívili svaz výrobců a svaz komor, exportní 
institut i  ministerstvo hospodářství. Cílem mise bylo poznat pod-
nikatelské prostředí Izraele a představit Komoru. Mise měla tedy za 
úkol rozproudit obchodní styky, seznámit se s izraelskými výzkum-
nými pracovišti a navázat důležité kontakty.

V létě roku 1998 se pan Grégr stal ministrem průmyslu a obchodu, 
musel tedy na pozici presidenta Komory rezignovat. Okamžitě byl 
však zvolen čestným presidentem a i nadále sledoval dění v Komo-
ře a sdílel její hodnoty. Presidentský post po něm převzal pan Ber-
nard, nejdříve provizorně, následně byl však i řádně zvolen. V roce 
1998 tak již pan Bernard vedl svou první misi do Izraele jako presi-
dent komory. V té době již byly firmy schopné navazovat kontakty 
v Izraeli napřímo a mise začaly být více všeobecné, nezaměřovaly 
se již na konkrétní témata. Na další misi v roce 2000 obdržel pan 
Bernard osobní dar od premiéra a ministra obrany pana Yitshaka 
Rabina.

Kolem roku 1998–1999 pro Komoru nastalo složité období. Český 
průmysl procházel transformací a významné podniky přecházely 

do rukou nových investorů. To mělo za následek restrukturaliza-
ci a v některých případech i zánik podniku. Finanční prostředky 
na podporu Komory se tak některým podnikům již nedostávaly  
a členská základna se snižovala. 

Rok 1999 byl také rokem, kdy se konala první mise pana Miroslava 
Grégra do Izraele jakožto ministra průmyslu a obchodu. Na oficiál-
ní návštěvě pana ministra Grégra doprovázeli i členové Komory. Ve 
stejném roce začal i proces přeměny Česko-izraelské obchodní ko-
mory na Česko-izraelskou smíšenou obchodní komoru, který byl 
dovršen 10. května 2000. Tím se historie Česko-izraelské obchodní 
komory uzavřela a začala kapitola nová.   red (pokračování příště) 

Článek vznikl ve spolupráci s pány Miroslavem Grégrem,  
Janem Bernardem, Petrem Nebeským a Milanem Kenkušem.

Unikátně již déle než 20 let:
specializované odborné a podnikatelské mise do Izraele 
Na začátku devadesátých let byl Izrael zemí, která vůči nám byla 
ve fázi obnovování více než dvacet let zpřetrhaných vazeb, takže 
znovunavázání diplomatických styků v roce 1990 lze považovat za 
počátek nové éry společné historie. Přes všechny obtíže a snahy  
o politickou a hospodářskou izolaci se země od doby svého vzniku 
v roce 1948 vyvinula v průběhu let do dnešního stavu, kdy je z celo-
světového hlediska velmi významným elementem hospodářského, 
vědecko-výzkumného, technického i kulturního pokroku a stává se 
novým domovem pro miliony Židů, kteří se vracejí z celého světa do 
své Zaslíbené země.

Důležitou aktivitou v rámci rozvoje obchodních styků mezi Českou 
republikou a Izraelem se stalo pořádání odborných a podnikatel-
ských misí do Izraele. Obchodní oddělení izraelského velvyslanectví 
od svého vzniku v roce 1992 se mimo svou běžnou agendu začalo 
zabývat rovněž organizací odborných misí do Izraele a tou první byla 
účast české delegace pod vedením tehdejšího ministra zemědělství 
Bohumila Kubáta na potravinářském veletrhu Israel Food Week.  
V rychlém sledu následovaly další cesty organizované např. ve spo-
lupráci se Svazem podnikatelů ve stavebnictví, Svazem chemického 
průmyslu, Agrární komorou a dalšími subjekty. 

Od roku 1994 funguje úspěšná spolupráce obchodní sekce izraelské-
ho velvyslanectví v Praze a cestovní kanceláře ALEA Tours & Trade, 
kdy byla jako pilotní projekt připravena cesta na mezinárodní vý-
stavu a veletrh AGRITECH v Tel Avivu. Proběhla velmi úspěšně a její 
všestranně kladné ohlasy se staly impulzem k tomu, že bylo rozhod-
nuto v těchto aktivitách ve stejném formátu pokračovat. 

Připravované cesty začaly pokrývat stále širší spektrum oborů  
a specializací a tento trend se projevil jako účinný nástroj podpory 
vzájemných obchodních a vědecko-technických styků. Česko-izra-
elská obchodní komora po svém založení v roce 1996 navázala na 
úspěšnou tradici vysílání odborných misí a stala se jejich hlavním 
iniciátorem. 

Nejčastějším tématem odborných cest, jejichž celkový souhrn dnes 
počítáme již na desítky, bylo zpočátku zemědělství, ale brzy se paleta 

obohatila o další obory, jako jsou oblast biotechnologíí a veterinář-
ství, závlahářských technologií, vinařství, ochrany životního prostře-
dí, vnitřní obrany a bezpečnosti, telekomunikací, a především zdra-
votnictví. Jeho úrovní se Izrael v celosvětovém kontextu řadí mezi 
absolutní špičku a zcela pochopitelně se zdravotnické mise, jejichž 
počet dosáhl k dnešku již jedenácti, zařadily mezi ty nejžádanější. 

Za zmínku stojí samozřejmě i nová témata, jako jsou kybernetická 
bezpečnost a ochrana dat. Do organizace těchto cest se postup-
ně stále významnějším podílem zapojovala Komora, jejíž existen-
ce a význam jsou dnes příkladem účinné a efektivní bilaterální 
spolupráce, která byla a je mimořádně kladně kvitována oběma 
stranami. A můžeme konstatovat, že některé kategorie cest zalo-
žily žádanou tradici a účast delegací českých odborníků z oboru 
zdravotnictví, zemědělství, vodohospodářství, kybertechnologií 
a dalších se stala pravidelným fenoménem vzájemných styků.

Zatím poslední společnou akcí v roce 2015 byla již V. česká vodo-
hospodářská mise do Izraele při příležitosti mezinárodní výsta-

vy WATEC, která se opakuje jednou za dva roky (na snímku níže 
jsou účastníci této mise na návštěvě společnosti MEKOROT). 

Jejím hlavním tématem bylo hledání a aplikace nových a inovativ-
ních technologií a efektivních řešení pro tuto oblast nejen ze strany 
specializovaných firem, ale i mezinárodních institucí, vlád a akade-
mických a průmyslových kruhů. Nadále akutní je problém přístupu 
ke zdrojům vody, a to jak v její pitné formě, tak ve formě zdrojů pro 
využití v zemědělství a průmyslu. Jde tedy nejen o odpovědné hos-
podaření s vodou, ale i o využití nejnovějších vědeckých a technic-
kých poznatků s prioritním zřetelem na ochranu životního prostředí, 
využití recyklovaných odpadních vod, hledání nových zdrojů a tech-
nologií a další závažná témata.

Cest organizovaných z iniciativy Komory, včetně této poslední, se 
pravidelně zúčastňují vedle odborníků a obchodníků i zástupci pří-
slušných ministerstev a vedení krajů a jejich poznatky a nové zku-
šenosti se promítají do dalších bilaterálních styků a jednání, z nichž 
obě strany čerpají inspiraci a výsledky pak aplikují ve svých rezor-
tech i v aktivní obchodní spolupráci. 

Jan Lerbletier, ALEA Tours & Trade 
člen ČISOK
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Izrael

Delana Mikolášová: Izrael prostě doporučuji!
Vědecká atašé v Izraeli Delana Mikolášová se s Bulletinem 
ČISOK exkluzivně podělila o své profesní i osobní zážitky, in-
spirace a zkušenosti, které nasbírala v prvním půlroce svého 
působení v Izraeli. 

Mezi vaše hlavní úkoly patří navazování kontaktů s izra-
elskými vědci, výzkumnými institucemi a inovativními 
firmami. Které zajímavé osobnosti či instituce z oblasti 
VaVaI jste od začátku své mise v listopadu 2015 potkala 
či navštívila? Které z těchto jednání se jeví jako perspek-
tivní pro další spolupráci ČR a Izraele? 
Navštívila jsem dosud Technion v Haifě, Tel Aviv Universi-
ty, Ben Gurion University v Beer Ševě, Weizmannův institut  
v Rechovot či Interdisciplinary Center (IDC) v Herzliyi. Ráda 
bych svými aktivitami přispěla k navázání systémové spo-
lupráce mezi Českou republikou a špičkovými vědeckými 
pracovišti v Izraeli, například právě Weizmannovým insti-
tutem. Pokud budu konkrétnější v případě firem zajímavým 
subjektem je izraelský start-up Pepticom, úspěšný spin-off 
Hebrejské univerzity, který disponuje unikátním softwarem 
umožňujícím navrhování modelů peptidů a zkoumání jejich 
schopností vázat se na cílový protein. Tím zpřesňuje, zrych-
luje a snižuje náklady na srovnatelný proces v laboratorních 
podmínkách. Se zástupci Pepticomu se již v Jeruzalémě se-
tkal prof. Martásek, ředitel BIOCEVu. Potenciál pro spolu-
práci s dalšími českými subjekty z akademické i soukromé 
sféry je však vysoký. 

Na programu máte také návštěvy konferencí a veletrhů. 
Jaká akce vás za dobu vašeho pobytu nejvíce zaujala? 
Plánují se v tomto roce nějaké významné akce, na kterých 
by členové ČISOK neměli chybět?
Za velmi důležitou akci považuji mezinárodní konferenci 
a veletrh ke kybernetické bezpečnosti CYBERTECH, který 
proběhl na konci ledna 2016. Oblast kybernetické bezpeč-
nosti patří mezi priority současné izraelské vlády a izraelská 
start-upová scéna v tomto směru doslova exceluje. Členům 

ČISOK mohu vřele doporučit účast na příštím ročníku CY-

BERTECHu, který proběhne v Tel Avivu na začátku roku 2017. 
Mezi další zajímavé akce, které jsem dosud měla možnost 
navštívit, patří konference a veletrh k technologickým inova-
cím iNNOVEX či konference k posledním trendům ve světě 
nanotechnologií NanoIsrael. V květnu nás čeká konference 
a veletrh BIOMED a v září inovativní festival DLD Tel Aviv, 
který je považován za stěžejní událost start-upové sezony.

Když jednáte s izraelskými partnery, mají o českém VaVaI 
už nějaké povědomí či probíhající spolupráce, nebo je 
potřeba jim tu oblast představovat?
Izraelské univerzity a výzkumná pracoviště povědomí o čes-
ké vědě mají – vybraní čeští a izraelští vědci spolu již spo-
lupracují nebo se v minulosti podíleli na společných pro-
jektech a tyto vazby přetrvaly. Mým úkolem je však hledat 
nové možnosti spolupráce a představovat české VaVaI i těm 
subjektům v Izraeli, pro které je možnost spolupráce s Čes-
kou republikou nová. Izraelským partnerům například před-

stavuji aktivity a vybavení českých vědeckých center. Tento 
druh informací je zajímá, jelikož o existenci center zpravidla 
povědomí příliš nemají. To chci změnit. 

Platí stále za perspektivní obory v Izraeli biotechnologie, 
nanotechnologie, IT a strojírenství, nebo je nějaká nová 
oblast, která se tzv. dere dopředu a začíná být mezi 
izraelskými vědci a podnikateli trendy?
Oblasti, které zmiňujete, patří stále v Izraeli mezi perspektivní 
obory. Z nových trendů bych zmínila určitě oblast kybernetické 
bezpečnosti, s níž úzce souvisí zabezpečení citlivých dat v rozví-
jejícím se světě tzv. „internetu věcí“. Navzdory své velikosti Izrael 
již nyní patří mezi pět nejdůležitějších světových hráčů na poli 
kybernetické bezpečnosti a význam tohoto odvětví dále poros-
te. V oblasti IT vládnou témata související se správou, analýzou 
a zabezpečením velkých objemů dat či oblast tzv. strojového 
učení (machine learning), která je podoblastí umělé inteligence. 
V Izraeli se v posledních letech rozvíjí také specifické odvětví 
automobilového průmyslu, které je zaměřené na automatické 
systémy řízení a zvyšování bezpečnosti provozu. 

Máte kromě pracovního vytížení také čas na nějaké koníčky 
či záliby, při kterých relaxujete? Navštívila jste nějaká 
zajímavá místa, která byste doporučila členům ČISOK při 
jejich další návštěvě Izraele?
Izrael v zimních měsících je pro cestování ideální. Nedávno 
jsem navštívila ruiny starobylých nabatejských měst v Negev-
ské poušti, která byla kdysi součástí tzv. „cesty parfémů“, po níž  
v 1.–4. století n. l. putovaly obchodní karavany z Arabského po-
loostrova do přístavů na pobřeží Středozemního moře. Jedná se 
o čtyři velmi zachovalá a krásná města Šivta, Ein Avdat, Chaluza 
a Mamšit, která byla zapsána v roce 2005 na seznam UNESCO. 
Jejich návštěvu můžu členům Komory určitě doporučit. 
Rozhovor vedl Mgr. Petr Solil 
manažer PR a marketingu, BIOCEV 
místopředseda Redakční rady ČISOK

V minulém čísle Bulletinu ČISOK jsme publikovali rozhovor s pro-
fesorem Joelem L. Sussmanem, který přišel z USA do izraelského 
Weizmannova institutu hledat nové cesty v léčbě Alzheimerovy 
choroby a autismu. Svůj životní sen studovat a pracovat v jednom  
z nejlepších vědeckých ústavu na světě si splnil také imunolog Jakub 
Abramson (*1976). Z České republiky odjel v roce 1999 do Izraele, 
kde absolvoval doktorandské studium. V roce 2010 ukončil post-
doktorandskou specializaci na Harvardově univerzitě v USA, aby se 
opět vrátil do laboratoří nedaleko Tel Avivu. Nyní vede svůj vlastní 
vědecký tým, jemuž se v roce 2015 podařilo objasnit nové genetické 
faktory způsobující autoimunitní onemocnění.  

Co vás přivedlo k zájmu o vědu a proč právě Weizmannův 
institut? 
Myslím si, že to byla především výchova mých rodičů, kteří moji 
zvědavost a zvídavost podporovali od dětství. Ale k vědě jako 
takové mě v podstatě přivedl klukovský zájem o výbušniny. S ka-
marády jsme si dokonce vybudovali ve sklepě laboratoř a já jsem 
ve dvanácti letech studoval učebnice chemie, které jsem doma  
v knihovně našel, abych objevil postup, jak ty výbušniny vyrobit. 
I přestože se nám syntéza nitroglycerinu a jiných výbušnin nako-
nec a naštěstí nepodařila, zájem o chemii mě neopustil. 

Když mi bylo zhruba šestnáct let, zeptal jsem se táty, jaká je nej-
lepší vědecká instituce na světě, kde bych mohl studovat. Řekl 
mi, že Weizmannův institut. Od té doby byl můj sen vystudo-
vat a pracovat ve Weizmannu. Tento sen se mi opravdu nako-
nec splnil, ve Weizmannově institutu jsem vystudoval imunologii 
a dnes mám to štěstí zde vést svůj vlastní vědecký tým. Navíc 
musím zdůraznit, že měl tatínek skutečně pravdu, z osobní zku-
šenosti mohu říct, že tento institut poskytuje jedny z nejlepších 
podmínek pro výzkum na světě. Když jsem se před čtyřmi roky 
rozhodoval, zda zůstat na Harvardově universitě, anebo se vrátit 
na institut, Weizmann zvítězil a vůbec toho nelituji.

Vidíte nějaký rozdíl v osobním přístupu amerických, izrael-
ských a českých vědců?
Určitě! Tak v prvé řadě americký vědec mé generace už téměř 
neexistuje. Pracoval jsem pět let na Harvardově universitě v Bos-

tonu, v laboratoři, kde se mnou působilo zhruba dalších třicet 
vědců. Jen jeden byl rodilý Američan, zbytek byli vědci z Evro-
py, Japonska, Indie, Číny, Jižní Ameriky, Ruska atd. Tu vaši otázku 
bych tedy lehce pozměnil a rozdělil bych vědce podle země pů-
vodu na ty z Asie (Japonsko, Čína, Korea a Indie), Evropy a Izraele. 
Tyto tři skupiny se velmi liší svým přístupem k vědě. Asiaté, pře-
devším Číňané a Japonci, jsou nejpracovitější a nejhouževnatější, 
dokážou pracovat až 20 uhodin denně a 365 dní v roce. Jsou vel-
mi přesní a zruční. Není proto divu, že dnes světové vědě začínají 
dominovat. Podle mého názoru jim ale trochu chybí schopnost 
improvizace a inovace. 

Evropský vědec má většinou velmi dobrý intelektuální základ,  
v laboratoři tráví daleko méně času než jeho asijští kolegové,  
i tak si ale nemyslím, že by byl celkově méně výkonný. Jeho přístup 
je efektivnější. Izraelský vědec je jakýsi protipól vědce asijského –  
jeho přístup není zdaleka tak „robotický“ a „přesný“, ale spíše na-
opak. Pokud je nějaký zaběhlý postup, kterým se budou asijští 
vědci řídit do nejmenšího detailu, izraelský vědec tento postup 
zcela určitě změní a ve většině případů vylepší. Co charakterizuje 
izraelské vědce, je obrovská originalita, improvizace a schopnost 
překonávat problémy, které by jiní dopředu vzdali. Pokud je ně-
jaký zdánlivě neřešitelný problém, před kterým ostatní kapitulu-
jí, izraelský vědec to vezme jako výzvu daný problém zvládnout  
a překonat.

Co vás osobně na vědě přitahuje a jak lze spojit náročnost 
profese se společenským a rodinným životem?
Věda a výzkum je pro mě v prvé řadě mým největším život-
ním koníčkem, za který mám to štěstí být placený. Objevovat 
neznámé je pro mě tou nejúžasnější a nejuspokojivější čin-
ností, kterou mohu v životě dělat. Každá odpověď přináší ně-
kolik nových otázek, vždy se objeví nějaká nová intelektuální 
výzva, kterou musíte vyřešit či překonat. Vědec se tak nikdy 
nenudí. Věda ale může někdy být i krutá milenka. Schopnost 
skloubit vědu a rodinu je u špičkových vědců značně rozdíl-
ná. Znám plno vědců, kteří kvůli vědě a osobnímu úspěchu 
obětovali svou rodinu. Tyto případy jsou pro mě dost od-
strašující. 

Opačný přístup, obětovat vědu kvůli rodině, sice rovněž existuje, 
ale na špičkových univerzitách a institucích jsem se s ním v pod-
statě nesetkal. Přesto věřím, že člověk může být jak skvělý vědec, 
tak i skvělý rodič. Pokud je pro člověka rodina důležitá a umí si svůj 
denní rozvrh správně naplánovat, tak si čas na rodinu vždycky udě-
lá. Samozřejmě, není to vždycky jednoduché. Osobně to řeším tak, 
že šidím jiné věci, které mám rád, například čtení knih či plavání. 

A pokud jde o vědecké instituce a jejich ohled na rodinu zaměst-
nanců, to záleží na konkrétní instituci. U nás ve Weizmannově in-
stitutu je cítit obrovská podpora rodinám mladých vědců. Institut 
jim poskytuje bydlení, školku, rekreační centrum. Myslím si ale, že 
taková podpora je ve světě světlou výjimkou, což je velká škoda.

Informace obsažené v článku pocházejí ze speciálního čísla revue 
Prostor „Kontrasty a paradoxy Izraele“. Rozhovor s Jakubem Abram-
sonem vedla Marina Šternová – redakčně kráceno a upraveno.

Mgr. Petr Solil 
manažer PR a marketingu, BIOCEV 
místopředseda Redakční rady ČISOK

K vědě mě přivedl zájem o výbušniny, 
říká český imunolog z Weizmannova institutu

Zástupci české delegace na konferenci CYBERTECH 2016

Spolupráce



Členové

Koktejl s novými členy

Uprostřed jedné z nejvážnějších krizí, která od konce 2. světové války 
zasáhla starý kontinent, vydala Evropská unie hned zkraje nového 
roku 2016 prohlášení, které se zabývá mírovým procesem na Střed-
ním východě. Dalo by se předpokládat, že EU bude v současné situa-
ci „vážně znepokojena“ masovým vražděním v Sýrii a Iráku, odsoudí 
brutalitu tzv. Islámského státu nebo vydá prohlášení k související 
migrační vlně, která zasáhla – a ještě zasáhne – Evropu. Avšak chy-
ba lávky. Evropská unie je „vážně znepokojena sérií násilností mezi 
Izraelem a Palestinským územím, která v posledních měsících vedla 
k vážným ztrátám na životech“. Jedenáct bodů prohlášení pak v pod-
statě znovu opakuje výzvy oběma stranám konfliktu, aby se vzdaly 
násilí a dospěly k dvoustátnímu řešení.

Ve světě zuří několik desítek ozbrojených konfliktů, mnohé s tra-
gickými až fatálními dopady na globální politickou situaci. Sporů 
o území mezi různými státy je více jak dvě stovky a některé probí-
hají desetiletí přímo v Evropě, stačí jen namátkou jmenovat Kypr. 
Evropská unie nicméně považuje za důležité vyslovit se právě teď 
pouze k izraelsko-palestinskému konfliktu.

Obsah celého prohlášení, jeho načasování a jeho politický význam 
přenechejme politologům či expertům na mezinárodní právo a his-
torii. Zastavme se však u bodu č. 8. V něm se mj. praví, že „EU a její 
členské státy jsou odhodlány zavést do praxe… ustanovení, týkající 
se výrobků z osad… (a) zajistit, že všechny dohody mezi Izraelem  
a EU se jednoznačně nebudou vztahovat na území okupovaná Izrae-
lem od r. 1967.“ Závěr odstavce pak dodává, že tento postoj nezaklá-
dá bojkot Izraele, který EU zásadně odmítá.

Jak tomu rozumět? Podle mnohých vypadá poslední věta velmi 
alibisticky. Ocitla se v prohlášení až na základě zcela odmítavé 
reakce některých bruselských kruhů, které stabilně poukazu-
jí na nesmyslnost tzv. labellingu, tedy označování zboží, které 
bylo vyrobeno na sporných územích. Přidáním této proklamace 
nemůže vyvážit ani změnit celý smysl přijatého ustanovení.  

Připomeňme jen, že označováním zboží, které bylo vyrobeno 
na územích obsazených Izraelem v roce 1967, se EU zabývá 
delší dobu. Již vloni vydala Evropská rada doporučení, aby 
členské státy do své praxe takovéto označení zavedly. Tehdy 
se proti tomu jednoznačně postavil český parlament, který  
v obou svých komorách přijal drtivou a téměř konsensuální 
většinou usnesení vyzývající českou vládu, aby se tímto do-
poručením neřídila. Společně s naší Komorou, Federací židov-
ských obcí a dalšími institucemi poukázal parlament na ne-
smyslnost takovéhle praxe, která skutečně připomíná bojkot 
židovských obchodů a zboží z dob nacistické éry, či dokon-
ce starší projevy antisemitismu. Ostatně není to tak dlouho, 
kdy jsme sledovali televizní zpracování tzv. hilsneriády z roku 
1899. Tehdy se také v českých zemích šířil popěvek „… neku-
pujte u Židů cukr, kafe, mouku…“

Jakkoli jsou historické paralely vždy ošemetné, snahu Evropské 
unie o prosazení labellingu nelze skutečně chápat jinak než 
jako podporu v západní Evropě rozšířeného hnutí vyzývajícího 
k bojkotu a sankcím vůči Izraeli (BDS). I kdyby to tak autoři 
bruselských dokumentů nemysleli, mnozí ostatní to takto chá-
pou. Největší obchodní dům v Berlíně, KaDeWe, před časem 
ze svých regálů stáhl nejen zboží vyrobené na Západním břehu 
Jordánu, nýbrž vše, co bylo vyrobeno v Izraeli. O to výmluvnější 
je fakt, že před válkou to byl židovský obchodní dům.

V českém prostředí zatím tyto „omyly“ nehrozí. Ale nikoliv na-
darmo si místopředseda Poslanecké sněmovny Jan Bartošek při 
tiskové konferenci po projednání zmíněného usnesení pro ná-
zornost připevnil žlutou židovskou hvězdu.  

Tomáš Kraus 
člen ČISOK

Labelling – řešení, 
které nic neřeší
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JUDr. Bedřich  
Kopecký
V letech 1971–1976 vystudoval 
fakultu mezinárodního práva, ri-
gorózní zkoušku složil na Právní 
fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

Celou svou kariéru Bedřich Ko-
pecký působí na ministerstvu za-
hraničních věcí, kde zastával růz-
né pozice, například na velvyslanectví v  Rakousku, Německu, 
Uzbekistánu, Polsku či Kazachstánu. V současnosti je velvyslan-
cem ČR v Číně. 

Bedřich Kopecký je ženatý a má dvě děti. Domluví  se německy, 
anglicky, rusky a polsky.

Atos IT Solutions 
and Services, s.r.o.
Atos IT Solutions and Services je 
předním hráčem v oblasti digitálních služeb. Společnost posky-
tuje služby systémové integrace, consultingu, řízených služeb  
& BPO, cloudu, Big Data & kybernetické bezpečnosti, v neposlední 
řadě i služby pro zpracování transakcí. Atos se soustředí na busi-
ness technologie, které urychlují pokrok a pomáhají díky digitální 
transformaci vytvářet firmy budoucnosti. Naše společnost věří, že 
propojení lidí, technologií a podnikání je správnou cestou vpřed. 
Každý den umožňujeme pokrok našich zákazníků i partnerů, a to 
jedinečným přístupem odborníků na podnikové technologie.

Své aktivity Atos provozuje pod obchodními značkami Atos, 
Atos Consulting, Atos Worldgrid, Bull, Canopy a Worldline. 
Atos je Societas europaea (SE).  Se zhruba 100 000 zaměstnanci 
pracujícími ve více než 72 zemích světa Atos dosahuje ročních 
tržeb (2014) 12 miliard eur. Atos je celosvětovým IT partnerem 
olympijských & paralympijských her a jeho akcie se obchodují 
na pařížské burze Euronext.

 Co vás motivovalo ke vstupu do Komory?
Rádi bychom posílili obchodní vazby na izraelské firmy  
a prostřednictvím Komory oslovili i další subjekty v České 
republice.

Noví členové

fyzické osoby

CyberGym 
Europe, a. s. 
Jsme česká akciová společnost, která vznikla za účelem vy-
budování první výcvikové arény v Evropě. Ve své výcvikové 
aréně představujeme unikátní metodu původně založenou 
na armádním přístupu ke kybernetické bezpečnosti a nabí-
zíme tak zákazníkům vysoce specializované výcvikové služby  
v této oblasti. Náš přístup je unikátní v tom, že v rámci kyber-
netické obrany klademe velký důraz na lidský činitel, a zejména 
na týmový výkon. Tým vnímáme jako klíčový faktor úspěchu  
v situaci, kdy se povaha potenciálních útočníků mění.

Tréninkové programy CYBERGYM® Europe byly vyvinuty před-
ními experty izraelské společnosti CYBERGYM®. Tito experti 
mají dlouholeté zkušenosti ze speciálních vojenských i roz-
vědných služeb a dovednosti v oblasti obrany státních kritic-
kých infrastruktur proti specifickým bezpečnostním hrozbám. 
Instruktoři CYBERGYM® Europe mají bohatou praxi v oborech 
od sociálního inženýrství přes informační až po kybernetickou 
bezpečnost z pohledu obrany i útoku. 

Společnost CYBERGYM® Europe nabízí několik typů tréninko-
vých programů cílených na různé potřeby organizací. Všechny 
tyto programy jsou v neustálém vývoji a jsou vždy upravová-
ny s ohledem na specifické požadavky a prostředí zákazníků. 
Cílem všech programů je zlepšit odezvu vaší organizace na 
kybernetické hrozby, zvýšit reakční schopnost vašeho týmu  
a naučit ho pod útokem klidně a profesionálně reagovat. Pro-
tože je trénink připraven vaší organizaci na míru, budou pro-
cvičované postupy pro vás přínosné již od prvního dne.

Dallmayr Vending 
& Office, k.s.
Historii firmy Dallmayr je možné vysle-
dovat až do roku 1700. 16 titulů dvor-
ního dodavatele  evropských panovnických a královských sídel – 
to je důkaz tradice kvality jako nejvyšší zásady. A toto pravidlo je 
platné dodnes. 

Dallmayr v České republice každým rokem prodá desítky tun 
kávy. Značka Dallmayr se může pyšnit perfektním zázemím, 
vysokou úrovní poskytovaných služeb, elegantními, kvalitními 
stroji a jedinečnou chutí nápojů. V oboru Office Coffee Systems 
a samoobslužných automatech (vendingu) patří mezi největší 
distributory vůbec. 

Kávový catering Dallmayr poskytuje ty nejlepší služby pro kon-
gresy, summity, rauty a další společenská setkání. Dallmayr 
Kaffee zajišťuje kávový catering na reprezentativních akcích  
a místech, jsou například Pražský hrad, Český slavík, Pražská 
lyže a mnoho dalších. Firma zajišťuje již více než patnáct let 
přípravu nápojů při nejvýznamnějších reprezentačních a pro-
tokolárních událostech a setkáních pořádaných Kanceláří pre-
zidenta republiky

 Co vás motivovalo ke vstupu do Komory?
Líbil se nám obchodní duch a atmosféra, která panovala na všech 
akcích Komory, které jsme měli tu čest navštívit jako hosté. Nejvíce 
nás zaujal neformální projev a prezentace partnerů. Často se po-
hybujeme v obchodních a průmyslových sférách i v zázemí, které 
není běžné veřejnosti přístupné. Díky službám, které poskytujeme 
(a jenž jsou součástí každodenního života prakticky každé společ-
nosti) máme vzácnou příležitost setkávat se skvělými lidmi, který-
mi se dle naší zkušenosti Komora jen hemží.

Fashion Arena 
Prague Outlet

Fashion Arena Prague Outlet je 
největší  outletové centrum v 
České republice. Nabízí návštěv-
níkům zboží více jak dvou set 
světových i českých prémiových 
značek se slevou až 70 %. Do 
letošního devátého roku své existence vstoupilo centrum 
s ambiciózními plány na zlepšení komfortu svých zákazní-
ků. Ti sem míří nejen z Prahy, respektive České republiky, 
ale z celého světa.

Na své si tu přijdou milovníci tradičních i nonkonform-
ních formátů. Nabídku všeobecně známých značek občas 
doplňují i exkluzivní zastoupení méně známých výrobců. 
Zákazníci zde výhodně nakoupí módu, sportovní vybavení, 
kožené zboží, zavazadla, šperky, kosmetiku a mnoho dal-
šího. Garance a záruční podmínky na veškeré zakoupené 
zboží jsou stejné jako v klasických obchodech.

Nové informační centrum poskytuje návštěvníkům přede-
vším základní informace o Fashion Arena Prague Outletu. 
Zahraničním hostům jsou tam schopni doporučit zajímavá 
místa v Praze a okolí, zajistit dopravu taxislužbou či dobití 
telefonu. Nerezidentům EU slouží toto centrum jako Tax 
Free refund point.

 Co vás motivovalo ke vstupu do Komory?
Poslední dobou jsme zaznamenali zvýšený zájem o výhod-
né nákupy v našem centru také ze strany individuálních 
izraelských turistů i cestovních kanceláří. Ty se zajímají  
o možnost spolupráce při organizování volného času 
svých klientů a rády by v  rámci doplňkového programu 
nabízely tzv. „shopping tours“. Snaha o to být blíž našim 
stávajícím i novým partnerům nás motivovala ke vstupu 
do Komory, která nám nabízí jedinečnou platformu ke 
sdílení informací, kontaktů a zkušeností nejen na poli ces-
tovního ruchu.

HMG s.r.o.

Společnost HMG 
s.r.o. zastupuje na 
pražském trhu dva 
p ě t i h v ě z d i č k o v é 
hotely. Oba hote-
ly jsou umístěny  
v centru Prahy.

Hotel KING DAVID byl otevřen v roce 2014 a nachází se  
v Hybernské ulici v Praze 1. Je unikátní svou nabídkou 
kompletních kosher služeb pro ortodoxní klientelu. Ho-
telová kavárna a restaurace nabízí kosher snídani a kosher 
plnou penzi. Dále je hostům k dispozici synagoga. SPA na-
bízí bazén, páru a Jacuzzi. V nabídce spa jsou také masáže 
a pánské & dámské mikve.

Hotel KINGS COURT je otevřen od roku 2009 v neorene-
sanční budově přímo na náměstí Republiky. Mimo ubyto-
vacích kapacit hotel nabízí prestižní konferenční prostory, 
mezi které patří velkolepý Ballroom Franz Josef vhodný 
pro všechny typy společenských akcí. Brasserie mEating 
Point nabízí francouzskou, českou a mezinárodní kuchyni. 
Vodka Lobby Bar Vás okouzlí exkluzivním výběrem nejlep-
ších vodek z celého světa. Maximální relax a odpočinek si 
tu můžete dopřát ve SPA KINGS COURT.

Těšíme se na Vaši návštěvu.

 Co vás motivovalo ke vstupu do Komory?
Hlavní motivací byl zájem izraelských klientů a cestovních 
kanceláří o kosher Hotel KING DAVID. Věřím, že členům 
Česko-izraelské obchodní komory máme také co nabíd-
nout v obou našich hotelech.

Mgr. Martin Plíšek 
Od 1. července 2014 poslanec Parla-
mentu České republiky, dne 27. září 
2014 zvolen členem Ústavněprávní-
ho výboru a Mandátového a imunit-
ního výboru Poslanecké sněmovny. Je 
členem výkonného výboru TOP 09. 
Předtím působil jako náměstek pro 
legislativu a právo na Ministerstvu 
zdravotnictví ČR a zastupitel městské 
části Praha 4. 

Martin absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity, je 
mu 41 let, je ženatý, má dvě dcery a mezi jeho zájmy patří historie, 
hudba a turistika.

 Co vás motivovalo ke vstupu do Komory?
Znám celou řadu členů a vedoucích představitelů Komory, kteří 
jsou ve svých oborech autoritami. Již ve své dřívější pozici v exeku-
tivě jsem například podporoval přenášení izraelských zkušeností  
v oblastech bezpečnosti a zdravotnictví do České republiky. V roce 
2010 jsem se zúčastnil mise do Izraele vedené ministryní zdravot-
nictví. Těším se na spolupráci se členy Komory. 

Ing. Jaroslav Němec B.A.
Ing. Jaroslav Němec B.A. vystudoval 
finance na Vysokém učení technic-
kém v Brně a politologii a mezinárod-
ní vztahy na Masarykově univerzitě. 
Věnuje se privátnímu bankovnictví 
v J&T Bance, zkušenosti v oblasti 
financí předtím získal jako auditor  
v PricewaterhouseCoopers v Praze  
a Ernst&Young v Lucembursku. Ve 
volném čase se zabývá sportem či 
dějinami mezinárodních vztahů.

společnosti

CS SOFT, a.s.
Firma CS SOFT vytváří a programu-
je software na řízení letového pro-
vozu, je také stálým dodavatelem 
státního subjektu Řízení letového 
provozu ČR. Firmě se podařilo obchodovat i na trzích mimo Čes-
kou republiku, také tam dodává systém pro řízení letového provo-
zu. Mimoto nabízí CS SOFT i řadu jiných softwarových produktu 
pro letištní zprávu a složky policie, tajných služeb či hasiče přidru-
žené k letištní správě.

Současný ředitel pro obchod a rozvoj, Daniel Vertat-Barak, nastou-
pil do firmy před třemi lety. Narodil se ve Švýcarsku, kde strávil část 
své kariéry u společnosti RUAG Aerospace (Military/Government 
Aviation) či Mubadala Aerospace (Civil Aviation). 

 Co vás motivovalo ke vstupu do Komory?
Můj původ a možnost networkingu.
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Již tradiční Výroční setkání Česko-izraelské smíšené obchodní komo-
ry tentokrát proběhlo ve večerních hodinách dne 1. prosince 2015. 
Na sklonku roku se členové i přátelé komory sešli ve velmi reprezen-
tativních prostorech Hrzánského paláce. 

Večer zahájil Pavel Smutný, president ČISOK. Nejprve přivítal všech-
ny hosty a následně poděkoval partnerům večera, kterými byli Česká 
spořitelna a.s., Dekonta a.s., Ness Czech, s.r.o., a Teva Pharmaceuticals 
CR, s.r.o. 

Ve svém projevu pan president zmínil úspěchy Komory v uplynulém 
roce, zejména říjnovou návštěvu izraelského prezidenta Rivlina, který 
do ČR přijel v doprovodu obchodní delegace. Při té příležitosti ko-

nané bussines fórum i B2B jednání zaznamenala velký ohlas. Kladně 
ohodnotil Pavel Smutný také stoupající prestiž Ceny Arnošta Lustiga, 
ocenění Komory v rámci Czech Top 100 či pořádání Kulatých stolů 
se zajímavými osobnostmi. Zdůraznil také, že vztahy mezi ČR a Stá-
tem Izrael nebyly snad nikdy lepší než právě teď. 

Poté hovořil ministr kultury Daniel Herman a krátkou zdravici pro-
nesl i J. E. pan Gary Koren, velvyslanec Státu Izrael. Následoval prostor 
pro volný hovor mezi hosty, kteří se celý večer velmi dobře bavili. 
Pozornost přitahoval zejména dechberoucí výhled na rozsvícenou 
Prahu z terasy Hrzánského paláce. Kromě členů a přátel Komory do-
razili na Výroční setkání i další významní hosté a večer uplynul ve 
velice příjemné atmosféře.  gh

foto: Milan Mošna
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foto: Milan Mošna



Kareta Tour

Kareta Tour  je mladá ambiciozní společnost nabízející poznávací  
a pobytové zájezdy do Izraele, maďarských lázní, lyžování ve slo-
venských horách a letní přímořskou dovolenou v Bulharsku.

Naší snahou je co nejlepší prezentace Izraele, nejen jako cestovní 
destinace. Navazujeme na naši předcházející touroperátorskou 
aktivitu. Nabídka pobytových zájezdů zahrnuje všechna středis-
ka cestovního ruchu (Mrtvé moře, Tel Aviv, Netanyi, Eilat) a to ve 
všech kategoriích ubytování. 

Kareta Tour organizuje v Izraeli i tematické poznávací zájezdy (his-
torie, cesty za architekturou či za vínem, atd.). V Izraeli zajišťujeme 
všechny druhy asistencí: delegátskou a průvodcovskou službu za-
bezpečovanou certifikovanými průvodci, samostatné exkurze atd.

Snahou naší CK je poskytovat kvalitní a komplexní služby do na-
bízených zemí, a to jak pro širokou cestovatelskou obec, tak pro 
firemní – business klientelu; individuální cestovatele nebo skupiny.

Jsme připraveni zodpovědně a rychle řešit všechny požadavky,  
se kterými se na nás obrátíte v souvislosti se zajištěním Vašich ces-
tovatelských potřeb.

Cestujte s námi!

 Co vás motivovalo ke vstupu do Komory?
Je pro nás důležité se angažovat na půdě Komory, navazovat vzta-
hy a vyvíjet firemní aktivity. Komora je společenstvím, které nám 
umožňuje být v kontaktu s izraelskou společností, vědou, techni-
kou, kulturou, obchodem a zakládá předpoklad aktivně se na těch-
to činnostech podílet.  

Noví členové

KRATKY GLOBAL:

KRATKY GLOBAL: je mezinárodně působící skupina spo-
lečností a družstev s více než 25letou zkušeností v zavádění  
a implementaci unikátního a komplexního řešení pro potřeby 
skupiny a jejích klientů. Skupina KRATKY GLOBAL: je v součas-
nosti členěna do čtyř divizí, a to mediální, právní, agrodivize  
a divize cestovního ruchu.

 Co vás motivovalo ke vstupu do Komory?
Motivací byl zájem o získání a rozvoj obchodních vztahů.

M-Communications s.r.o.

M-Communications s.r.o. je česká pobočka izraelské  společ-
nosti M-Communications Ltd. působící na zahraničních trzích 
v oblasti sofistikovaných technologií pro vězeňství a bezpeč-
nostní složky. Patří mezi absolutní lídry svého oboru na světě, 
specializující se na tzv. Voice Over IP, tedy datové, šifrované 
volání spojené s velmi speciálním bezpečnostním softwarem. 
Jedním z hlavních produktů nabízených společností je sys-
tém FreePhone určený především pro telefonování a moni-
toring vězněných osob.

M-Communications s.r.o. poskytuje služby pro celou škálu 
institucí, které vyžadují dokonalou bezpečnost spojenou  
s moderními a nekompromisními technologiemi.

Naše Vize: Chceme zefektivnit, optimalizovat a zlepšit pod-
mínky Vězeňských služeb, samotných odsouzených a společ-
nosti, ve které žijeme, poskytnutím inteligentního telefonní-
ho a bezpečnostního systému Vězeňským službám po celém 

rutland ježek,  
advokátní kancelář s.r.o.

Advokátní kancelář rutland ježek působí na českém trhu již 
sedmým rokem. Součástí našeho týmu je patnáct právníků  
a několik úzce spolupracujících daňových poradců.

Naši advokáti a koncipienti jsou zaměřeni především na fúze, 
akvizice a restrukturalizace v nejrůznějších oborech obcho-
du a průmyslu v České republice včetně automobilového 
průmyslu, informačních technologií, telekomunikací, che-
mického průmyslu a energetiky a dále na právo nemovitos-
tí, ochranu duševního vlastnictví a na zastupování klientů  
v rámci soudních nebo rozhodčích řízeních.

Dlouhodobě rovněž podporujeme české exportéry v ob-
lastech exportního financování, smluv o dodávkách inves-
tičních celků, mezinárodních přepravních smluv, ochrany 
průmyslových práv, přeshraničních arbitráží a vymáhání po-
hledávek v zahraničí. Máme dalekosáhlé zkušenosti s práv-
ním poradenstvím týkajícím se podnikání českých firem na 
trzích v Izraeli, Rusku, Turecku, UAE, Indii a Číně.

Naše právní služby jsme schopni plně poskytovat v anglic-
kém, německém, ruském a italském jazyce.

 Co vás motivovalo ke vstupu do Komory?
Motivací pro náš vstup do Komory je snaha podpořit ob-
chod mezi Českou republikou a Izraelem, a to jak izraelské 
investory v České republice, tak české exportéry v Izraeli, při-
čemž máme v této oblasti již dlouhodobé zkušenosti zvláště 
v právní oblasti.

Středočeské inovační centrum, 
spolek

Středočeské inovační centrum (SIC) je hlavním nástrojem 
Středočeského kraje (SČK) pro naplňování tzv. Strategie in-
teligentní specializace a Regionální inovační strategii SČK. 
Naše aktivity cílí na inovační firmy, vědecko-výzkumná cent-
ra, vzdělávací instituce a regionální správu. Usilujeme o dialog  
a užší spolupráci firemního a akademického prostředí  
v SČK. Jedním z prvních konkretních projektů SIC jsou tzv. 
Inovační vouchery – podpora spolupráce mezi podnika-
telským sektorem a vědecko-výzkumnou sférou s letošní 
alokací 5 milionů Kč. V neposlední řadě se věnujeme vy-
hledávání nadaných žáků a studentů z oblasti přírodních 
věd a technických oborů. Vybrané talenty propojujeme  
s firmami, které jsou špičkou ve svém oboru. 

 Co vás motivovalo ke vstupu do Komory?
Členství pro nás znamená především využití existující spo-
lupráce a podporu navazování další česko-izraelské spolu-
práce v oblasti inovačního podnikání a rozvoje inovačního 
prostředí ve Středočeském kraji. Díky řadě významných 
akcí, které ČISOK organizuje v ČR i Izraeli, bychom rádi pre-
zentovali potenciál VaVaI ve Středočeském kraji a navázali 
tak nová partnerství s průmyslem, akademickými i vědec-
ko-výzkumnými institucemi.

Slavia pojišťovna, a.s.

Slavia pojišťovna staví na dlouholetých zkušenostech saha-
jících až do roku 1868. Jsme nejstarší ryze česká pojišťovna 
se silným českým kapitálovým zázemím. Slavia pojišťovna je 
členem finanční skupiny SPGroup a.s.

Slavia pojišťovna si vždy zakládala na flexibilitě a sna-
ze reagovat na nové trendy a potřeby klientů. Jsme neži-
votní pojišťovna zaměřující se jak na občanské produk-
ty, tak i na pojištění průmyslových rizik. Na pojistný trh 
jsme přinesli řadu inovací a unikátních produktů. Sla-
via pojišťovna je držitelem širokého množství licencí  
k různým pojistným produktům.

Slavia pojišťovna je stabilním členem pojistného trhu. V pře-
depsaném pojistném neživotního pojištění patříme mezi top 
deset pojišťoven na českém trhu (předepsané roční pojistné– 
0,7 miliardy korun). Obchodní zastoupení je po celé ČR, 
máme okolo 130 zaměstnanců, více než 300 smluvních ob-
chodních partnerů a přes 200 000 spokojených klientů.

Naše motto „…ústav náš po celou dobu své existence nepo-
hybuje se na vyšlapaných stezkách jiných ústavů pojišťova-
cích, nýbrž hledíme ve všem přivést potřeby ústavu v souhlas 
s potřebami časovými.“ (Citát z výroční zprávy Slavie z roku 
1880)

TESCO SW a.s. 

TESCO SW a.s. je jednou z nejvýznamnějších firem pů-
sobících v oblasti informačních technologií v Čes-
ké republice. Zaměřuje se na vývoj, výrobu a imple-
mentaci softwaru a poskytování komplexních služeb 
v oblasti IT. Společnost v bodech: založena 1991,  
250 zkušených odborníků nejrůznějších profesí, kteří za-
jišťují vývoj, implementaci, rozvoj a podporu vlastních  
i partnerských řešení.Intenzivní realizace spolupráce s vě-
decko-výzkumnými kapacitami – projekt TAČR zaměřený 
na energetické ostrovy včetně energetického managemen-
tu. Investor stavby BEA campusu Olomouc – unikátního 
prostředí, jehož hlavním cílem je podpora malých a střed-
ních podniků v regionu se zaměřením na rozvoj byznys 
inovací. Společensky odpovědná firma. Podporuje vybrané 
projekty, které mají vazbu na olomoucký region a na oblast 
vzdělávání i osobnostního rozvoje. Integrovaný systém ří-
zení dle norem ISO 9001, ISO 10006, ISO 14001, ISO 20000  
a ISO 27001. Jeden z bodů firemní kultury společnosti je 
„spolupráce přináší rozvoj a úspěch“.

 Co vás motivovalo ke vstupu do Komory?
Zájem o hledání partnerů v oblasti aplikovaného výzkumu 
zaměřeného na ICT. Jedná se o obory energetický manage-
ment, energetické izolované ostrovy a správa majetku. Na-
bízíme spolupráci nejen s odborníky ICT, ale i s akademic-
kým zázemím Moravské vysoké školy Olomouc.
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 Co vás motivovalo ke vstupu do Komory?
Ke vstupu do Česko-izraelské smíšené obchodní komory nás 
motivovala především vyhlídka budoucí spolupráce s vý-
znamnými představiteli izraelského zastoupení v podnikatel-
ské sféře České republiky. Jako úspěšná ryze česká pojišťovna 
chceme podpořit zahraniční firmy, které si Českou republiku 
vybraly jako cíl svých investic.

světě, a to zcela zdarma. Zároveň je naším cílem ušetřit znač-
né finanční prostředky za volání všem našim klientům.

 Co vás motivovalo ke vstupu do Komory?
Podpora obchodu a vztahů mezi izraelskými a českými fir-
mami a institucemi. 



Osobnosti

Arnošt Lustig, gurmán světa krás
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Petr Ginz – chlapec, který to ani v temných dobách nevzdal
Je 12. prosince 2015. Skupina mužů, žen a dětí různého věku se vy-
dává k rychlíku na třetím nástupišti Masarykova nádraží. V nebý-
vale pestré společnosti najdeme velvyslance státu Izrael, presiden-
ta Česko-Izraelské společné obchodní komory, zástupce Českých 
drah a politiky, širší rodiny Petra Ginze i pamětníky terezínského 
ghetta. Ale také „-náctileté“ chlapce a děvčata z Terezínské štafety– 
fóra, které se odkazu jejich vrstevníků léta věnuje. 

Nápis z lokomotivy hrdě hlásá, že jde o „Vlak Petra Ginze“ a neu-
plyne ani pět minut a železný kolos se pomalu rozjíždí směrem na 
sever do Děčína po stejné trati, kterou před více než sedmdesáti 
lety vyrážely tisíce občanů na cestu, z níž se většina z nich nikdy 
nevrátila.

Kdo byl onen Petr Ginz? Jak se mu 71 let po smrti podařilo 
spojit tolik různých lidí? 
Narodil se v Praze 1. února 1928 do smíšené židovské-křesťan-
ské rodiny. Rodiče Ota a Marie byli nadšení esperantisté a Pet-
ra i jeho o dva roky mladší sestru Evu vedli k tělesné i duševní 
zdatnosti a vzdělání, ale především vědomí, že úkolem člověka 
je prosazovat morální a obecně lidské hodnoty. Petr od dětství 
projevoval řadu talentů – především výtvarný a literární. Byl 
ale také skvělý organizátor, vždy vnímavý pro potřeby slabších  
a opomíjených. První povídky mu vyšly v deseti letech, v Židov-
ské škole v Jáchymově ulici se stal starostou třídy, vydával školní 
časopis Rozhled, vytvořil desítky linorytů a maleb. 

V době protektorátu se navzdory všem protižidovským opat-
řením snažil žít s kamarády a členy rodiny plnohodnotný život.  
V této době mj. napsal dobrodružný román „Návštěva z pravěku“, 
vedl si deník, vedle dalších vytvořil kresbu, jak by podle něj vypa-
dala Země z povrchu Měsíce, která později vešla do dějin. 

Když byl v říjnu 1942 odvezen do terezínského ghetta, zapojil se 
do práce chlapeckého Domova 1, tzv. „Republiky Škid“, který měl 
na starosti vychovatel Valtr Eisinger. Zde se podílel na činnosti 
chlapecké samosprávy, což kromě přímého zapojení chlapců do 
organizace a hodnocení společného života obnášelo i přípravu 
večerních přednášek, kulturních a sportovních akcí. Petr ale pře-
devším inicioval a více než rok vedl tajný časopis „Vedem“ (dnes 
dostupný k nahlédnutí na webu www.vedem-terezin.cz). V něm 

chlapci pod Petrovým vedením reflektovali život na domově  
i v celém ghettu, svěřovali se se svými problémy i radostmi, vedli 
polemiky i osvětu. Jako již odmala byl i zde Petr dobrým kamará-
dem, kterého měli všichni rádi, který ale občas dokázal své okolí  
i poškádlit svou neústupností a žertíky.

V Terezíně se Petr dále věnoval samostudiu a výtvarné tvorbě. 
S postupujícím věkem se stále více věnoval úvahám o příčinách 

utrpení a vlastního bytí, hledání od-
povědi na situaci, ve které se spolu  
s milióny lidí nacházel. Od května 
1944, kdy byla do ghetta převezena 
jeho setra Eva, trávil i mnoho času s ní 
a dalšími deportovanými členy rodiny.

V září 1944 onemocněl a krátce poté 
byl – 28. září – zařazen do transportu 
do vyhlazovacího tábora Osvětim – Bir-
kenau. Bezprostředně po příjezdu ne-
prošel selekcí a byl usmrcen v plynové 
komoře. 

Časopis Vedem i část Petrových rukopisů a výtvarných prací se 
podařilo po válce zachránit. Světoznámým se ale jeho příběh stal 
až poté, kdy kresbu měsíční krajiny vzal na palubu raketoplánu 
Columbia první izraelský kosmonaut Ilan Ramon coby symbol 
Šoa a touhy po naplnění klukovských snů. Dnes je Petr světozná-
mým nejen díky americkému filmu Poslední let Petra Ginze, ale 
především díky časopisu Vedem a protektorátním deníkům, kte-
ré vyšly v překladech po celém světě. 

2016. Co by nám Petr asi řekl dnes? 
Možná, ať nalezneme odvahu, i když nás strach a nejistota svírá. Ať 
se nesmiřujeme s nespravedlnostmi kolem nás,  dokážeme říci správ-
né slovo, když je to třeba. Ať chceme skutečně vidět, a ne jen dívat 
se. Že navzdory těžkým dobám můžeme tvořit, hledat, studovat, 
být sami sebou, uchovat si svoji lidskou důstojnost. A být si navzá-
jem přáteli, oporou, světlem. A že to dobré, co jsme v životě vytvořili  
a prožili, nemůže žádná moc zničit, naopak ve svůj čas vydá ovoce. 

Petr a jeho příběh zastupuje miliony zavražděných a mučených 
chlapců, dívek, žen a mužů v době holokaustu. I ve všech dobách 
a místech bezpráví a lhostejnosti. Kéž k jejich osvětlení pomůže  
i Vlak Petra Ginze. Díky všem, kdo se o jeho vypravení zasloužili.  
 

Mgr. František Tichý,  
ředitel Přírodní školy 

Letos 26. února uplynu-
lo pět let, co nás opustil 
básník, spisovatel, hu-
manista a dobrý člověk, 
kterému otevřenost, 
spravedlnost a rytířství 
bylo bytostnou potře-
bou. Říkal, že slušnost si 
člověk nemůže našetřit 
ze včerejška. Musí být 
slušný teď, zítra, napořád.  
O bohu může pochybo-
vat, o tomhle však nikdy.

Kdybych mu tehdy řekla, že po něm pojmenujeme cenu, odpo-
věděl by – lidé, neblbněte, copak jsem Jirásek? Jsou tu důležitější 
věci. A přece to byla pro mě, Komoru a Společnost Franze Kaf-
ky, seskupení, kterých byl dlouholetým členem, velká výzva, čest  
a zodpovědnost začít oceňovat lidi ve jménu hodnot, které vyzná-
val – odvahy a statečnosti, lidskosti a spravedlnosti. Nejpřirozenější 
cestou bylo, aby cena vznikla na půdě Komory, protože Společnost 
už udělovala ceny dvě, z nichž jednu – Cenu Franze Kafky – Arnošt 
v  roce 2008 dostal. Pavel Smutný pak Cenu Arnošta Lustiga po-
vznesl na piedestal českých cen.

V Komoře měl Arnošt mnoho přátel a několik z nich podporovalo 
jeho knihy. Patřili mezi ně Milan Šimonovský, Petr a Pavel Mothej-
lovi, Petr Beneš. Cena se dnes těší podpoře mnoha členů. Arnošt 
Lustig je spisovatel, který podává nejosobitější výpověď o nacistic-
kých zrůdnostech a složitých pochodech lidské duše. Humanista 
vším, celou svou podstatou. Patří k  nejvýznamnějším světovým 
spisovatelům zabývajícím se tématem holocaustu. Napsal přes 
dvacet románů a novel, které byly přeloženy do mnoha světových 
jazyků. Jeho práce se dočkaly televizních a filmových adaptací. 
Svým rozsáhlým dílem, ale především svými stěžejními romány – 
Dita Saxová, Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou a Krásné zelené 
oči – se trvale zapsal do světové literatury. A kdyby nenapsal nic 
než Modlitbu pro Kateřinu Horovitzovou, tak je to hodně. 

Jeho životní cesta vedla přes koncentrační tábory a emigraci zpět 
do Čech. Cítil se doma všude, kde mohl psát. Když jsem se ho ze-
ptala, kterou zemi má nejradši, řekl, že Čechy jsou dobrá země, 

Ameriku a Izrael má rád a být to milenky, nechal by si všechny tři.
Byl reportérem, redaktorem, scenáristou a nakonec profesorem 
Americké univerzity ve Washingtonu. Jak já můžu být profesorem, 
když mám jen tři měšťanky, říkal. Vždyť já nemám žádné systema-
tické, po vrstvách skládané vzdělání. Mohla bys mě naučit, co jsou 
příslovce? A přesto, nikdo nedovedl tak dobře vysvětlit Sokrata, 
Aristotela a Platona, základy psaní a neměl tak v životě jasno, co je 
dobré a špatné, spravedlivé a nespravedlivé. Jeho univerzitou byly 
koncentrační tábory.

Arnošt měl kurážnou inteligentní a pozitivní duši. Život pro něj 
bylo jedno velké mlýnské kolo, které každou lopatkou nabíralo 
osudy a příběhy, jež přeléval do svých románů. Základním téma-
tem byl člověk v ohrožení, pod tlakem zla a svého svědomí. Člověk 
a smrt. Koncentráky. Jeho knihy jsou nekonečnou oslavou stateč-
nosti, důstojnosti a lásky. 

Bolest, smrt, utrpení a bezpráví Arnošta odzbrojovaly a para-
lyzovaly. 
Nikdy nezapomenu, jak stál v údivu a úděsu před hrůznými scéna-
mi Goyových válečných obrazů v madridském Pradu, po kterých 
už nechtěl, či spíše nemohl vidět nic dalšího. Vím, jak mlčky pro-
cházel památník povstání varšavského ghetta v izraelském kibucu 
Jad Mordechaj. Mlčel a přemýšlel. Svědomí je jako srdce, říkal, ne-

můžeš odkrojit kus a očekávat, že zbytek bude fungovat jako před-
tím. Přes tato vznešená slova, byl Arnošt blízko lidem. Chodili jsme 
spolu na obědy. Nechápal, že mi stačí jen jogurt, a tak mě bral do 
vybraných restaurací, kde objednával to nejlepší. Jsi hubená a dřeš 
jako zvíře, říkal.

Pověstné byly jahodové knedlíčky v  dnes již zaniklé kavárně Ba-
rock v Pařížské ulici, kam po jeho smrti chodili starší lidé s našet-
řenou pětisetkorunou, nebo telecí kotleta Saltimboca v restauraci 
La Finestra s výborným vínem. Příště jsme šli do bufetu v Nuslích, 
kterému říkal žrádelna. Tam si dal dvojitou porci zelí bez masa  
a knedlíků, protože zelí tam měli nejlepší v Praze a já čočku. Seděli 
jsme u stolu s igelitovým ubrusem a o židli se dělili s místními ře-
meslníky. Arnošt byl šťastný. Perkelt u Čiriny, shrimpy v Bodeguite, 
Remi Marten v Alcronu a klobásu napůl jsme jedli na Václaváku.  

A když bylo nejhůř, ve skříňce v  kuchyni stála instantní polévka  
z Izraele, vyráběná pro vojáky. Stačilo ji zalít horkou vodou. Byla 
tak sytá a hustá, že v ní stála lžíce. Arnošt ji miloval. Možná se vzpo-
mínkou na rok 1948, kdy se účastnil izraelsko-arabské války. Když 
jsem namítala, že už je prošlá, tvrdil, že vydrží, protože Izraelci by 
své vojáky nikdy neošidili.

Se stejnou chutí jedl housku s máslem, samotného uzeného lososa, 
krupicovou kaši nebo kaviár. Při cestách se těšil do Prahy na „svý 
kafe“ a psací stroj. Kávou začínal každý den, ačkoliv den vlastně 
začínal psaním a psal neustále, i když chodil po ulicích Písku, Svitav  
a Benešova nebo Limazolu, Šanghaje či Aškelonu. Na kafe měl svou 
metodu jednu tak akorát plnou lžičku rozpustné kávy Nescafé Tas-
ter Choice originál, kterou jsme si speciálně vozili z  Izraele, a dvě 
vrchovaté lžičky českého kondenzovaného slazeného mléka v kon-
zervě zalil do středně velkého šálku. Že kafe bylo kosher vyrobeno 
pod dohledem Rabi J. M. Charlapa v Korey, se Arnošt nikdy nedo-
zvěděl, protože etikety nikdy nečetl. 

Měla jsem připomenout Arnošta. Nevím, proč jsem skončila u jíd-
la, ale asi právě proto, že měl život rád a rád jedl a všechno, protože 
je mír (a dnes je třeba dodat – zatím) a můžeme si vybírat a serví-
rovat na porcelánu a nemusíme pít špinavou vodu z bramboro-
vých slupek nalitou do dlaní. 

Markéta Mališová, ředitelka Centra Franze Kafky 
člen ČISOK



Letošní ročník této prestižní soutěže, kterou již po dvacáté 
pořádá společnost COMENIUS, se konal v pátek 27. listopadu 
2015 na Pražském hradě.

V dopoledních hodinách se v prostorech Nové galerie konala kon-
ference na téma Klíčové faktory úspěchu 2015. Pro naši obchodní 
Komoru to byla významná událost, poprvé v historii této konference 
jsme se jí také účastnili. Vicepresident komory Jiří Maceška se ocitl ve 
společnosti Jiřího Rusnoka, člena bankovní rady ČNB, Karolíny Topo-
lové, generální ředitelky AAA Auto a.s., Jaroslava Kratochvíla, generál-
ního ředitele nemocnice s poliklinikou v České Lípě, Ladislava Vitoula, 
majitele a ředitele rodinné firmy Vápenka Vitoul s.r.o., a Chenga Yon-
gru, obchodního rady ZÚ Číny v ČR.

Každý z přítomných ve svém vystoupení prezentoval firmu, kterou 
zastupuje, a vyzdvihl faktory, které považuje za klíčové na své cestě za 
úspěchem. Během konference zazněla slova, která všem vrcholovým 
manažerům zcela jistě nejsou cizí. Dlouhodobá vysoká efektivita, vy-

vážený balanc mezi pracovním  
a soukromým životem či nut-
nost schopného týmu lidí – to 
vše je velice důležité.

Jiří Maceška ve svém vystoupe-
ní nejdříve krátce zmínil historii 
Komory, poté hovořil o jejích ak-
tivitách a činnostech a samotný 
závěr věnoval samozřejmě klíčo-

vým faktorům úspěchu. Mezi ty patří silná sounáležitost členů Ko-
mory, přesvědčení o správném konání správných věcí, silný lidský 
faktor a v neposlední řadě i práce Rady Komory, kterou bychom 
mohli charakterizovat jako soukolí pracující na základě svých vlast-
ních zkušeností. Tolik tedy alespoň ve stručnosti vicepresident ČI-
SOK Jiří Maceška.

Slavnostní galavečer a předávání cen se odehrávalo ve Španělském 
sále Pražského hradu. Ani zde nebyla přítomnost Komory čistě ná-
hodná, získali jsme totiž ocenění v jedné z kategorií. I když název této 
kategorie (Cestovní ruch a hotelnictví) tak úplně nedpovídá činnos-
ti a hlavnímu zájmu Komory, lze konstatovat, že i přesto se Komora 
svým způsobem podílí na rozvoji těchto odvětví, za které byla oce-
něna. Pro cenu si přišel na pódium vicepresident Jiří Maceška, který 
tak plaketu pro ČESKÝCH 100 NEJLEPŠÍCH převzal z rukou hradního 
kancléře p. Vratislava Mynáře. Po slavnostním ceremoniálu ná-
sledovala recepce, která vytvořila ideální kulisu pro přátelské 
a odborné diskuse.  kk

Po roční odmlce se dne 2. února 2016 opět sešel Výbor Ceny 
Arnošta Lustiga. Toto diskusní zasedání se konalo v prostorech 
advokátní kanceláře Císař, Češka, Smutný a Výboru předsedal, 
stejně jako v předchozím roce, profesor Jan Pirk.

Úvodní slovo patřilo předsedovi Výboru, který přítomným podě-
koval za jejich čas věnovaný zasedání Výboru Ceny Arnošta Lusti-
ga za rok 2015. Potěšení nad účastí všech velmi vytížených členů 
Výboru vyjádřil i president komory p. Pavel Smutný.

Dříve než se významné konsorcium ponořilo do životopisů navr-
žených kandidátů, bylo třeba vyřešit malý organizační problém  
s konáním dalšího zasedání – původní termín se stal pro některé 
členy nevyhovujícím. Moderní doba vstoupila do života přítom-
ných dam a pánů, když všichni upřeli své pohledy na displeje mo-
bilních telefonů a listovali v elektronických diářích. Začali padat 
návrhy termínů, až se všichni shodli na 26. únoru 2016 – shodou 
okolností na toto datum připadá 5. výročí úmrtí pana Arnošta 
Lustiga. 

Následovala velmi plodná a barvitá diskuse nejen nad již navrže-
nými kandidáty, přicházela i nová jména, která členům Výboru 
vyvstala na mysli v průběhu jednání. Jak již bylo uvedeno výše, vo-
lební zasedání Výboru proběhne v den, kdy Arnošt Lustig vstou-
pil do vyšších sfér a z těchto sfér bude sledovat volbu laureáta, 
který získá cenu s jeho jménem.  kk

Naživo

Zasedání Výboru  
Ceny Arnošta Lustiga
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Kulatý stůl s 1. místopředsedou vlády pro ekonomiku 
a ministrem financí Ing. Andrejem Babišem
V Mramorovém sále České spořitelny proběhl dne 10. úno-
ra 2016 Kulatý stůl s 1. místopředsedou vlády pro ekonomiku  
a ministrem financí Ing. Andrejem Babišem. Ačkoliv se pan mi-
nistr musel nečekaně zdržet na jednání ve Sněmovně, přítomní 

hosté neztratili ani trochu z výborné nálady. Členové Komory 
se v letošním roce sešli na akci Komory poprvé a témata k dis-
kusi tedy rozhodně nechyběla. Plný sál se během chvilky roze-
zněl velmi živým hovorem. Následné vystoupení pana ministra 
bylo sice oproti původnímu plánu kratší, ale o to intenzivnější. 

Uvítací řeč pronesl Pavel Smutný, president ČISOK. Ve svém proje-
vu se zaměřil na Izrael, zejména na možnosti spolupráce mezi obě-

ma zeměmi a také přiblížil činnost Komory. Pak již rychle předal 
slovo hlavnímu hostovi. Pan vicepremiér se nejprve vyjádřil ke spo-
lupráci s tím, že na poli výzkumu vidí jistý potenciál, zatím se však 
nesetkal s mnoha příklady, kdy by se poznatky z Izraele aplikovali  
v ČR praxi. Následně se přesunul ve svém projevu k ČR.

Nejprve zmínil zákon o EET (elektronická evidence tržeb). Vyjá-
dřil své potěšení nad tím, že zákon byl konečně schválen a vy-
světlil, v čem vidí přínosy tohoto systému, který již v dalších ev-
ropských zemích funguje (Maďarsko, Slovensko, od roku 2016 je 
zaveden např. v sousedním Rakousku). Dále se ve své řeči zaměřil 
na činnost ministerstva financí a změny, které proběhly za jeho 
vedení. Zdůraznil boj proti karuselům, tedy podnikům, které díky 
podvodům s DPH stát připravují o stovky milionů korun ročně. 
Dalším tématem bylo úspěšné snížení státního dluhu ČR, které 
pan Babiš připisuje zejména efektivnějšímu řízení financí. 

Na diskusi bohužel nezbyl časový prostor, pan ministr byl již 
očekáván jinde. Pan president Smutný tak ve své závěrečné řeči 
vyjádřil naději na další setkání s panem vicepremiérem, zároveň 
pozval pana Babiše na cestu do Izraele, která by mohla být velmi 
inspirativní.   gh

Mezinárodní konference „Terorismus  
a vlastnictví ručních zbraní: Návrh EU, izraelská 
zkušenost a česká pozice“
Mezinárodní konferenci „Terorismus a vlastnictví ručních zbraní: Ná-
vrh EU, izraelská zkušenost a česká pozice“ uspořádalo dne 1. února 
2016 Centrum transatlantických vztahů vysoké školy CEVRO Insti-
tut (PCTR). Konference reagovala na návrh Evropské komise, který 
vyšel nedlouho po teroristických útocích v Paříži. Návrh komise vý-
znamně upravuje směrnici o prodeji a držení ručních zbraní. 

Přednášku zahájil moderátor večera, ředitel PCTR Alexandr Von-
dra. Poté se slova ujali hlavní řečníci. Poslankyně Jana Černochová 
navrženou regulaci EU odmítla jako nepřiměřenou a zbytečnou. 
Stávající legislativa ČR by podle ní mohla být vzorem pro ostat-
ní státy. Izraelský pohled na věc vnesl profesor Itay Gil, expert na 
bezpečnost a boj proti terorismu. Svět vidí jako místo, které se ne-
stává bezpečnějším, terorismus je téměř všude. Omezení legálního 
držení zbraní běžnými občany není řešením boje s terorismem, te-
roristé si zbraně obstarávají vždy nelegálně – tedy na černém trhu. 
Důležitá je podle Gila nejen možnost držet zbraň, ale zejména 
správný výcvik, jež tomu předchází. Na závěr prvního bloku vy-
stoupila zástupkyně Ministerstva vnitra, Milena Bačkovská. Stejně 
jako paní poslankyně Černochová i paní Bačkovská se vyjádřila  
o české legislativě zaměřené na držení zbraní  jako o velmi přísné  
a naprosto dostačující. Problematický shledává návrh Evropské ko-
mise zejména ve změně kategorií zbraní, kde jsou používány příliš 
vágní výrazy. K návrhu se skepticky staví nejen ČR, ale také Sloven-
sko, Německo, Rakousko či Finsko.

Následovala panelová diskuse, které se účastnili Jan Bartošek z Mi-
nisterstva vnitra, prezident Asociace obranného a bezpečnostního 
průmyslu Jiří Hynek, člen představenstva sdružení LEX, David Ka-
rásek a generální ředitel České zbrojovky, Lubomír Kovařík. I tito 
panelisté shledali návrh EU jako nevyhovující a možná až zbrklý. 
Evropské komisi vytkli nedostatečnou snahu bojovat  proti ilegál-
nímu trhu se zbraněmi, stejně tak závadnou shledali nejednotnou 
legislativu, podle které se zbraně mají znehodnocovat. Přijetí návr-
hu by navíc mělo dopad i na samotné výrobce zbraní a značně by 
jim zkomplikovalo, potažmo až znemožnilo výrobu v EU. Z toho 
by následně vyplývaly další závažné ekonomické i bezpečnostní 
důsledky. Účastníci konference se proto shodli, že je nutné najít 
silné partnery (jako např. Itálii či Německo, Polsko) a proti návrhu 
komise se tvrdě postavit.  gh

Českých 100 nejlepších 2015 za účasti Česko-izraelské 
smíšené obchodní komory

Světový klavírista David Syme 
vystoupil v Praze

V sobotu dne 12. prosince 2015 zavítal do České republiky světový 
klavírista David Syme. Do Prahy přijel na pozvání Milana Nového 
a jeho nadace Caps 66, která společně s Tamirem Wintersteinem 
pořádala charitativní koncert na podporu izraelského centra hen-
dikepovaných sportovců v Ramat Ganu. Protože se jedná o našeho 
významného člena a spojení světového umělce s tímto centrem 
nám přišlo jako velmi zajímavý projekt, rozhodla se naše Komora, 
že se bude na této akci  spolupodílet. 

I když Sukova síň v Rudolfinu nebyla zcela zaplněna, ti kdo přišli, 
rozhodně nelitovali a vytvořili skvělou atmosféru. V sále byla cítit 
vlídná nálada a mistr zcela jistě vnímal, že má pozorné poslucha-
če. Naši obchodní Komoru na koncertě zastoupili členové Rady 
p. Martin Kult a Jiří Schlanger, kteří se také po skončení koncertu 
účastnili slavnostní večeře s mistrem v hotelu Diplomat. O medi-
ální výstup a krátkou reportáž se zasloužil další člen Komory, Regi-
onální televize pod vedením paní Evy Stejskalové. Byl to opravdu 
nádherný kulturní zážitek, který navíc pomohl dobré věci.  kk



Digitální revoluce je tady a svět byznysu se mění. Uspět na trhu se 
sílící konkurencí je stále těžší a firmy si uvědomují, že bez zrych-
lení a zefektivnění svých rozhodovacích procesů to není možné. 
Pomocnou ruku v tomto směru naštěstí nabízejí moderní tech-
nologie. Ukazuje se, že právě IT hraje v dnešním světě byznysu klí-
čovou roli. Není přitom náhodou, že 98 ze 100 nejhodnotnějších 
značek světa používá nástroje SAP. 

Společnost SAP ČR je dceřinou společností německého soft-
warového giganta SAP SE. Společnost SAP SE byla založena  
v roce 1972 v německém Walldorfu a v dnešní době má regi-
onální zastoupení ve více než 130 zemích celého světa. Spo-
lečnost SAP SE je dnes s téměř 250 000 zákazníky největším 
dodavatelem podnikového softwaru v Evropě a třetí největší 
softwarovou společnost na světě. Na českém trhu je od roku 
1993. Díky znalosti lokálního trhu se českému zastoupení po-
dařilo navázat mimořádně úspěšnou komunikaci se zdejšími 
firmami a organizacemi. 

Informované rozhodování
Právě společnost SAP je příkladem toho, jaké změny digitální 
revoluce přináší. Jakkoli základ nabídky SAP tvoří především 

velké podnikové systémy, rychle roste podíl řešení založených 
na cloudových technologiích. Základem dnešní nabídky SAP 
je progresivní in-memory platforma SAP HANA umožňující 
zpracovávat a analyzovat obrovské objemy vzájemně nepro-
pojených dat v  reálném čase. Díky ní může nové řešení SAP 
S/4HANA nabídnout firmám nástroje pro zefektivnění a zrych-
lení rozhodovacích procesů, protože potřebná data a analýzy 
jsou dostupné v reálném čase.

Hlavní odlišnost produktové řady SAP spočívá v nabídce speci-
fických řešení jak pro jednotlivé oblasti podnikání, tak pro různá 
odvětví. Úspěch těchto řešení vychází z kombinování produktů 
z  pěti klíčových kategorií: Aplikace, Analytické nástroje, Cloud, 
Mobilita a Databáze &Technologie. Nabídka společnosti SAP po-
krývá potřeby společností všech velikostí od velkých organizací  
v podobě komplexního souboru podnikových řešení SAP Busi-
ness Suite po střední a menší firmy pomocí specifických řešení 
přizpůsobených jejich potřebám.  red

Členové

EL AL Israel Airlines bude od příštího roku brázdit nebe s Dreamlinery
EL AL Israel Airlines oznámil nákup patnácti nových letadel Bo-
eing 787 Dreamliner, a tím započne svou největší obnovu letadlové 
flotily v historii. Nová letadla budou postupně nasazována do provozu 
v průběhu příštích pěti let a první letadla tohoto typu začnou létat již 
příští rok. Ceníková cena kontraktu je 1,25 miliardy USD.

Letadlo Boeing 787 Dreamliner je nejmodernější stroj amerického vý-
robce Boeing určený pro střední a dálkové linky, který nabízí 230 až 
250 míst k sezení v závislosti na modelu. Dreamliner je vysoce inova-
tivní a technicky vyspělé letadlo, které má mnoho provozních výhod 
včetně nízké spotřeby paliva a nízkých nákladů na údržbu. Během 
příštích pěti let tyto letouny u ELALu nahradí flotilu dákových letadel 
Boeing 747 (Jumbo) a Boeing 767. 

EL AL tímto nákupem potvrzuje svoji pozici moderní a finančně silné 
letecké společnosti, která je první volbou pro cesty do a z Izraele. Na-
bízí cestujícím maximální komfort, inovativní technologie, moderní 
letadla a vysokou úroveň služeb. Dle sdělení ředitele pobočky EL AL  
v Praze pana Tomáše Kaufmana je šance, že tato letadla mohou občas 
být nasazena i na linku z Prahy do Tel Avivu. 

V současnosti EL AL Israel Airlines, jež je členem Komory, spojuje Pra-
hu s Tel Avivem až dvěma lety denně, vždy dopolední a večerní odlet  
v obou směrech, a linku provozuje letadly Boeing 737-800 v barvách 
své značky UP. „Náš více než 80% podíl na přepravě do Tel Avivu na 
českém trhu jednoznačně prokazuje atraktivnost našeho produktu 
pro klienty oproti konkurenci,“ říká Tomáš Kaufman.    red

Foto u příležitosti podpisu smluv na nákup letadel (zprava dole-
va): David Quarrey, britský velvyslanec v Izraeli; David Maimon, 
CEO a prezident EL AL; Ray Conner, prezident a CEO Boeing 
Company‘s Commercial Airplanes Group; Yisrael Katz, minis-
tr dopravy Izraele; Dan Shapiro, americký velvyslanec v Izraeli; 
Amikam Cohen, předseda představenstva EL AL; Dedi Borovich, 
většinový akcionář EL AL

SAP: nástroje pro digitální ekonomiku

Naživo

Komora převzala záštitu 
nad oskarovým filmem 
Saulův syn
Česko-izraelská smíšená obchodní komora převzala záštitu 
nad filmem Saulův syn. Snímek debutujícího režiséra László 
Nemese právě získal Oscara za nejlepší cizojazyčný film. Dále 
je ověnčen Zlatým glóbem, Velkou cenou a Cenou kritiků  
FIPRESCI z loňského festivalu v Cannes.

V kině Lucerna pro-
běhla dne 2. února 
2016 slavnostní před-
premiéra snímku za 
přítomnosti hlavního 
hereckého představi-
tele Gézy Rohriga. Na 
promítání také přišel 
ministr kultury p. D. 
Herman, velvyslan-
ci Státu Izrael, USA  
a Maďarska a tajem-
ník FŽO p. T. Kraus. 
Velmi intenzivního fil-
mového zážitku se za 
komoru zúčastnili pan 
Jiří Schlanger a pan 
Karel Kortánek.  gh

Divadlo na Jezerce se rozhodlo  
v roce 2015 reagovat na tragické 
pařížské události uvedením kanad-
ské hry Marka Leiren-Younga SHY-
LOCK. Hra byla v roce 2015 původ-
ně nastudována s hercem Janem 
Třískou. Autonehoda a následná 
rekonvalescence pana Třísky však 
způsobila přerušení příprav této 
hry. Nového nastudování se ujal 
pan Milan Kňažko pod režijním ve-
dením Radka Balaše.

Strhující drama mířící proti antise-
mitismu a násilí nepozbylo aktuál-
nosti ani rok po odložené premiéře. Naopak. Byli jsme svědky další pa-
řížské tragédie. Je třeba s odhodláním bránit svobodu slova a svobodu 
člověka spolu s hodnotami západního světa a demokracie.

SHYLOCK. Před diváky předstoupí s monologem ze Shakespearova 
Kupce benátského herec v masce proslulého Shylocka. Když náhle 
přejde do civilního projevu, pochopíme, že jsme na bouřlivé tiskové 
konferenci, která následuje po posledním představení této mistrovy 
hry na nejmenovaném festivalu, která se zde měla hrát ještě čtrnáct 
dní. Vedení festivalu ji však po vášnivých antisemitských protestech 
z repertoáru stáhlo a její uvádění předčasně ukončilo. Vzrušující hra 
s diváky se v určitých momentech stává drsnou obžalobou absolu-
tizované politické korektnosti a současné tendence zjednodušování 
skutečnosti na prvoplánová sdělení, která páchá mnohé škody nejen 
v umění.

Hra Shylock je uváděna s úspěchem u diváků i odborné veřejnosti  
v Kanadě, USA a v západní Evropě. Českou premiéru hry Shylock uve-
de Divadlo Na Jezerce poprvé 28. dubna 2016 v jedinečné interpretaci 
Milana Kňažka a v režii Radka Balaše. Překlad hry byl iniciován Diva-
dlem Na Jezerce.   

Jiří Vaníček, člen ČISOK

Divadlo Na Jezerce uvádí hru SHYLOCK

-11-

Sukovu síň v pražském Rudolfinu rozezněly 18. prosince 2015 tóny 
klavíristy Davida Kalhouse. Český umělec, který momentálně žije  
v New Yorku, koncertuje po Evropě, USA i Izraeli. V Čechách má za 
sebou nahrávání s Českým rozhlasem i Českou televizí. Spolupraco-
val zde také s předními orchestry. 

Na poli hudby tedy David Kalhous již zdaleka není žádným no-
váčkem, ale spíše zkušeným matadorem, čemuž odpovídal i jeho 
profesionální, velmi vyvážený a soustředěný  přednes. Během  pro-
sincového vystoupení předvedl klavírista široký záběr svého reper-

toáru. Skladby klasických skladatelů jako Chopin či Brahms střídal 
Janáček a současní skladatelé. V Rudolfinu jsme si tak mohli v mist-
rově podání vychutnat potěšení z české premiéry skladby Hindyish 
Jiří Kadeřábka. Zazněla také Tři echa před úplňkem Ondřeje Štochla. 
Krásnou hudbu si přišli poslechnout i členové naší Komory a někteří 
neváhali za tímto zážitkem cestovat přes celou republiku. Sukova síň 
se na závěr večera zaplnila uznalým potleskem, kterým obecenstvo 
vyjádřilo umělci své díky za nádherný koncert.   gh

David Kalhous zaplnil Sukovu síň v Rudolfinu



Společnost Innovation Advisors s.r.o. naplňuje svoji misi, kterou 
je aktivní vyhledání ambiciózních inovativních řešení a jejich 
transfer do výroby a do komerční praxe. Poskytujeme služby 
související s uvedením nových produktů na trh a jejich komer-
cionalizací. Nabízíme strategické poradenství v rámci procesu 
akvizičního vyjednávání a přípravy procesu financování rozvoje 
jednotlivého projektu nebo podniku formou vstupu finančních 
a strategických investorů na bázi private placementu/IPO, meza-
ninového úvěru, poskytujeme další asistenci při listingu akcií na 
daném trhu burzy cenných papírů. 

V současné době působíme v roli exluzivního poradce při vyjed-
návání s investory se zájmem o vstup do následujících společnos-
tí a projektů:

Společnost NAFIGATE Corporation a.s. navazuje v roce 2011 na 
úspěšný a unikátní příběh společnosti Elmarco s.r.o., která jako 
první na světě vyvinula technologii NanospiderTM. NAFIGATE 
Corporation, a.s., přináší na globální trh projekty zaměřené na 
vývoj a výrobu nové energeticky úsporné generace nanovláken-
ných membrán pro technologie čištění vody a vzduchu, bateri-
ových separátorů, textilní průmysl či kosmetiku. Další klíčovou 
aktivitou NAFIGATE Corporation je transfer biotechnologie 
Hydal, která jako první na světě využívá v průmyslovém měřítku 
100% odpad – použitý fritovací olej – pro výrobu biopolymeru 

PHA. Hydal Biotech získal v roce 2015 Frost and Sullivan Tech-
nology Innovation Award s excelentním hodnocením techno-
logie i business strategie.

Více informací na: www.nafigate.info a  www.elmarco.cz

Společnost AtomTrace s.r.o. byla založena v roce 2014 jako 
start-up Středoevropského technologického institutu v Brně. 
Jejím hlavním cílem je komercializace technologií pro materi-
álové analýzy spektrometrie laserem indukovaného plazmatu 
(LIBS). AtomTrace se intenzivně věnuje vývoji aplikací metody 
LIBS, jejichž využití v průmyslu, zemědělství i medicíně dnes 
představuje unikátní tržní příležitosti. Díky své jedinečnosti 
se vedle mateřského CEITEC, úzce spolupracujícího TESCAN 
Brno s.r.o. i oborově souvisejících špičkových českých výzkum-
ných laserových center ELI a HiLase již také objevil jako nadějný  
a dynamický start-up v prestižním přehledu Nanotechnology 
& Advanced Materials 2016, každoročně vydávaném agentu-
rou Czechinvest.

Více informací na: www.atomtrace.com a www.ceitec.cz; dále 
www.tescan.com,  www.eli-beams.eu a www.hilase.cz

Výzkumná organizace Centrum průmyslového výzkumu Kunštát s.r.o. 
byla založena v roce 2015 jako společný projekt firmy Best-Business a.s. 
a CEITEC především výzkumnou skupinou Charakteristika materiálů 
a pokročilé povlaky prof. Ing. Jozefa Kaisera, Ph.D. Budování centra 
přenosu znalostí a výsledků špičkového výzkumu a vývoje do praxe, 
do průmyslu, vytyčuje novou cestu spolupráce mezi výzkumnými or-
ganizacemi a českými inovujícími podniky a vzorovou cestu udržitel-
nosti strategických investic investovaných vládou ČR a EU do rozvoje 
výzkumu, výzkumu a inovací. Vzhledem k širokým možnostem, které 
nabízí využití areálu centra, a s ohledem na přímou spolupráci s CEI-
TEC aktivně cílí průmyslový výzkum do oblastí kovových i nekovo-
vých mikro a nano prášků pro high-tech aplikace, pojiv, keramických 
materiálů s ušlechtilými povlaky či aditivních technologií a high-tech 
3D printing, to vše pro letecký, obranný, strojírenský, energetický, sta-
vební, elektrochemický, keramický či sklářský průmysl s cílem maxi-
málně rychle a efektivně přenést výsledky vědy do komerční praxe.

Více informací na: www.cpv-kunstat.cz, www.bestb.cz a také  
www.ceitec.cz 

Ctibor Plachý, CEO 
Innovation Advisors, člen ČISOK 
Více informací na: www.innovationadvisors.cz 

V roce 2014 se Rada ČISOK rozhodla zaměřit na vědu, výzkum  
a inovace s ohledem na potenciál další možnosti, jak rozvíjet spo-
lupráci České republiky a státu Izrael. Do čela této aktivity se po-
stavil emeritní vicepresident ČISOK Petr Beneš. Za krátký čas se 
mu podařilo vytvořit výbor pro VVI ČISOK jako poradní sbor Rady 
ČISOK. Výbor byl složen z excelentních osobností české vědy, vý-
zkumu a vývoje a z reprezentantů institucí, které mají vědu, a ze-
jména její financování na starosti. Prakticky za rok nám opakované 
setkání výboru a konzultace s jeho členy a dalšími zainteresovaný-
mi osobami z členů i nečlenů ČISOK daly nahlédnout jak do obec-
né problematiky organizace a financování české vědy a výzkumu, 
tak i do souvislostí dosavadní snahy o spolupráci mezi podniky  
a institucemi z České republiky a Státu Izrael na tomto poli. Týkalo 
se to i programu financování Gesher- Most.

Tento proces se realizoval na půdě Rady ČISOK a jejího výbo-
ru pro VVI díky invenci Petra Beneše ve volebním období Rady  
ČISOK 2013–2015. Po volbách nové Rady ČISOK v dubnu 2015 byli 
problematikou vědy, výzkumu a inovací pověřeni tři členové Rady 
– místopředseda Tomáš Pojar a členové Jiří Schlanger a Michal Za-
hradníček. Ti záhy předložili Radě Memorandum, které obsahova-
lo základní principy práce ČISOK na poli vědy, výzkumu a inovací 
v období 2015-2017.

V Memorandu se konstatuje, že ČISOK byla založena ku prospěchu 
svých členů a že to proto musí platit také pro oblast vědy, výzkumu 
a inovací. Výbor pro VVI tedy nově volně sdružuje všechny kolek-
tivní i individuální členy ČISOK, kteří se chtějí angažovat ve vědě, 
výzkumu a inovacích a v obchodě s tím spojeným. S osobnostmi, 
které byly členy výboru v uplynulém období a nereprezentují nebo 
nejsou členy ČISOK, bude výbor spolupracovat i nadále. Výbor po-
vede vicepresident Tomáš Pojar s pomocí členů Rady ČISOK Jiřího 
Schlangera a Michala Zahradníčka.

Činnost výboru je vymezena na problematiku vědy, výzkumu  
a inovací v souvislosti poslání ČISOK. Odráží zejména potřeby čle-
nů výboru pro VVI, dalších členů ČISOK. Je zaměřena především 
na informování, zprostředkování a networking pro členy. Výbor 
VVI spolupracuje a bude spolupracovat s osobnostmi a instituce-
mi majícími vztah k vědě, výzkumu a inovacím, zejména s veřejnou 
správou a akademickými institucemi v ČR a Izraeli jak přímo, tak  

i prostřednictvím zastupitelských úřadů a Izraelsko - české obchodní 
a průmyslové komory. Specificky se Výbor hodlá zabývat pokračo-
váním programu Gesher – Most a efektivitou v oblasti VVI.

Možnými formami činnosti jsou jednání výboru pro VVI, semináře 
a konzultace s představiteli veřejné správy, prezentace členů a jejich 
produktů, prezentace osobností, institucí a firem pro členy, digitální 
i fyzický networking na dohodnutá témata,  direct mailing a publi-
kace na webu a v Bulletinu ČISOK.

Realizace obsahu memoranda započala krátce po jeho schválení. 
Již 25. června 2015 jsme se v AK CČS setkali s Tomášem Novotným, 
náměstkem ministra průmyslu a obchodu pro Evropské fondy, vý-
zkum, vývoj a inovace. Tomáš Novotný se skvěle zhostil úkolu in-
formovat účastníky setkání o tom, jaké budou možnosti pro vědu, 
výzkum a inovace v programech fondů EU a grantových schématech 
a kde je prostor pro firmy ve spolupráci ČR – Izrael. Již tehdy před-
stavil celé portfolio připravovaných výzev v OPIK včetně výzev, které 
byly již vyhlášeny. Vyjádřil se i k otázce, co můžeme udělat společně 
k udržení programu Gesher – Most a co je nového a co lze očeká-
vat na u nás poněkud strastiplné cestě k podpoře venture kapitálu 
a start – up firem. Od té doby se objevily další možnosti nastartová-
ním dalších operačních programů evropských fondů.

Představitelé výboru pro VVI opakovaně konzultovali česko-izrael-
skou spolupráci na poli vědy, výzkumu a inovací s Arnoštem Mark-

sem, náměstkem ministra v úřadu místopředsedy vlády pro VVI  
a předsedy Rady vlády pro VVI Pavla Bělobrádka. Skvělým počinem 
tohoto úřadu byl souhlas vlády s vysláním prvního vědeckého am-
basadora ČR právě do Izraele a také výběr Delany Mikolášové do této 
role. Od té doby je komunikace s Úřadem a Delanou Mikolášovou 
pro představitele výboru a kancelář ČISOK běžnou praxí. Ta spočívá 
ve vzájemném informování o akcích a aktivitách včetně pracovních 
cest a jednání členů vlád obou zemí. Obdobně je tomu v komunika-
ci se sesterskou Izraelsko-českou obchodní a průmyslovou komoru. 
Všeobecně panuje shoda, že hlavním smyslem spolupráce ČISOK  
a veřejné správy na poli VVI je zprostředkování partnerství mezi čes-
kými a izraelskými podniky a institucemi jako základní předpoklad 
ve spolupráci včetně té podpořené programovým financováním  
z jedné nebo z obou stran.

Představitelé výboru pro VVI rovněž oslovili vysokou školu CEVRO  
Institut s námětem na spolupráci při řešení problematiky efektivity 
veřejné podpory vědy a výzkumu v ČR. Je zřejmé, že zde reagujeme 
na poznání o efektivitě vynakládání prostředků na VVI, jak ji repre-
zentuje stát Izrael. Úzce to souvisí s u nás těžce se probouzející ko-
mercionalizací výsledků vědy a výzkumu.

Kromě řady aktivit souvisejících s přítomností významných předsta-
vitelů izraelské vlády a úřadů v ČR a plánovaných návštěv Izraele ze 
strany ministrů a úřadů ČR chystáme na první pololetí tohoto roku 
seminář, který spojí prezentaci výsledků výzkumu využití kmeno-
vých buněk pro léčbu tzv. diabetické nohy ve firmě Prime-cell a jejím 
parku 4Medi s prezentací správné praxe při využití programového 
financování výzkumu s využitím programu Gesher – Most.

Chceme také využit významných akcí na poli prezentace vědy  
v Izraeli k propojování českých a izraelských subjektů. To stejné platí  
o účasti členů ČISOK v delegacích členů české vlády při jejich cestách 
do Izraele v tomto roce a při účasti ČISOK na aktivitách spojených  
s jednáním G2G v květnu v Praze.

Věříme, že neformální přístup Rady ČISOK k problematice vědy, vý-
zkumu a inovací získá podporu členů ČISOK a zvolený způsob práce 
vykáže v průběhu doby pozitivní výsledky. 

RNDr. Jiří Schlanger, člen Rady ČISOK a VVI
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Výbor pro vědu, výzkum a inovace

Innovation Advisors – inovativní ambice v komerční praxi

Účast společnosti AtomTrace 
s.r.o. zastoupená prof. Ing. 
Jozefem Kaiserem, Ph.D., 
v dubnu 2015 na veletrhu 
China Shanghai International 
Technology Fair 2015 (CSITF), 
kterého se mimo jiné také 
účastnila naše společnost 
Innovation Advisors

Předání Frost & Sullivan Technology Innovation Award Danie-
lovi Pohludkovi, manažerovi projektu Hydal, a Lence Mynářové, 
marketingové ředitelce společnosti Nafigate Corporation a.s.,  
v květnu 2015 v Londýně

Předání projektového záměru 
vzniku Centra průmyslové-
ho výzkumu Kunštát v srpnu 
2015 Mgr. Delaně Mikolášové, 
první vědecké ambasadorce 
ČR v Izraeli, na půdě ČISOK 
z rukou Mgr. Bc. Jana Pročka, 
vedoucího Oddělení komerci-
onalizace a transferu techno-
logií VÚT v Brně (CEITEC)

Členové
-12-
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