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Editorial
V květnu, krátce po izraelských osmašedesátých narozeninách, se uskutečnilo
již čtvrté česko-izraelské
mezivládní zasedání. Českého premiéra do Jeruzaléma tentokrát doprovodilo
sedm ministrů, několik náměstků i ředitel Národního
bezpečnostního úřadu. Jednání se soustředila na podporu vzájemného obchodu,
investic, vědy a výzkumu,
kultury i na turistiku. Tématům vědy a výzkumu,
kybernetické bezpečnosti
i bezpečnosti jako takové se koneckonců věnovala i podstatná část
účastníků početné doprovodné podnikatelské delegace.
Izrael byl pro českou republiku v roce 2015 pátým nejdůležitějším
mimoevropským trhem. Náš vývoz vzrostl o dvacet sedm procent
a přesáhl hodnoty sedmnácti miliard korun. Svižný nárůst můžeme
zaznamenat i počátkem letošního roku. Stejně tak Prahu navštěvuje stále více izraelských turistů. Jejich počet značně přesáhl sto tisíc.
V poslední době můžeme navíc sledovat i zájem většího množství
firem na zakládání společných joint ventures nebo o spolupráci na
třetích trzích. Nejedná se bohužel stále o běžný jev, pomalu však
i v očích izraelských byznysmenů přestáváme být vnímáni jako sice
sympatická, ale stále jaksi zaostalá Východní Evropa. Stáváme se
zemí, odkud se dá dělat byznys po celé Evropě. Stejně tak se čeští
vývozci přestávají bát cestovat do Izraele a navazovat přímé kontakty. Ke vzájemnému poznání nejlépe napomáhá sdílený úspěch
realizovaných obchodních kontraktů, výzkumných projektů nebo
vyhraných zakázek.
Izrael je v České republice stále vnímán velmi pozitivně. Stejně tak
se na nás pozitivně dívají Izraelci. Takto kladný vztah s Izraelem je
v dnešním světě bohužel spíše výjimkou. O to důležitější je vzájemné pochopení přetavit v konkrétní čísla – posílit vzájemný obchod,
investice, vědecké patenty, počty studentů, turistů i zaměstnanost.
Mohou k tomu koneckonců výrazně napomoci například i tendry
české armády, o které jeví zájem celá řada česko-izraelských konsorcií. Nebo úspěch českých firem při některém z obřích tendrů zaměřených na výstavbu izraelské dopravní infrastruktury. Největším
izraelským investorem v ČR zůstává Teva, která obsadila 14. místo
žebříčku největších plátců daně z příjmu právnických osob. Do českého rozpočtu odvedla částku přesahující tři čtvrtě miliardy korun.
Přejme si více takových investic.
Nemůže být totiž pochyb o tom, že uspěje-li například izraelská
společnost Elta v tendru na dodávku radarů pro českou armádu či
Škoda Transportation nebo AŽD v dodávkách pro izraelské železnice, neprojeví se to „jen“ na vzájemné obchodní výměně. Bude to
mít odezvu i při spolupráci na třetích trzích, transferu technologií
nebo právě v oblasti vědy a výzkumu. Úspěšná realizace velkých
a sofistikovaných projektů totiž zákonitě vede k efektu sněhové
koule. Úspěchy sbližují a otevírají další příležitosti. Vedou k dalším
úspěchům. Přejme si tedy, aby to následující, již páté společné mezivládní zasedání, bylo ještě o něco pestřejší. A aby byly příklady
zdárně dotažené česko-izraelské spolupráce na poli byznysu nebo
vědy a výzkumu daleko početnější.
Mgr. Tomáš Pojar, vicepresident ČISOK

Laureát Ceny Arnošta Lustiga za rok 2015, spisovatel Jiří Stránský: „Mít jiné názory ještě není žádná odvaha. Odvaha je, když
dokážete ty názory bránit.“
Pod záštitou primátorky hl. města Prahy paní Adriany Krnáčové
se dne 5. května 2016 konal již jubilejní pátý ročník Ceny Arnošta
Lustiga.
„I když se Cena Arnošta Lustiga uděluje každý rok, považuji ji za
opravdu významnou událost. Každá příležitost, kdy lze ocenit lidi,
kteří přispěli k rozvoji humanity, lidskosti, odvahy a demokracie, je
pro mě velmi důležitá. Je mi jasné, že to lidé nedělají kvůli nějakému
ocenění, ale věřím, že i pro ně tato chvíle bude příjemná a budou z ní
mít dobrý pocit,“ uvedla na ceremoniálu paní primátorka.

Slavnostní ceremoniál se opět uskutečnil v krásných prostorech Rezidence primátorky, které se zcela zaplnily významnými osobnostmi politického, společenského a kulturního života. Bohužel pan Jiří
Stránský se ze zdravotních důvodů nemohl předání ceny zúčastnit
osobně. Ocenění za něj proto od předsedy Čestného výboru premiéra Bohuslava Sobotky a předsedy Výboru Jana Pirka převzal jeho
syn, architekt Martin Stránský. „Tátovy příběhy nám byly podporou
a i díky nim jsme dokázali přežít v téhle zdivočelé zemi,“ řekl v narážce na jedno z děl svého otce.
S panem Jiřím Stránským jsme se během obřadu spojili alespoň telefonicky. Ačkoliv ležel v nemocnici, nechyběl mu jeho neuvěřitelný
optimismus a dobrá nálada. „Vím, že statečnými či hrdiny jsou právě ti, co to o sobě nevědí. Prostě nějak museli konat, ač nevěděli jak
a proč. O lidech, o nichž píši, píši také proto, že o svém hrdinství nevěděli. Prostě konali, když jiní nekonali,“ vzkázal. Zároveň se omluvil za
svou nepřítomnost a pozdravil všechny přítomné hosty.
„Cenou Arnošta Lustiga byl dnes oceněn člověk, který byl vystaven
reálné perzekuci a reálnému nebezpečí. Jsem velmi rád, že se tato
cena stala respektovanou institucí. Jsem přesvědčen, že do české společnosti se díky ní dostávají nové impulzy k tomu, abychom se řídili
a rozhodovali podle humanistických ideálů. Cenu udělujeme bohužel v době, kdy v naší zemi sílí projevy netolerance,“ uvedl při předávání ceny předseda vlády Bohuslav Sobotka.

Laureátem Ceny Arnošta Lustiga za rok 2015 se stal spisovatel, publicista a scenárista Jiří Stránský, člověk pevných morálních zásad
a názorů, za které byl minulým režimem stíhán ve vykonstruovaném
procesu odsouzen a vězněn. Přesto se nedal zlomit, protože, jak sám
říká: „Mít jiné názory ještě není žádná odvaha. Odvaha je, když dokážete ty názory bránit.“
Výbor Ceny Arnošta Lustiga pod vedením Jana Pirka letos jednomyslně rozhodl, že pan Stránský je pravým představitelem všech čtyř
hodnot Ceny. „Já osobně jsem velmi rád, že výbor zvolil právě pana
Stránského, člověka hrdinu, který je pro mě symbolem toho, pro co
jsme Cenu Arnošta Lustiga určili – odvahy a statečnosti, lidskosti
a spravedlnosti. Pan Stránský celý svůj život stál za svým názorem,
a to i v dobách, kdy to pro něho bylo opravdu těžké. Důležitý je pro
mě i jeho přínos v oblasti literární, protože jeho dílo nám ukazuje, jak
v dané době lidé žili, představuje nám příběhy, které by jinak byly už
dávno zapomenuté,“ řekl o novém laureátu Pavel Smutný, president
Česko-izraelské smíšené obchodní komory.

I letošní předávání Ceny Arnošta Lustiga tak přineslo mnoho podnětů k zamyšlení, jakým směrem naše společnost směřuje.
Ve velkém rozhovoru s Jiřím Stránským, který pro náš bulletin připravil Jefim Fištejn (str. 2-3), se dozvíte více nejen o laureátovi, ale třeba
i o tom, jak se poprvé potkali s Arnoštem Lustigem. gh

„Chceme s vámi dělat obchod a to teď!“ řekl
na závěr Business fóra premiér Netanjahu
Mezivládní konzultace, v pořadí již čtvrtá, která se uskutečnila dne 22. května 2016 v Jeruzalémě je již úspěšně za námi.

I přes nečekanou změnu místa konání se podařilo ve spolupráci se Svazem průmyslu dopravy ČR připravit kvalitní
a početnou podnikatelskou delegaci, ve které bylo zastoupeno celkem dvacet devět firem.
Dopolední program rozdělil delegaci do tří skupin, které
se lišily svým zaměřením, a program byl proto postaven
na individuální volbě. Přesně ve 13:30 přivítal president
Komory Pavel Smutný společně s vicepresidentem SPD
Stanislavem Kázeckým premiéra Bohuslava Sobotku a členy vlády ČR. Po krátké zdravici se ujal slova předseda vlády
ČR a přednesl cíle, se kterými přijel za svým izraelským
pokračování na straně 5
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Podivné štěstí Jiřího Stránského
má lepší mobil a kdo kam jel na dovolenou. Až udeřila hospodářská krize, byl jsem jeden z prvních, kdo jim řekl, že to není krize
hodnot, ale krize spotřební společnosti. Navíc, a na to nesmíme zapomenout, jsem starý skaut a pro mnohé jsem skutečný skautský
vzor. Tady nade mnou visí v rámečku Stříbrný vlk – vysoké skautské
vyznamenání. Nesčetněkrát jsem přednášel na lesních školách, kde
jsem odpovídal na jejich zvídavé otázky. Mladí lidé jsou pravým obrazem své společnosti a na jejich postojích jsem sledoval všechny
společenské proměny. Byli ke mně upřímní, tak jako já jsem se snažil
být upřímný k nim. Na začátku každého setkání jsem se jim omlouval, že jsem fosilie, protože kdybych nebyl, tak bych si tu dávnou
minulost nepamatoval.

JF: Jsi o něco málo mladší než Arnošt Lustig, ale dá se říct, že
patříte ke stejné generaci. V něčem je však váš životní příběh
značně odlišný. Kde a za jakých okolností jste se vlastně poprvé
setkali?
JS.: Seznámili jsme se už v 60. letech. Nebylo to jednoduché. On tehdy byl v partaji, na což já jsem byl velice alergický. Zrovna jsem se
vrátil do Prahy po odpykání trestu a s hrůzou jsem zjistil, že jediným
nekomunistou v našem prostředí byl Pepík Škvorecký. Právě ten
mě uvedl do spisovatelských kruhů, dával mi první rady do života,
pomáhal mi zorientovat se a napovídal, kdo je kdo. Já jsem přece
nikoho neznal, strávil jsem osm let v komunistickém vězení. Vlastně
všechno, co umím a co znám, jsem se naučil v kriminále od spoluvězňů. Vždyť mě ani nenechali dodělat maturitu. Tonda Brousek,
který cosi o mně slyšel od Václava Renče a Jana Zahradníčka, kteří byli jeho životním vzorem, mě jednou pozval na nějaké literární
shromáždění – bylo to někdy v polovině 60. let – a náhodou tam
byl i Arnošt. Ten ke mně přistoupil – vždyť ho znáš, on se nikdy s ničím nemazlil – a nahlas se mě ptal: „Poslyš, kluci říkají, že sis odseděl
osm let, je to pravda, ty bejku?“ Já na to: „Je to tak, ale tebe by mohlo
spíš zajímat, že v Osvětimi seděl také můj táta.“ Můj otec totiž byl
jedním z nejznámějších činitelů Sokola a ty náckové zabásli skoro
jako první. A to nás vlastně hned zkraje sblížilo.
JF: Jiří, pověz něco o tom, jak se formovaly tvé názory, povaha,
postoj ke světu? V jaké rodině jsi vyrůstal?
JS: Patřím ke generaci, která brala rozum ještě za první republiky.
Náhoda tomu chtěla, že jsem se narodil do velice patricijského prostředí. Jak mi bylo později mnohokrát vytýkáno, byl jsem milionářský synek. Za čestného kmotra mi šel Jan Masaryk. Táta pocházel ze
staré české šlechty, maminka byla dcerou ministerského předsedy.
Pro mne jako kluka to znamenalo jen to, že jsem od malička neměl
respekt k vrchnosti. Pohybovat se v těch nejvyšších patrech společnosti bylo pro mne samozřejmostí, něčím, na co jsem si nemusel
v nábožné úctě zvykat. Táta byl jedním ze vzorných žáků A. B. Svojsíka, nejznámějšího pedagoga v českém skautingu a také z našeho
příbuzenstva. Pro mne Jan Masaryk nebyl žádný vznešený pán a syn
zakladatele státu, ale prostě strejda. Vždy, když měl k nám přijít, byli
jsme jako kluci hodně natěšeni, protože jsme věděli, že bude sranda. Rozeznávat, kdo je kdo, jsme se naučili mnohem později, až po
válce.
JF: Arnošt Lustig strávil svá jinošská léta v nacistickém koncentráku. Tvou osobnost formovaly koncentráky komunistické.
Myslíš si, že tato životní zkušenost vás spíše rozděluje, nebo naopak sbližuje?
JS: Pochopení Arnoštovy zkušenosti nebylo jednoduché a nedostavilo se ihned. Znal jsem osobně mnoho přeživších letců RAF. Jistě
víš, že mezi našimi západními letci byl nepoměrně vysoký podíl
mladých lidí židovského původu. Kamarádil jsem se třeba s Kalinou,
který jednu dobu byl dokonce členem Ústředního výboru KSČ.
Ten mi vyprávěl, že ke konci války ti z židovských letců, kteří měli
v plánu vrátit se domů, začali houfně uvažovat o vstupu do komunistické strany – především proto, že doufali, že je to ochrání před
možným pronásledováním. Je třeba si uvědomit, jaká byla těsně po
válce atmosféra v Evropě. Clement Atlee zvítězil nad Winstonem
Churchillem v roce 1945 se sloganem „Stalin je jedinou zárukou
míru v Evropě“. Tyto z dnešního hlediska nesmyslné iluze tehdy sdíleli mnozí. Kalina, se kterým jsem ležel s žaludečními vředy v Ústavu
pro výzkum výživy lidu, mi jejich mentální pochody vysvětlil tak,
že se jednalo především o hledání ochrany před možným útlakem.
Komunisti mu zničili rodinu, jeho ženu Angličanku donutili opustit
republiku, děti dali do polepšovny. Ačkoli jsem v té době byl už zkušený mukl, tak mi to nešlo do hlavy. Celou dobu jsem si jen opakoval: „Jak jste jen mohli?“ On tvrdil, že jinou cestu pro sebe neviděli.
JF: Přiznám se, že to nechápu ani teď. Ale ptal jsem se na něco
jiného: zda by se daly ty dvě zkušenosti srovnat? Jestli byly spíše
společné, nebo rozdílné? Arnoštova tvorba totiž byla založena
celá na jeho koncentráčnickém zážitku a tvoje v podstatě také.
JS: Jednou jsme se takhle potkali a zašli společně na skleničku vína.
Já se ho ptám: „Co píšeš, Arnošte?“ On na to: „Já nepíšu, já rediguju.“ „Copak rediguješ?“ „Ty bejku, já jsem přece napsal na tři tisíce
stránek textu, já přece nebudu psát nic nového. Budu je redigovat.“
Ale k věci: je to tak silný existenciální zážitek, že se nutně stává jádrem veškeré tvorby. Já jsem se svým zážitkem nebyl sám. Bylo nás
více: Jiří Mucha, Karel Pecka a další. Každý to popsal po svém. Jan
Lopatka, známý literární kritik, můj popis pokládal za nejvěrohodnější. Rád říkal: „Ten Jirka je poctivej, ten všechno na sebe sám řekne
a my se dozvíme, jak to všechno bylo.“ Tím, že dovedu psát plasticky, tak se to vyprávění stává snadno filmovatelným a lidi to dostanou v pravdivých obrazech. Vždy mi hodně záleželo na tom, aby
to sdělení bylo hodně pravdivé, a to je důvod, proč mě komunisti
nikdy neměli rádi. Když se nedávno opakoval seriál Zdivočelá země,
tak se předseda KSČM Vojtěch Filip pozastavoval nad tím, jak to, že
veřejnoprávní televize může vysílat takové „lži“. Krása!

JF: Jsi letošním nositelem Ceny Arnošta Lustiga. V jejím štítu jsou vepsány čtyři hodnoty: odvaha a statečnost, lidskost
a spravedlnost. Myslíš si, že v dnešním světě tyto pojmy ještě
něco znamenají?
JS: V posledních patnácti až dvaceti letech jsem pravidelně navštěvoval školy a gymnázia s přednáškami, než mi to nedávno doktoři
zakázali po nemoci, na kterou jsem málem umřel. Říká se, že pro
spisovatele začátkem konce je, když se jeho dílo stane maturitní
otázkou. Tak to se přihodilo i mně. Nechodil jsem jenom do maturitních tříd, ale taky na devítky. Taková setkání organizoval Karel Strachota, ředitel festivalu dokumentárních filmů Jeden svět,
v jehož rámci se promítal také cyklus dokumentů Příběhy bezpráví,
často podle mých scénářů. Studenti si mohli vybrat příběh, který je
obzvlášť zajímá, a o tom jsme si povídali. Pořadatelé mě vždy ujišťovali, že to potrvá nanejvýš hodinku a půl, ale nezřídka se to protáhlo
i na tři hodiny. Mně to nevadilo, protože jsem viděl ten jejich obrovský zájem. Za tu dlouhou dobu mého chození po školách vyrostla
již v pořadí další generace mladých lidí a musím zodpovědně prohlásit, že až tato generace vidí svět otevřenýma očima – asi tak, jak
ho viděli moji rodiče. Teprve oni to mají v hlavě srovnané, a když jim
otec čte levity, tak jsou schopni mu říct: „Tati, ty mi nic nenamlouvej, ty jsi Husákovo dítě a seš zkaženej od komunistů.“

JF: To všechno je fajn, ale moje otázka směřovala trochu jinam:
ten svět se v mezidobě tak proměnil, že se ptám sám sebe, jestli
ta zmíněná sada uznávaných hodnot stále ještě platí.
JS: Proměny, o kterých mluvíš, se dají právě nejlépe poznat na té
nastupující generaci patnácti a dvacetiletých. Když přišla svoboda,
první věc, na kterou se vrhli, byl konzum. Navzájem si záviděli, kdo

JF: Ty jsi to, Jirko, měl v něčem jednodušší než oni. Tebe k určitému postoji zavazoval životopis. Když jsi byl začátkem roku 1953
zatčen, ve vězení už dřepěli tvůj táta a bratr. Nikdo tě nemusel
učit tomu, co to znamená zachovat si rovnou páteř a být statečný.
Pro tebe statečnost byla takřka vrozeným instinktem a obranným
pudem zároveň. A to je i podstata mé otázky: co to znamená být
statečný dnes, když ty hrozby jsou zcela jiné než dříve?
JS: I statečnost a odvaha dostaly jiné podoby než za mých časů. Dnešní
děti dobře vědí, že mohou vyjádřit svůj názor bez obav, že za to nebudou potrestány. Nepociťují zbožnou úctu ani ke svým kantorům,
nemají před nimi strach. Jsou schopny velmi neurvale vynadat paní
učitelce: „Co ty mi máš co povídat. Vždyť jsi sama byla v partaji a já
bych ti mohl říkat soudružko.“ Znám to z vyprávění jejich spolužáků,
kteří se za jejich hubatost trochu stydí, ale podstata vyprávění je jiná:
jsou nebojácní. Můžu za celou jejich generaci odpovědně říci: i oni mají
své vzory. Napsal jsem román Perlorodky ze života skautského oddílu
a představ si, že celé jedno vydání si skauti vykoupili. Nikoli proto, že je
to romantický příběh – naopak odehrává se to v době totality a je tam
plno drastických scén. Zdálo by se, co je v dnešní době elektronických
nosičů může lákat na příběhu tajného skautského oddílu? Odpověď je
prostá: hledají tam vzory statečnosti, odolnosti a jiných ctností.
JF: Máš pravdu, za názory se dnes nezatýká a neodsuzuje. Nebezpečí vidím ve společenském tlaku, který nutí lidi k názorové
konformitě, říká se tomu zglajchšaltování. Volba, před kterou
stojí, není příliš vábná: buďto podlehnou zglajchšaltování, anebo se uchýlí k originalitě za každou cenu. Jejich vzdor potom
nezřídka vypadá podivínsky a obskurně.
JS: Současná mladá generace má jednu obrovskou výhodu – mohou
volně cestovat po světě. Je to nedocenitelná vymoženost, kterou
já jsem zažil jen v kratičkém období mezi roky 1945–1947. Oni to
vnímají jako běžnou součást svého života. Někdy pro cestu ven ani
nepotřebují peníze, děje se to v rámci výměny mezi školami, ale také
už na úrovni gymnázií. Stávají se tak světoobčany nebo aspoň, když
budeme skromnější, Evropany. Neuvěřitelně se přitom rozšiřují jejich
obzory a zasazují své postoje do světového kontextu. Dnes už ani
nestojí o školní výlety do ciziny, chtějí objevovat svět na vlastní pěst.

JF: Nabyté vědomosti, jak víme, nenahrazují charakterové vlastnosti. Stejně tak být světoobčanem neznamená být hodnotným
člověkem…
JS: Přece jen určitá souvislost tam je. Mají dostatečné IQ, aby byli
učenliví a tím, že snadno poznávají svět, tříbí i svoje rozlišovací
schopnosti. Lépe potom umí rozeznávat dobré od zlého. Uvedu
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s politikou – ti by mohli přinést do veřejného života svou zásadovost a moudrost. Tehdejší činitelé se tomu zuby nehty bránili a já
jsem tehdy Klausovi řekl: „Já vás chápu, vám se nechce potkávat
v parlamentě lidi, kteří by se mohli zeptat: Kde jsi byl, když hřmělo?“

zcela osobní příklad. Často a rád, když vyprávím o komunistickém
vězení, volím „veselé historky z natáčení“. Oni se tomu rádi zasmějí,
ale velmi rychle si uvědomí, že to je smích se slzičkou pod víčky. Že
ve skutečnosti se jedná o tragickou situaci, kde moc legrace nebylo.
JF: Kéž bys ve svém nezdolném optimismu měl pravdu. Říká
se, že v takových existenciálních situacích – ve filozofii se jim
říká hraniční situace – vzniká mezi postiženými zvláštní vztah
jakési stmelenosti společným prožitkem. Vojáci tomu říkají
zákopové bratrství. Otázka je, zda dnešní mládež potřebuje
takový pocit sounáležitosti, nebo to je jen smyšlenka.
JS: Na to je těžké odpovědět, některé sociologické průzkumy říkají, že mladí lidé takový pocit potřebují. Kupříkladu teprve před
dvaceti lety, když se zkoumalo, kolik je členů skautských oddílů,
dospěli k číslu patnáct, maximálně dvacet tisíc lidí. Dnes je skautů
šedesát tisíc. A nedá se říct, že by to byl úspěch nějaké náborové
akce, hlásí se k tomu dobrovolně, asi proto, že tu sounáležitost potřebují. Snažím se být pro ně taky takovým vzorem člověka, který
zůstal věrný principům, i když z něho tahali řemeny. Vždycky jsem
na našich setkáních opakoval jednu myšlenku: mít jiné názory ještě není žádná odvaha. Odvaha je, když dokážete ty názory bránit.
Teprve tehdy poznáte, co stojí a co nestojí za urputné bránění.
JF: Často kolem sebe vidíme paradox: většina uznává, že demokracie je skvělá věc a zároveň jedním dechem každý remcá
a žehrá, že to stojí za starou belu, že nic nefunguje, jak má. Jak
pro sebe tento paradox řešíš?
JS: Vrcholem je, když rafinovaní intelektuálové volají po osvícené
diktatuře. Ty ses tady zmínil o mém optimismu. Já jsem měl to
štěstí, že jsem byl vychován v pevné víře v lepší budoucnost. Ale
musím říct jednoznačně: kdybych díky starším a moudřejším nebyl skálopevným optimistou, tak bych už tady nebyl. Mohu říct,
že tento postoj mi zachránil život. Nebyla to otázka víry, ale vědění. Byli jsme o tom pevně přesvědčeni. Za celá ta léta totality

jsem nikdy ani na chvíli nezapochyboval o tom, že se dožijeme
svobody, ač pro některé jsem byl možná za hlupáka. Leccos jsem
asi pochytil od svého dědečka Jana Malypetra, který byl sice za
první republiky ministrem vnitra a pak i předsedou vlády, ale zůstával přitom sedlákem se selským rozumem a věkovitou zkušeností starého sedláckého rodu. Ten mě učil, abych si s nikým za
žádných okolností nezadal na úkor vlastních zásad. Ale můj optimismus nemá jen rodinné kořeny, je čistě racionální. Jak jinak
bych mohl přežít kruté mučení v komunistickém kriminále, když
mě třeba hodili nahého do samotky a na podlahu rozlili vodu
s chlórem, abych se pořádně nadýchal výparů? Bez optimismu se
to přežít nedá.

JF: Jak v dnešní situaci, kdy se mnozí upínají, jak jsi řekl, k osvícené diktatuře, můžeme doufat v lepší budoucnost? Skrze co by
měla přijít: skrze nějakou katarzi typu války nebo zhroucením
existujících diktatur?
JS: Nic z toho není samospasitelné, musí to přijít zevnitř. V jedné
rozhlasové glose, kde jsem vyprávěl právě o těch školácích, kteří říkají rodičům, že jsou „Husákovy děti“, jsem vyjádřil naději, že právě
oni, až se chopí vlády věcí svých, tak ty současné mocipány vyženou. O svých ideálech možná mluví naivním dětským jazykem, ale
samotné ideály jsou čisté. Už je nezajímá spotřební zboží ani je neláká možnost cestovat s batohem na zádech do Jižní Ameriky, raději
jdou do stáje hřebelcovat koně nebo dělat jiné prosté věci. Říkají,
že se jim tím čistí hlava a provětrává duše. Může se to někomu zdát
hodně idealistické, ale za sebe mohu říct, že mi ta víra již třikrát
zachránila život.
JF: Je známo, že tento typ lidí klade důraz na individualismus. Většinou se necítí dobře v davu a nejsou schopni se zorganizovat. Jak
si představuješ, že tito mladí „vyženou“ dnešní mocipány?
JS: To je to, proč mě ta dnešní generace mladých lidí tolik zaujala.
Všichni předtím, i když dobře věděli, co je správné a co špatné, tak
raději mysleli jen na ten vlastní píseček a přihřívali si vlastní polívčičku. Ti dnešní nemyslí jen na vlastní polívčičku a dobře vědí, že
mohou uspět, jen pokud budou držet pohromadě. Vzpomínám si,
jak jeden – snad osmnáctiletý študák – mi řekl: „Pane Stránský, před
nějakou dobou tu vznikla Čtyřkoalice a naši jim fandili. Ale ta se
rozpadla, protože každý z jejích čelných politiků chtěl být předsedou vlády.“ Mně stačila tato věta, abych pochopil, že tato generace
o tom přemýšlí, navzájem se radí a podobných chyb se určitě vyvarují.
JF: Ale kde se vzala ta všeobecná „blbá nálada“, ta nespokojenost s demokracií, po tolika vcelku úspěšných letech? Jak je
možné, že Česká republika je daleko široko jedinou postkomunistickou zemí, kde komunisté mají dodnes tak významnou politickou váhu, kterou nemají ani v Bulharsku nebo Rumunsku,
ba ani v Rusku?
JS: Dobře, že se na to ptáš, protože je to jedno z mých velkých témat.
Na rozdíl od sousedních Poláků nebo Němců jsme jediní, kdo si nezametl před vlastním prahem. Všichni u nás tak či onak měli máslo
na hlavě. Ten měl stranickou knížku, onen vystudoval VUML. Jedna
z nejčastějších otázek, kterou mi školáci pokládali už v první třetině
vyprávění, byla: A proč jste se proti tomu nepostavili? V závěru setkání, když jsem jim podrobně vylíčil, jak fungovala společnost za
komunismu, ptali se mě už poněkud jinak: A proč mi o tom doma
nikdo nic neřekl? Bývá to pro mne jako nahrávka na smeč, protože pak jim můžu říct, že celá jejich rodina včetně prarodičů musela
s tou uzurpátorskou mocí nějak vycházet. Někdo mohl vyjít jen s tím
nejnutnějším tak, aby mohl udržet svou rodinu naživu a přitom se
nemusel s tím státem tolik „kurvit“. Zatímco jiný naopak v tom viděl
příležitost, jak si poklonkováním a patolízalstvím přilepšit k živobytí.
Ve výsledku v tom byli namočeni všichni. Napsal jsem to v povídce
Komunismus po česku a je to útlá knížka a stručná výpověď.
JF: Tak to, prosím, zformuluj do dvou vět pro naše čtenáře ještě
jednou.
JS: Stali jsme se národem lidí, kteří úzkostlivě dbali na to, aby jim
nikdo nelezl do jejich pískovišť a sami nelezli do cizích. A každý se
chránil tím, že buďto vystudoval VUML, anebo byl členem Svazu
československo-sovětského přátelství, aby mu nikdo nemohl vyčíst,
že se nezařadil do společnosti. V prvních letech po Sametové revoluci jsem velice usiloval o to, aby se do parlamentu dostali bývalí muklové, zejména ti, co ještě nebyli příliš staří a měli zkušenosti

JF: Připouštím, že schopnost přizpůsobit se okolnostem je důležitá součást strategie přežití, ale po sametce zde byla přece
doba, kdy právě statečnost a pevný postoj byly pokládány za
společenskou ctnost. Jak se stalo, že dnes opět jsou u moci
lidé, kteří zásadovost a hrdinství znovu zpochybňují a naopak
vyzdvihují tzv. šedou zónu a bytostní kompromisnictví. Jak to
vnímáš?
JS: Vzpomínám si na úsměvnou příhodu se senátorkou Jaroslavou
Moserovou, se kterou jsme se znali od dětství, v podstatě jsme spolu vyrůstali. Jednou jsme se potkali na nějaké recepci, kam jsem byl
pozván jako předseda PEN klubu a jako vždy žadonil u ministrů
o peníze, aby ta naše organizace vůbec mohla existovat. A Jarka
Moserová mi řekla: „Abys věděl, oni ti závidí i to vězení.“ Musel
jsem se smát, celý život jsem byl někomu podezřelý. I po revoluci se
mnozí z nových papalášů snažili dostat se mi na kobylku. Hrabali se
v mé minulosti, v mých spisech, aby tam nalezli nějakou poskvrnu.
Ale marně. Štvalo je na mně všechno: původ, minulost politického
vězně, ale také to, že jsem jako spisovatel uměl věci pojmenovat
pravými jmény. Vrátím se k té myšlence, že jsme si nezametli před
vlastním prahem. Ono to má i takový projev, že si mnozí předem
odpustili své špatné svědomí. Existuje české úsloví, že je lépe nenávidět, než být vděčný, protože tomu, koho nenávidím, už nemusím
být vděčný. A o tom to je. Hezky se to vybarvilo během tzv. malé
privatizace, v době, kdy peníze měli jenom veksláci a komunisté.
Často jsme se o tom hádali s Václavem Havlem, se kterým jsme byli
kamarádi a sousedé. Ten mi velice vyčítal, že nejdu do politiky, přestože pocházím z výsostně politické rodiny. Zklamal jsem ho tím, že
jsem si trval na svém: „Dokud tam budou komunisté, mě tam nedostaneš!“
JF: Byl bys tedy v té době pro zákaz komunistické strany?
JS: Byl jsem velice poučený vězeňskou četbou. I v Rudém právu jsme
se učili číst mezi řádky, a tak jsem o tom leccos věděl. Věděl jsem, že
v Západním Německu se pokus o zrušení komunistické strany nevydařil. Na jedné straně se z nich stali mučedníci, na druhé straně zákon snadno obešli tím, že trochu pozměnili stanovy a nechali se znovu registrovat. U nás ale byla situace poněkud jiná – komunisté byli
předtím u moci a jejich arogance a sebejistota pramenily z vědomí,
že to budou oni, kdo budou určovat, kdo u nás bude bohatý a vlivný.

JF: Jsi vlastně první nositel Lustigovy ceny, který je spisovatelem, tudíž jeho kolegou z tvůrčího cechu. Ostatní byli morální
veličiny, ale žádný nebyl z branže. Nabízí se otázka: jak jsi spokojený se stavem literatury u nás, neřku-li ve světě?
JS: Přiznám se, že jak jsem zavalený běžnými úkoly, tak už nemám
tolik času na čtení, jak jsem kdysi míval. Nicméně vždycky dám na
nějaké doporučení přátel. O literatuře můžu mluvit, abych byl stručný, jen podle toho, jestli jsem nějakou knížku dočetl nebo ji odložil.
Byl jsem prezidentem PEN klubu, ale chápu to tak, že za prvé jsem
uměl cizí jazyky a za druhé, kolegové rádi svěřili tuto povinnost někomu, kdo byl jakoby odjinud. Vždycky všem opakuji, že se necítím
být spisovatelem. Jak kdysi trefně poznamenal Josef Škvorecký, jsem
spíše vypravěč než spisovatel. Vyprávím jen to, co jsem zažil, čeho
jsem byl očitým svědkem a na rozdíl od pravých spisovatelů si nemusím nic vymýšlet. Paradoxně za velkou životní kliku pokládám
tu okolnost, která se ve své době mohla jevit jako největší životní
neštěstí – že jsem léta dospívání strávil v base. Před některými zlými
věcmi mě komunistický koncentrák svým způsobem uchránil – nikdy jsem neměl to pokušení uzavřít s mocí kompromis, otevřít si
vlastní slabostí nějaké průduchy, nějaké životní perspektivy. Naše
literatura je plná příkladů, kdy velcí tvůrci těm svodům podlehli.
Jedni přistoupili na vnucovaná témata, jiní se omezovali třeba jen
na humor. Ostatně podobné pokušení existovalo také v předválečné době. Tu vnitřní rozpolcenost přiznával i Vladislav Vančura, můj
velký vzor, člověk, od něhož jsem se učil poctivé češtině. Toho jsem
já byl řízením osudu ušetřen. Asi to nebude náhoda, že moje prvotina se jmenovala Štěstí.
Rozhovor vedl Jefim Fištejn, člen Výboru Ceny Arnošta Lustiga
Foto dvojstrana: Morris Media
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Panelová diskuse Evropa váhající poukázala na slabiny současného
evropského systému
V rámci Ceny Arnošta Lustiga proběhla dne 17. května 2016 v prostorech Vlasteneckého sálu Univerzity Karlovy panelová diskuse
Evropa váhající. Mezi panelisty byli spisovatel Jiří Stránský, laureát
Ceny Arnošta Lustiga za rok 2015, a členové Výboru Ceny: publicista Jefim Fištejn, kardiochirurg a předseda výboru Jan Pirk, socioložka Jiřina Šiklová, rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima a Tomáš
Pojar, vicepresident ČISOK a člen Čestného výboru. Pozici moderátora diskuse zaujal Pavel Smutný, president ČISOK.

Evropu čekala. Nyní za sebou máme mnoho dalších dramatických
událostí. Je důležité chránit humanismus a mluvit více otevřeně,
řekl president ČISOK. Poté uvedl panelisty a předal slovo Jefimu
Fištejnovi.
Publicista Jefim Fištejn mluvil o Evropské unii, zejména o její nesourodosti. Kritizoval řešení akutních problémů bez toho, že by
následně docházelo k hlubší diskusi. Názor na EU dle něj Evropané
projevili i odmítnutím jednotné Evropské ústavy. Upozornil také
na to, že volby do EU přitahují ve všech zainteresovaných zemích
u občanů ten nejnižší zájem. V Evropské unii nejsou možná politická rozhodnutí, pouze ta úřednická. Dále hovořil o problémech
současného Německa. „Němci se zmítají mezi odnárodněním
a nacionalismem.“
„Je třeba vážná diskuse o uspořádání EU. Demokracie nestojí a nepadá s Evropskou unií, nezačala a nekončí Evropskou unií a osud
demokracie by neměl záležet na osudu EU,“ shrnul Jefim Fištejn.

Ještě před započetím samotné konference proběhlo dodatečné předání Ceny Arnošta Lustiga přímo do rukou laureáta Jiřího
Stránského, který se ze zdravotních důvodů nemohl hlavního ceremoniálu zúčastnit osobně. Předseda výboru Jan Pirk předal panu
Stránskému i osobní dar – fotografii ze slavnostního obřadu. Ke
gratulaci se přidali i další členové Výboru společně s presidentem
Komory Pavlem Smutným. Jiří Stránský poté dostal slovo, poděkoval za cenu, vzpomněl na Arnošta Lustiga a okomentoval i současnou situaci.
„Navzdory tomu, že jsme každý byl odjinud, v mnoha věcech jsme
si velice rozuměli. Hlavně jsme si rozuměli, pokud šlo o bolesti světa a Evropy a jak si lidé zbytečně ztrpčují život. Protože je spousta věcí, které mají neustálou a neměnnou hodnotu a lidi neustále
a neměnně činí všechno možné, aby to zničili. Já jsem měl učitele v kriminále, byl to takový můj guru a profesor. Jmenoval se Jiří
Krupička a napsal asi osm nebo devět nádherných knížek. A jedna
z těch knížek měla nádherné motto, že by přál lidstvu, aby veškeré
úsilí, které věnuje tomu, aby se zničilo, se pokusilo věnovat na to,
aby se zachránilo. A my se teď ocitáme právě v této situaci a já nám
všem přeju, abychom to zvládli.“
Krátké úvodní slovo ke konferenci pronesl Pavel Smutný. Zmínil
titul loňské diskuse Odvážná Evropa? a podotkl, že letos je to již Evropa váhající. Rok 2015 označil jako významný předěl. Loni se tato
akce konala po útocích na Charlie Hebdo a emigrační vlna teprve

Podle předsedy Výboru Ceny Jana Pirka emigrační krize nezpůsobila krizi Evropy, ale je to obráceně. Emigrační vlna je produktem
krize Evropy. „Každá z dřívějších civilizací s výjimkou Číny, vždy
začala, dostala se na svůj vrchol a pak ji převálcovala nějaká životaschopnější civilizace. Já mám obavu, a říkám to už asi dvacet let,
že naše, nevím, jestli evropská, nebo severoatlantická civilizace, je

ní byla ohrožena mnohokrát a ustála to. Věří také, že obstojí znovu. Evropa byla vždy tvůrce hodnot, které pak byly přenášeny dál.
Oproti tomu byl Sovětský svaz, který chtěl národy zploštit, Evropa
však odolala a stala se nositelem dalších myšlenek. K Evropské unii
Šiklová dodala, že o vytvoření spojených států evropských diskutoval Masaryk již v roce 1923.
„Je správnější udržovat tradici myšlenek a hodnot než se snažit být
velmocí, na to asi Evropa poměry nemá,“ konstatovala na závěr.
„Jsem přesvědčen, že Evropa zdaleka není mrtvá a může obstát, ale
mluvím o Evropě a nejsem si jistý Evropskou unií,“ řekl na úvod svého vystoupení Tomáš Pojar, vicepresident ČISOK. Evropa podle něj
může obstát, jen když bude pluralitní a postavená na soutěživosti
jak myšlenek, tak i byznysu a kreativity.
Tomáš Pojar dále mluvil o pomýlenosti evropských elit, které očekávají, že celý svět bude sdílet jejich názor. Kritizoval chybějící leadership Evropské unie. Kvalitní lídr ale v EU ani nemůže být, protože se vždy vybírá na základě nejnižšího společného jmenovatele,
uvedl Pojar.
V následující diskusi s publikem padaly dotazy na budoucnost ČR,
se svým názorem na EU vystoupil velvyslanec Slovenské republiky
Peter Weiss, na problémy měnové unie upozornil člen bankovní
rady ČNB Pavel Řežábek.

v této fázi vývoje.“ řekl Jan Pirk. V současnosti vidí paralely s úpadkem starého Říma – neochotu pracovat, hazardní hry, drogy. Pirk
poté ještě zmínil českou „preventivní opatrnost“. Po událostech
jako měnová reforma, likvidace církví, rok 1968 se tomu nelze divit, podotkl.
Socioložka Jiřina Šiklová se nechtěla vyjadřovat k migrační krizi. Na
současnou Evropu se podívala v jiných souvislostech. Evropa podle

Pavel Smutný na závěr shrnul hlavní myšlenky, které byly na konferenci proneseny. Doba se mění a je třeba o tom diskutovat, řekl. ČR
se musí emancipovat směrem k Západu, ukázat se v pozitivním světle. Současný postoj většiny Čechů k EU je negativní, president ČISOK
však věří, že nastává doba, kdy dojde k přerodu tohoto postoje. gh
Videozáznam konference najdete na YouTube kanálech
Univerzity Karlovy a ČISOK.
Foto: Morris Media

Komora 20 let

20. výročí vzniku Komory ■ část II. (2000 – 2005)
Dne 10. května 2000 se
Česko-izraelská obchodní komora (ČIOK) po
splnění požadovaných
podmínek přeměnila
v Česko-izraelskou smíšenou ob cho dní komoru (ČISOK). Byla
znovu zaregistrována
na Ministerstvu vnitra.
Profesionálně připravené stanovy doznaly přitom jen nepatrné změny
a naopak byly doporučovány nově vznikajícím obchodním komorám jako
vzor (např. Česko-marocké obchodní komory).
Ve stejném roce Komora
Historicky první číslo bulletinu
pořádala podnikatelskou
Komory
misi do Izraele, kterou
vedl president Ing. Jan Bernard. Zajímavostí je, že to byla první společná mise s Hospodářskou komorou.
S příchodem nového presidenta Ing. Pavla Švarce se sídlo komory přemístilo z Pankráce do sídla Unipetrolu v Kobylisích (do
budovy Pražany zvané Drákulov). Kolem roku 2000 probíhalo
v české ekonomice období mnoha strukturálních změn a z Komory tak odešlo mnoho významných členů (ČKD, Motokov, Vítkovice). Poměrně úzká členská základna se rozšířila díky novému
presidentovi o ekonomicky silné firmy z chemického průmyslu.
Postupné rozšíření členské základny umožnilo v dalších letech
vybudovat z ČISOK uznávanou a prestižní instituci.

K hlavním činnostem Komory patřilo organizování pracovních
snídaní a kulatých stolů s významnými osobnostmi politického a veřejného života. V uvedené době také začíná vycházet
bulletin, jehož redakční radu tvořili Pavel Švarc, předseda, Petr
Nebeský, výkonný redaktor, a dále Petr Beneš, Milan Kenkuš
a Vladimír Tesárek. Bylo uskutečněno několik podnikatelských
misí do Izraele (TELECOM 2000, 2002 a 2004, Environment
& Chem 2000, AGRITECH 2003, BIOTECH 2004), které sehrály
důležitou roli při rozvoji vzájemných vztahů mezi ČR a Izraelem. Velkou pomoc při organizování těchto misí sehrávalo obchodní oddělení našeho velvyslanectví, ale i pan Milan Kenkuš
z izraelské amabasády.
Představitelé komory se pravidelně zúčastňovali různých kulturních a společenských akcí, které měly spojitost s Izraelem,
např. panychidy za Petra Göncze nebo otevření Vysoké synagogy. Na základě intervencí na MZV byl pan Roni Gypsz,
člen ČISOK, jmenován honorárním konzulem pro oblast Haifa. Byla též podepsána smlouva o spolupráci se Slovensko-izraelskou obchodní komorou a ČISOK se rovněž stal řádným
členem světových izraelských obchodních komor. Na částečný
úvazek byla přijata asistentka, jejímž úkolem bylo zajišťovat
obchodní činnost mezi českými a izraelskými obchodními
firmami. Činnost Komory přispěla k rozvoji vzájemných ekonomických vztahů mezi ČR a Izraelem. V roce 2002 již český
vývoz představoval 73 mld. korun. Pokrok ale nastal i v mnoha
dalších oblastech politických, ekonomických i kulturních styků obou zemí.
Mezi členy byl také přijat Arnošt Lustig, s nímž byla navázána
úzká spolupráce a uskutečněna řada akcí. V roce 2003 jsme se
podíleli na pořádání mezinárodní konference NATO a širšího
Středního východu, jíž se mezi mnoha významnými osobnost-

mi (velvyslanec Spojených států amerických, jordánský princ
Hassan a expresident Havel) zúčastnila též Madelaine Albrightová, která byla seznámena s působením ČISOK a od které
Komora následně obdržela zdravici. V červnu roku 2003 se
v Praze konal třídenní odborný česko-izraelský seminář WATER 2003, na němž se Komora také podílela.
„V historii Komory to bylo nelehké budování členské základny, její stabilizace, doba téměř existenčních starostí z důvodu
finanční napjatosti. Nebylo jednoduché při skromných finančních zdrojích zajišťovat dostatečně zajímavé aktivity. Přesto
na činnost v tomto
období i v dalších letech vzpomínám rád,
protože mě obohatila
o poznání mnoha zajímavých lidí, dala mi
možnost alespoň částečně poznat Izrael,
krásnou a hrdou zemi,
a příležitost se mnohému naučit,“ vzpomíná Jan Bernard, bývalý
president ČISOK. red
(pokračování příště)

Dokument z Mezinárodní konference
izraelským obchodních komor v roce
2000

Článek vznikl
ve spolupráci s pány
Janem Bernardem,
Petrem Nebeským
a Milanem Kenkušem.
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Spolupráce
pokračování ze strany 1

telskou stranu vystoupil ministr financí p. Moshe Kahlon, jenž ve
svém projevu podtrhnul význam vzájemných bilaterálních vztahů.
Po tomto formálním úvodu přišla na řadu panelová diskuse, kde
své úspěchy oboustranné spolupráce presentovali zástupci českých a izraelských firem. Diskusi moderoval p. Tomáš Pojar společně s p. Shaulem Lifshitzem.

Poté následovala diskuse podnikatelské delegace se členy vlády.
Moderování se ujal president Komory. V průběhu této diskuse došlo i na jedno milé překvapení v podobě blahopřání, protože dne
22. května slavila narozeniny paní ministryně Karla Šlechtová.
Následoval společný oběd a pak už se naplno rozběhla jednání
B2B, po nichž bylo na pořadu dne Business fórum. To svým vystoupením zahájil ministr průmyslu a obchodu p. Jan Mládek, který
zdůraznil hlavní oblasti zájmu České republiky v Izraeli. Za hosti-

Na závěr fóra byli přítomni oba premiéři. Nejprve se slova ujal
český premiér p. Bohuslav Sobotka, který ocenil, že se i přes organizační změny sešla velmi početná a obsahově tak významná
podnikatelská delegace. Akcentoval zájem českých obchodních
firem o účast na tendrech v souvislosti s modernizací a rozvojem izraelské železniční infrastruktury a vyzval izraelské firmy
k investování v ČR. Nakonec poděkoval organizátorům za realizaci
Business fóra.

Posledním bodem Business fóra bylo závěrečné slovo presidenta
naší obchodní komory p. Pavla Smutného, který poděkoval oběma
premiérům za jejich podporu obchodních vztahů a ocenil vzájemné bilaterální vztahy obou zemí. Je velmi rád, že spolupráce mezi
Česko-izraelskou smíšenou obchodní komorou s veřejným sektorem je na vysoké úrovní a stejně je tomu tak ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR a Svazem průmyslu a dopravy ČR. Zvláštní
poděkování věnoval oběma zastupitelským úřadům. kk
Foto: Úřad vlády

Pak už přišel ke slovu premiér Státu Izrael p. Benjamin Netanjahu,
který ve svém silně emotivním a charizmatickém projevu řekl jednou větou to, co si přeje slyšet podnikatelská sféra v České republice. „Chceme s vámi dělat obchod a to teď!“ a sálem se ozval bouřlivý potlesk. Poté se oba premiéři odebrali k zahájení mezivládních
konzultací.

Cyberphobia
Hlavní host Edward Lucas v úvodu přednášky hovořil o vážnosti
propojení kybernetické bezpečnosti a hrozby ze strany Ruské federace, kdy už při psaní své knížky Cyberphobia odkryl vážnost
a potenciální možnosti použití těchto prostředků Rusy k vedení
kybernetické války. Pan Lucas upozornil rovněž na vzrůstající nespokojenost se směřováním Ruska již od 90. let, kdy mnozí včetně
presidenta Havla pochybovali o reálné budoucnosti nastolené mezinárodní bezpečnosti, zejména poté v regionu a blízkém sousedství Ruské federace.
Nehovořilo se však zdaleka jen o Ruské federaci. Hlavním tématem
přednášky byla cennost informací a způsoby, jak ochránit citlivá
data. Lucas upozornil na fakt, že většina lidí dává přednost nízké
ceně a pohodlnosti před bezpečností i co se týče vyvíjení nových
programů a aplikací. Každý člověk se tedy musí naučit, jak kontrolovat to, co zveřejňuje na internetu a sociálních sítích a zároveň se

ných údajů ze širokého spektra potencionálních cílů. Poukázal rovněž
na možnosti krádeže identity a poznamenal, jak jednoduché je zmást
i vysoce postavené úředníky a členy ambasád. Následně vyzval k větší
opatrnosti a prověření původu informací.
Ředitel centra IT CEVRO Institutu Aleš Kučera upozornil na fakt, že
nemusíme vědět, kde data sesbíraná o naší osobě reálně skončí a kdo
je následně čte. Varoval před napadnutelností centrálních registrů vedených státem a koncentrací citlivých údajů. Prorektor Tomáš Pojar
upozornil na nedávné případy hackerských průlomů a na důležitost
vlastního auditu kyberzabezpečení ať už vnitřního, či vnějšího, který
by měly provádět firmy i stát.

Centrum transatlantických vztahů vysoké školy CEVRO Institut
(PCTR) uspořádalo dne 9. března veřejnou přednášku spisovatele
a vedoucího redaktora týdeníku The Economist Edwarda Lucase,
autora knihy „Cyberphobia“. Akce se konala v atriu vysoké školy
CEVRO Institut pod názvem Kyberfóbie: Důvěra, bezpečnost, Rusko a internet. Přednáška byla zahájena úvodním slovem předsedy
správní rady CEVRO Institutu Ivana Langera, následně hosty přivítal ředitel PCTR Alexandr Vondra. V rámci diskuse vystoupil Aleš
Kučera, ředitel Centra IT ve veřejné správě vysoké školy CEVRO
Institut (CITVS) a předseda představenstva NEWPS Holding SE,
a Tomáš Pojar, bývalý velvyslanec ČR v Izraeli, prorektor vysoké
školy CEVRO Institut pro zahraniční vztahy a vicepresident Česko-izraelské smíšené obchodní komory.

rozhodnout, zda by vůbec měl sdílet informace ze svého soukromého života. Lucas poukázal na podstatu internetu, který byl vyvinut za účelem flexibility a sdílení informací, nikoli s předpoklady
zneužití a krádeže informací. Následně nadnesl téma neexistence
„internetové policie“, která by hlídala dodržování určitých zákonů
i mezí internetu a trestala jejich zneužívání.
V současné době je dle Lucase internet rájem hackerů a větších či
menších uskupení využívaných státy k napadání a získávání cen-

V diskusi padaly otázky ohledně morálnosti sledování a sbírání dat,
o tom, zda nám pomohly zabránit v teroristických útocích zaměřených proti západním státům (např. když došlo k útokům v Paříži).
Řečníci se shodli na faktu, že bez existence dat by útoků bylo daleko více, a Tomáš Pojar konkrétně upozornil, že v liberálních demokraciích se takto získaná data oproti Rusku nezneužívají. Pokud
je napaden západní stát, vždy se obrátí na spojence vlastnící údaje
k dopadení pachatelů a využije je. Rovněž zazněla otázka týkající se
sběru dat na sociálních sítích a také propagandy, na kterou řečníci zareagovali například v korelaci k ukrajinskému konfliktu, kde se
i za pomoci dobrovolníků vytvořil portál ke kontrole dezinformací
pocházejících z ruské strany. Obecně jsou dle řečníků sociální sítě
dvojsečná zbraň působící oběma směry.
Akce se konala za podpory ČISOK a navázala na předešlé přednášky a semináře, kde vystupovali izraelští řečníci.
Text: CEVRO Institut a Tomáš Pojar, vicepresident ČISOK
Foto: CEVRO Institut

BIOCEV a Pepticom budou spolupracovat na designu nových léčiv
Počátkem letošního roku se díky iniciativě vědecké diplomatky v Izraeli paní Delany Mikolášové podařilo navázat kontakt
mezi vědecko-výzkumným centrem BIOCEV a biotechnologickou firmou Pepticom. Během květnového zasedání vlád
ČR a Izraele se zástupci obou institucí opět setkali, aby jednali
o dalších krocích ve vzájemné spolupráci.
Firma Pepticom je úspěšným spin-offem Hebrejské univerzity. Disponuje unikátním softwarem umožňujícím navrhování modelů peptidů a zkoumání jejich schopností vázat se
na cílový protein, čímž zpřesňuje, zrychluje a snižuje náklady
na srovnatelný proces v laboratorních podmínkách. Podstatou Pepticomu je inovativní ab-initio technologie umožňující
design peptidů, která byla vyvinuta na Hebrejské univerzitě
týmem profesora Amirama Goldbluma.

„Pepticom je vynikajícím příkladem, jak izraelské univerzity
umí podporovat vznik nových firem. Například u IT společností se univerzita podílí přibližně 18 %, u biotechnologií až
50 %,“ říká profesor Pavel Martásek, ředitel centra BIOCEV.

„Na společných projektech týkajících se návrhu nových léčiv
proti řadě vážných onemocnění se budou podílet laboratoře 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, které jsou součástí
centra BIOCEV. Další schůzku s Pepticom plánujeme v řádu
týdnů,“ dodává prof. Martásek.
„Mám velkou radost, že jsem mohla osobně přispět k uskutečnění již druhého setkání pana profesora Martáska se
zástupci firmy Pepticom. Jejich květnové jednání bylo po
obsahové stránce velmi konkrétní, dynamické a na vysoké expertní úrovni. Jsem přesvědčena o tom, že BIOCEV
a Pepticom jsou excelentní partneři pro realizaci společných výzkumných projektů,“ říká Delana Mikolášová.
Autor: Mgr. Petr Solil, místopředseda redakční rady
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Izrael

Dvě malé země, jedno velké srdce

V reprezentativních prostorech sídla horní komory Parlamentu ČR a pod záštitou a za osobní účasti 1. místopředsedy Senátu
PČR MUDr. Přemysla Sobotky se dne 14. dubna 2016 uskutečnilo
slavnostní setkání u příležitosti 68. výročí vzniku Státu Izrael „Dvě
malé země, jedno velké srdce“. Toto setkání uspořádal a zorganizoval petiční výbor Petice na podporu státu Izrael a Křížovníci
s červeným srdcem – Cyriaci. Naše obchodní komora se stala partnerem této akce a osobně byla zastoupena členy Rady ČISOK.
Zaplněný hlavní sál Valdštejnského paláce dával tušit, že zájem
o podporu Státu Izrael je značný a přítomnost mnoha významných hostů tento fakt jen podpořila. Oficiální program byl zahájen
státní hymnou obou zemí. Následovaly projevy významných hostů. President Komory Pavel Smutný ve svém vystoupení vyzdvihl
význam slov, která jsou uvedena v Deklaraci nezávislosti Státu Izrael a provázanost na dnešní dění v Evropě s historickým vývojem
tohoto, svým způsobem stále mladého státu. Nechyběla ani kulturní vystoupení, která zakončila oficiální část, po které následovalo neformální setkání všech účastníků v přilehlých prostorech
Valdštejnského paláce. kk
Foto: Senát PČR

Nevyužitý potenciál lázeňství
zejména působit preventivně proti vzniku některých onemocnění a k eliminaci přetížení lidského organismu ať již prací, nebo
životním stylem a prostředím.
Pozitivní výsledky balneologického výzkumu (výzkum přírodních
léčivých zdrojů) tedy potenciálně mohou vést k udržitelnosti financování této péče z veřejných zdravotních prostředků, a to jak
pro tuzemské, tak případně i některé vybrané zahraniční přírodní
zdroje pro diagnózy, pro které u nás odpovídající přírodní léčivý
zdroj není k dispozici. Typickým příkladem může být právě léčba
s využitím potenciálu Mrtvého moře v Izraeli.
Současně mohou být tyto výsledky vhodným marketingovým nástrojem pro zdravotní turistiku a přitáhnout do českých lázní jak
tuzemskou klientelu, tak být i zásadním argumentem pro stále rostoucí část populace v zahraničí, která investuje do zdraví a ve svém
volnu do pobytů orientovaných na podporu zdraví.

Jednou z oblastí doposud nevyužitých ve vztazích mezi
Českou republikou a Státem Izrael je cestovní ruch obecně
a lázeňství obzvláště. Lázeňství znamená využití přírodních
léčivých zdrojů, tedy potenciálu přírody, kterými jsme byli
obdarováni. V Izraeli je dominantním přírodním léčivým
zdrojem Mrtvé moře a produkty z něho. Působí zejména
na kožní onemocnění a imunitní systém. Česká republika se
může chlubit velkou diverzitou přírodních léčivých zdrojů
prakticky na celém území. Oplýváme přírodními minerálními vodami, z nichž některé navíc obsahují vysoký podíl kysličníku uhličitého nebo radonu, dále peloidy. Naše přírodní
léčivé zdroje mají evidentní účinek na řadu onemocnění, ale
působí i preventivně. Čeští občané mohou profitovat z lázeňské péče hrazené částečně nebo plně z veřejného zdravotního pojištění v tuzemských lázních. O péči u Mrtvého
moře v Izraeli to neplatí. Ani u nás však nemá lázeňství na růžích ustláno. Opakovaně jsme byli svědkem redukce hrazené
lázeňské péče politickými rozhodnutími, která se promítla
do regulace nároku na lázeňskou péči nebo do doporučení
vydaných státními autoritami. Naše lázeňství také silně podléhá poptávce ze zahraničí. Před několika lety došlo ke snížení poptávky z Německa v důsledku globální finanční krize,
dnes zase ubývá klientela z Ruska.
Co bychom mohli udělat pro stabilitu českého lázeňství,
jeho atraktivnost a zároveň i otevření možnosti finančně
dostupné lázeňské péče poskytované v případě specifických
onemocnění v Izraeli u Mrtvého moře?

Zdravotní péče hrazená ze zdravotního pojištění je čím dál tím
více orientována na medicínu založenou na důkazech (evidence based medicine). Plátci péče (zdravotní pojišťovny) a regulátor, kterým je stát, chtějí mít jistotu příčinné souvislosti mezi
působením prostředku léčby a léčebným efektem. Zcela zásadně je tímto směrem orientovaná farmacie. Bohužel, co se týče
přírodních léčivých zdrojů, dosavadní naše poznání bylo o vnějších symptomech (snížení bolestivosti, zvýšení hybnosti) než
o biochemii jejich působení uvnitř lidského těla. Symptomatické léčbě se věnoval Výzkumný ústav balneologický až do jeho
zrušení v roce 1992. Od té doby, tedy cca 25 let nevěnoval český
stát a jeho ministerstvo zdravotnictví na výzkum ,lázeňství ani
korunu. Investice do výzkumu ze strany vlastníků lázní, resp.
poskytovatelů lázeňské péče nebyly o mnoho větší. Za uplynulých 25 let se zásadně změnila metodika výzkumu a díky citlivým laboratorním metodám jsme schopni sledovat biochemii
jednotlivých onemocnění v těle na tzv. markerech, specifických
látkách s nemocemi nějak souvisejících a tím pádem také pozorovat, jaký pozitivní vliv mají jednotlivé metody léčby – včetně
využití přírodních léčivých zdrojů. Takový výzkum však má náklady řádově milionů korun na jeden přírodní léčivý zdroj.
Bez toho, abychom takový výzkum provedli, však do budoucna nebudeme schopni zaručit, že lázeňská péče bude i nadále
hrazena z veřejného zdravotního pojištění a nebudeme schopni
i v oblasti zdravotní turistiky argumentovat ve prospěch využití
našich lázní jak domácí, tak zahraniční klientelou. Přitom nejde
jen o to prokázat schopnost přírodních léčivých zdrojů léčit, ale

Přes dosavadní nepřízeň státu ve financování balneologického
výzkumu svítá naděje ve využití evropského programu pro vědu,
výzkum a vzdělávání. Fakulta tělesné výchovy a sportu UK v Praze
a Výzkumný ústav balneologický, v.v.i., (veřejná výzkumná instituce) založený v roce 2011 městem Mšené-lázně budou žádat
o finanční podporu excelentního výzkumu na ověření klinického
účinku šesti přírodních minerálních vod a šesti peloidů na osteoartrózu kolenního kloubu. Výzkum by měl vést k vypracování metodiky využitelné i pro případný další balneologický výzkum. Držme
tomuto ambicióznímu pokusu palce. Mohl by prospět jak našemu
lázeňství, tak i doposud nevyužitému potenciálu zdravotní turistiky mezi ČR a Izraelem.
Autor: RNDr. Jiří Schlanger, člen Rady ČISOK a VVI
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Cena Arnošta Lustiga za rok 2015
5. května 2016, Rezidence primátorky hl. města Prahy

Výbor Ceny Arnošta Lustiga
Předseda
Jan Pirk
Jaromír Císař
Dana Drábová
Petr Dvořák
Jefim Fištejn
Miroslav Grégr
Pavel Chalupa
Ilja Kotík
Markéta Mališová
Petr Mothejl
Jan Mühlfeit
Jiřina Šiklová
Libuše Šmuclerová
Tomáš Zima

Čestný výbor Ceny Arnošta Lustiga pro rok 2015
Předseda
Bohuslav Sobotka, předseda vlády České republiky
Pavel Smutný, president Česko-izraelské smíšené obchodní komory
Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu České republiky
Jan Hamáček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu
České republiky
Andrej Babiš, 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí
Pavel Bělobrádek, místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace
Jan Mládek, ministr průmyslu a obchodu
Daniel Herman, ministr kultury
Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský a primas český
Gary Koren, velvyslanec Státu Izrael v České republice
Ivo Schwarz, velvyslanec České republiky ve Státě Izrael
Alexander Grubmayr, velvyslanec Rakouské republiky
v České republice
Tibor Petö, velvyslanec Maďarské republiky v České republice
Andrew H. Schapiro, velvyslanec Spojených států amerických
v České republice
Peter Weiss, velvyslanec Slovenské republiky v České republice
Miroslav Kalousek, poslanec Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky
Miroslava Němcová, poslankyně Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky
Bohuslav Svoboda, poslanec Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky
Bernhard Maier, předseda představenstva ŠKODA AUTO a.s.
Bohdan Wojnar, člen představenstva ŠKODA AUTO a.s.
Tomáš Salomon, předseda představenstva Česká spořitelna, a.s.
Jozef Klein, předseda představenstva Asseco Central Europe, a.s
Augustin Sobol, jednatel Pramacom Prague spol. s.r.o.
Vladimír Dohnal, předseda představenstva TOP HOTELS GROUP a.s.
Oleg Haman, jednatel CASUA, spol. s.r.o.
Juan Carlos Conde Ibarra, generální ředitel
Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.

Více fotografií naleznete na www.cenaarnostalustiga.cz a www.cisok.cz
GENERÁLNÍ PARTNER

HLAVNÍ PARTNER

Foto: Morris Media

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

Jaroslav Javornický, jednatel SPIELBERG CZ, spol. s r.o.
Petr Michal, společník CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ s.r.o.,
advokátní kancelář
Tomáš Paclík, vicepresident BOHEMIAN HERITAGE FUND,
nadační fond
Karel Petrželka, předseda představenstva,
generální ředitel DEKONTA, a.s.
Paul Rausnitz, společník Meopta - optika, s.r.o.
Hana Hnátová, sestra Arnošta Lustiga
Jiří Drahoš, předseda Akademie věd České republiky

PARTNEŘI

Jan Burian, ředitel Národního divadla
Tomáš Pojar, prorektor pro zahraniční vztahy
a další vzdělávání CEVRO Institut
Richard Hindls, emeritní rektor Vysoké školy ekonomické v Praze
Tomáš Kraus, tajemník Federace židovských obcí v ČR
David Hercky, předseda Izraelsko-české obchodní a průmyslové komory
a honorární konzul České republiky
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Osobnosti

„Když chceš být nejlepší na světě, tak se musíš učit od nejlepších na světě,“
říká Jan Mühlfeit
Ing. Jan Mühlfeit (1962)
Globální stratég, kouč, mentor a člen Výboru Ceny Arnošta Lustiga. V roce 1986 vystudoval
obor informační technologie na Fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze. V roce 1993 nastoupil
do Microsoftu, kde působil téměř dvacet dva let na různých vedoucích pozicích, naposledy
jako prezident pro Evropu. V roce 2012 byl jmenován Evropskou komisí poradcem v oblasti
vysokoškolského vzdělávání. Na ČT2 moderuje talk show Skrytý potenciál, kde pomáhá lidem
najít jejich silné stránky. V pořadu Myšlení první ligy na rádiu ZET zpovídá své hosty na téma
osobního rozvoje.
Kdo to je Jan Mühlfeit? Jak vidíte sám sebe?
Myslím si, že jsem globální občan. Chci změnit celý svět a změním ho. A proč si myslím, že ho změním a proč ho zejména chci
změnit – protože na světě podle průzkumů pracuje jenom jedna
pětina lidí, která využívá svůj talent a seberealizuje se. To znamená,
že svět jede jen na jednu pětinu výkonu, protože systém rozvoje
osobnosti, jaký máme a který začíná ve škole, je špatný. Je založený
na slabých stránkách lidí, nikoliv na tom, co jim je dáno v genech
jako talent – a my to ubíjíme. Je to samozřejmě dáno i tím, že náš
mozek nevyhledává příležitosti, ale snaží se fixovat nebo bránit selhání. Protože první prioritou lidstva bylo přežít. Tudíž náš mozek
neustále hledá nebezpečí a nehledá příležitosti. Z těch, co to překonají, to je těch dvacet procent, se stávají samozřejmě šampioni.
Jak se člověk stane koučem, který může ovlivňovat pohled celé
společnosti a nadnárodních firem?
Když jsem odešel z Microsoftu, kde jsem byl ve vedení velké korporace, tak jsem nejdříve chtěl začít ovlivňovat lidi v byznysu
a začal jsem semináře dělat pro firmy. Potom jsem ale zjistil, že je
o ně obrovský zájem jak u nás, tak v zahraničí i u běžné populace.
Dnešní společnost můžeme označit jako story society – společnost příběhu, protože příběh je to jediné, čemu lidé ještě věnují pozornost. Máme spoustu informací a zpráv a média dnes už
neznamenají byznys s fakty, ale souboj o pozornost, je to byznys
s emocemi. Takže příběh, který se line celou lidskou historií, opět
hraje významnou roli. Ten příběh podle mě musí být autentický.

Člověk musí být sám sebou a můj příběh je takový. Já jsem vyrůstal
na vesnici, vysokou školu jsem málem nedodělal, a nakonec jsem
měl podřízené z ČVUT, Harvardu, Stanfordu a tak dále. První džob,
který jsem měl, než jsem šel pracovat k policii, byl na vrátnici. Za
osm let nato jsem radil Billu Gatesovi, princi Charlesovi…Takže nemám v hlavě žádnou překážku, neříkám si, že něco není možné.
Podle čeho si do svých pořadů Myšlení první ligy a Skrytý potenciál vybíráte hosty? V dnešním světě je mnoho zajímavých
lidí, jak je objevujete?
Na Skrytý potenciál byl casting, snažili jsme se vybrat právě
lidi se zajímavým životním příběhem. Aby to byli lidé, kteří
mají jasný cíl, a my jim pomůžeme jej dosáhnout. Na rádiu
ZET je opravdu široká škála lidí. Dnes tam mám například
jako hosta výživovou poradkyni, potom modelku Veroniku Kašákovou, která vyrůstala v dětském domově, napsala
o tom knihu a chodí tam děti učit. Další je David Svoboda,
olympijský vítěz. Každý ten člověk svým myšlením a tím co
dokázal, patří do první ligy.
Vaše moto je: „Pomáhám jednotlivcům, organizacím
a zemím na celém světě, aby odemkli svůj lidský potenciál.” Co pro vás v této souvislosti byla největší výzva?
Ta největší výzva není široká veřejnost, protože je třeba ovlivnit osm až deset procent lidí, kteří mají vliv na ty
ostatní. Já vždycky říkám osm, deset, možná dvacet procent
lidí má vliv na osmdesát procent.
Paretovo pravidlo
Přesně tak, Paret rule. Tam, kde já vidím, že je to těžší, jsou
korporace, protože ony jsou hnány kvartálním výkonem
a všechno musí hustit, hustit, hustit. Je těžké to dělat
dlouhodobě. Ale já se jim vždy snažím povědět: „Přátelé,
jestli se mnou souhlasíte, že jenom dvacet procent lidí ve
vaší organizaci využívá svůj talent, tak pokud to změníte
a přidáte dalších dvacet, tak se zvedne o sto procent výkon.“ A řeknu, co je největší výzva. Řada šéfů říká, lidi jsou
to nejdůležitější, co máme. Ale to je jen polovina pravdy. Silné stránky a talenty vašich lidí, je to nejdůležitější,
co máte. A to buď odemknete, nebo ne a podle toho jste
úspěšní, nebo ne. Já jsem tehdy změnil fungování celé organizace během několika měsíců. Ten region byl z jedenáctého místa na světě najednou čtyřikrát nejlepší. A řada
lidí řekla, až Jan odejde, tak propadnou, ten tým bez něj
bude ztracený. Můj nástupce byl třikrát nejlepší na světě
se stejným týmem. Je to o tom systému.

Jste členem Výboru Ceny Arnošta Lustiga. Hodnoty této
ceny jsou Odvaha a statečnost, lidskost a spravedlnost.
Jsou to hodnoty, které pomáhají v dnešní době v osobním
rozvoji, nebo ho naopak spíše tlumí a mohou být na překážku?
Já si myslím, že tyto hodnoty mají zcela zásadní význam. Technologie v našem světě narůstají exponenciálně a možnosti
jsou díky tomu obrovské. Na jednu stranu to skýtá příležitosti, na druhou je to i nebezpečné. Jeden německý profesor
říká, že třetina německé mládeže žije v digitální demenci, že je
nevzdělavatelná. Velice málo se věnujeme základním hodnotám jako lidskost, odvaha, spravedlnost – to jsou ty kotvy, to
jsou skutečně dlouhodobé věci. Technologie se mění, ale my
se potřebujeme o něco opřít. První kniha, kterou jsem četl,
byly Rychlé šípy. Mirek Dušín je samozřejmě ideální hrdina, ale
myslím si, že v životě člověka je důležité, aby věděl, že se nemůže vždycky chovat jako Mirek Dušín, ale nikdy by se neměl
chovat jako Bratrstvo kočičí pracky. To platilo pro Arnošta
a doufám, že to platí i pro mě.

Která z těchto hodnot je pro vás klíčová, nejdůležitější?
Odvaha je důležitá. Říct to, co si myslíš, i když proud jde proti
tobě. Odvaha se vyplácí dlouhodobě, ale krátkodobě odvaha znamená velkou bolest. To byl celý život Arnošta Lustiga.
Arnošt byl člověk, který dělal chyby jako každý smrtelník, ale
držel se základních kotev. Myslím, že hodnoty, které nám chybí, musíme ve společnosti neustále připomínat. V hodnotách
Ceny Arnošta Lustiga vidím velké poselství i pro budoucí generace.
Co pro vás členství ve Výboru Ceny Arnošta Lustiga znamená? Obohatilo vás nějakým způsobem?
Když jsem dostal první Českou hlavu v roce 2002, předával mi ji Arnošt Lustig, a tím pádem jsem si o něm více nastudoval. To je ohromný příběh se všemi ups and downs,
samozřejmě jako vždycky, ale převažovala tam určitěve
velké míře ta pozitiva. Kromě toho jsou členy výboru významní lidé z velmi různých oborů, kterých si velmi vákk
žím a setkání s nimi mne vždy nesmírně obohatí.
Foto: Archiv Ing. Jana Mühlfeita

Vzpomínka na Hanuše Holzera
Hanuše Holzera znám už jako honorárního konzula v Basileji,
člověka velmi vyhraněného, určitého, s velmi přesnou, jasnou
mluvou a výbornou dikcí. Od prvních momentů jsem u něj
zaznamenal ohromnou koncentrovanost, později jsem poznal
jeho charakterovou pevnost kombinovanou s neústupností.
Nevím, jaký byl v mládí, určitě také musel přijímat mnoho
kompromisů, asi nebyl odjakživa tak ocelový. Ale já už jsem
jej poznal jako člověka, který doopravdy v životě něco dokázal a už si všechny hodnoty správně nastavil. Chtěl bych být
podobně charakterově pevný a zároveň tak důsledný, odvážný
a pracovitý.
V umělecké zkratce tím chci říct, že co si Hanuš vzal do hlavy,
to udělal. A to, co udělal, se v zásadě povedlo. Povedla se mu
dohoda mezi Škodovkou a Volkswagenem, z mého hlediska se
mu podařilo zkonsolidovat naši Komoru, povedlo se mu pro
tuto zemi udělat spoustu věcí, o nichž on sám nikdy nemluvil.
Ty tak vyplouvají na povrch postupně od různých lidí, kteří
říkali a říkají, co všechno Hanuš zařizoval. Od povodní 2002,
kdy organizoval sbírku, až po jiné, daleko delikátnější věci. Miloval totiž delikátní mise a miloval diskrétní mise, ve kterých
se pohyboval jako pstruh ve vodě.

Vztahy jsme mezi sebou měli nádherné - byl to můj velký
vzor a otcovský přítel, na kterého budu vždy vzpomínat –
ale nebyly vůbec bezkonfliktní, naopak, byly plné dialogu.
Pokud ten dialog nebyl po jeho, tak to bylo skutečně ostré,
ale já jsem mu odvážně čelil, v některých otázkách i zásadně. A jednou, když jsme se takto hlasitě dohadovali a diskuze byla velmi vyhraněná, Hanuš najednou podotkl: „Proč se
tak rozčiluješ, vždyť se jen bavíme.“
Hanuš měl kritické myšlení - a to bych chtěl vyzvednout
a doporučit nám všem. Byl kritický k názorům, ke mně, ke
všem. Nic pro něj nebylo zlaté a dost lesklé, vždy prozkoumal podstatu, vždy koukal po lidech, jací jsou, jaké jsou jejich motivy. A měl velmi přesný a často velmi ostrý úsudek.
Myslím, že nám všem velmi chybí a místo po něm je nezacelitelné – protože takových lidí už dnes mnoho není.
Odešel jedinečný přítel a mentor. Čest jeho památce.
JUDr. Pavel Smutný, president ČISOK

Hanuš Holzer 29. června 1929 - 29. dubna 2016
Dne 29. dubna 2016 v odpoledních hodinách přišla smutná zpráva ze švýcarských Basilej. V úzkém rodinném kruhu odešel na
svou poslední cestu bývalý honorární konzul ČR v Basileji a dlouholetý člen Komory, pan Hanuš Holzer.
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Naživo

Evropa – nebezpečný precedens
Tento příspěvek píši nedlouho po teroristických útocích
v Bruselu, kdy skupina organizovaných radikálních islamistů
provedla bombové útoky na letišti Zaventen a v bruselském
metru s celkovou bilancí 31 mrtvých a 260 zraněných. Jde
o jeden z nejrozsáhlejších organizovaných teroristických činů
napojených na Islámský stát hned po masakru v Paříži z 13. na
14. listopadu 2015, kdy tyto pařížské teroristické útoky stály
život 130 osob a 415 raněných. Nechci se v tomto příspěvku
věnovat problematice radikálního islamismu ani terorismu či
migrace, ale chci se zamyslet nad specifickou reakcí Evropské
unie a jejího vedení na tyto drastické skutečnosti.
Po útocích v Paříži se celá Evropa a civilizovaný svět sjednotil v proklamacích a odsouzení těchto zavrženíhodných činů.
Zatímco jsme byli svědky nasvěcování francouzských trikolor,
zrození belgického čurajícího chlapečka a pláče Federiky Mogheriniové, rozhodlo se vedení Evropské unie tvrdě zakročit
proti vzmáhajícímu se terorismu snahou omezit legálně držené zbraně pro občany Evropské unie.
Tato iniciativa je pravým opakem toho, co měla Evropa udělat!
18. 11. 2015, tj. čtyři dny po útocích v Paříži, prezentovala Evropská komise směrnici Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 91/477/EHS o kontrole nabývání
a držení zbraní. COM2015(750) http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2015/CS/1-2015-750-CS-F-1.PDF.
Tato novela byla prezentována jako jedna ze základních reakcí
na teroristické činy v Paříži. V atmosféře nutnosti něco protiteroristického udělat byla tato novela Evropskou komisí schválena
a postoupena k dalšímu projednávání v Evropském parlamentu.
Zarážející je rychlost, s jakou byla odborná novela vypracována
a schválena. Zatímco veškeré teroristické činy byly provedeny
nelegálně drženými zbraněmi, je novela výhradně zaměřena
na legálně držené zbraně v rukou bezúhonných občanů Ev-

ropské unie. Pokud by novela prošla legislativním procesem,
znamenalo by to pro nás mimo jiné tyto absurdní a nebezpečné skutečnosti:
1. Znehodnocení zbraní kategorie A (např. zbraně s automatickou možností střelby) vlastněných kulturními a historickými institucemi, jako jsou muzea apod.
2. Zákaz samonabíjecích zbraní, které mají vzhled zbraní automatických.
3. Zařazení ostatních zbraní kategorie D (airsoftové zbraně, vzduchové zbraně, plynové zbraně, signální zbraně apod.) jakož
i předmětů, které mají vzhled palné zbraně do kategorie C,
tj. zbraně na registraci. atd.
Zatímco logické důsledky zhoršení bezpečnostní situace v Evropě by měly směřovat ke zvyšování schopnosti Evropy bránit
se a čelit terorismu, je dopad této novely naprosto opačný.
Dalším paradoxem je, že z důvodu „naléhavosti návrhu vzhledem k teroristickým událostem“ byl návrh předložen bez posouzení dopadů.
Aplikací této novely by došlo k:
1. 99% zákazu samonabíjecích zbraní, jako jsou pistole, samonabíjecí pušky apod. pro legální držitele zbraní v celé EU
2. Znehodnocení všech automatických zbraní držených v muzeích, a tím k nenahraditelným ztrátám na historickém bohatství včetně nevyčíslitelných finančních ztrát

3. Nutnosti registrace airsoftových, plynových, signálních
zbraní a v absurdním důsledku i makety pušky, kterou otec
vyřeže ze dřeva svému synovi.
4. Snížení obranyschopnosti jednotlivců i celého státu
5. Přesunutí zbrojní výroby mimo Evropskou unii, a tím opět
ke snížení obranyschopnosti jednotlivých států
6. Obchodním, finančním ztrátám v miliardách korun včetně
ztráty pracovních míst (jen pro Českou zbrojovku Uherský
Brod by to znamenalo propuštění cca 1000 pracovníků, bez
započítání externích dodavatelů).

CHCEME TO? JAKÝ TO BUDE MÍT SMYSL A JAKÉ TO BUDE
MÍT DOPADY?
Na tyto otázky bych si dovolil odpovědět příkladem z Izraele.
Izrael je dlouhodobě vystaven teroristickým útokům. V poslední době jde např. o útoky palestinských radikálů noži. Od
poloviny září 2015 do data útoků v Paříži došlo v Izraeli k více
jak sedmdesáti útoků nožem na izraelské obyvatelstvo, kdy
o život přišlo 11 Izraelců a 153 jich bylo zraněno. Zabito bylo
téměř 70 útočníků, ve většině případech bezprostředně po zahájení útoku.
Odpověď izraelské společnosti (na základě své historicky
dlouhodobé zkušenosti s teroristickými útoky) je bezprostřední a nekompromisní. Při útocích noži v poslední době je
„relativně“ příznivá bilance na izraelské straně dána díky vy-

sokému procentu legálně držených zbraní nošených vycvičenými občany v denním procesu a jejich okamžitá reakce na
ohrožení. Na základě množství útoků se zvýšil v Izraeli počet
žádostí o vydání zbrojního průkazu o 5000 % a premiér Netanjahu povolil nošení zbraní i sportovním střelcům. Evropská administrativa činí naprostý opak a svými návrhy přispívá
k bezprecedentnímu omezení schopnosti se bránit. Pro „starou část Evropské unie“, jako jsou Anglie, Francie, Belgie, ale
i Německo (kde je držení samonabíjecích zdraní administrativně
náročné), je držení zbraně pro ochranu života a majetku nemožné. V případě Velké Británie jde nařízení až do absurdna, kdy v případě, že u vás policie najde šroubovák a nejste elektrikář – můžete
být obviněn z nedovoleného ozbrojování. Příkladem může být
i nedávné použití pepřového spreje belgickou dívkou při napadení migrantem a její odsouzení za použití tohoto v Belgii zakázaného obranného prostředku. Jsem přesvědčen, že v momentě, kdy by byla v divadle Bataclan (nebo v Uherském Brodě, kde
došlo ke zneužití legálně držené zbraně) přítomna ozbrojená
osoba, mohlo dojít k ušetření řady životů. Aktivní obrana v případě takovéhoto napadení by znamenala i vzkaz pro útočníky
(kteří počítali s vlastní smrtí) – ozbrojený občan může zastavit
toto zlo a národ není stádem ovcí vedených na porážku.
Po zveřejnění novely směrnice došlo na úrovni některých členských zemí, jako jsou Česká republika, Finsko a Pobaltí, k vyjádření naprostého nesouhlasu s touto směrnicí. Zpravodajka
Vicky Fox z Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů EP
se snaží předložit smysluplné úpravy směrnice. 15. 3. 2016 proběhlo ve výboru IMCO EP veřejné slyšení k revizi této směrnice
s převážně kritickými připomínkami k původnímu znění. Nicméně autoři směrnice se stále snaží hájit původní návrh a podle
posledních návrhů předložili doplnění o zákaz běžných loveckých zbraní „vojenských ráží“, jako jsou 308 Win, 30-06 Sprg.,
8x57. Jak je vidět, boj o zachování schopnosti Evropské unie se
bránit a nenechat se popravit jako bezbranné stádo nekončí.
Proto bych rád vyzval ty z vás, komu není jedno, kam Evropa
směřuje a jak reaguje na zhoršení bezpečnostní situace, aby tento svůj postoj vyjádřili svým podpisem evropské petice „Terorismus nelze zastavit omezováním legálně držených zbraní“ na
www.gunban.eu a její české obdoby na www.tacticaltraining.
cz, kde je petice ke stažení včetně podpisových archů. Podpis
u české petice je nesmírně důležitý, neboť dává českým europoslancům a vládě možnost argumentovat množstvím nespokojených občanů České republiky při jednáních v Bruselu.
O tom, že izraelský systém ochrany a bezpečnostních systémů
ve společnosti se po útocích v Bruselu konečně stává aktuálním
pro řešení současné kritické situace v Evropě, svědčí zvýšený
počet zpráv v médiích o tom, kam všude jsou zváni izraelští experti – „ať s tím něco rychle udělají“. Jsem přesvědčen, že toto je
správná cesta, nicméně záleží i na každém z nás. Proto nebuďme
hluší a slepí k postojům, které jsou nám předkládány, a v případě,
že s nimi nesouhlasíme, využijme veškeré legální demokratické
možnosti toto změnit a možná tím i zachránit vlastní životy.
Poznámka autora: Těsně před vydáním tohoto bulletinu
odjíždí ministr vnitra Milan Chovanec na Radu ministrů
EU (10. června 2016), kde se má směrnice 91/477/EHS
schvalovat. Výsledky jednání budou v době vydání bulletinu
již známy. Nezbývá než doufat v rozumný a uvážlivý výsledek.
Autor: Ing. Petr Mothejl, člen Rady ČISOK
Foto: Archiv Ing. Petra Mothejla
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Naživo

Přednáška Hynka Kmoníčka
V advokátní kanceláři Císař, Češka, Smutný proběhla dne
18. dubna 2016 přednáška PaedDr. Hynka Kmoníčka, ředitele
zahraničního odboru Kanceláře prezidenta republiky, na téma
Islámský stát. Přednášku zahájil krátkou úvodní řečí prezident
ČISOK Pavel Smutný, poté se již slova ujal pan Kmoníček.
Odborník na arabský svět nejdříve hovořil o historii států na
Blízkém východě, ve které má současný problém kořeny. Uspořádání arabských států v inkriminované oblasti označil za uměle vytvořené, nerespektující historické hranice a přirozený vývoj. Jako jednu z hlavních příčin uvedl Sykes-Picotovu dohodu
z května roku 1916, kterou podepsala Velká Británie a Francie za souhlasu Ruska. Tajně sepsaná smlouva mezi zmíněnými mocnostmi rozdělovala budoucí sféry vlivu v jihozápadní
Asii. Po porážce Osmanské říše si tak Británie, Francie a Rusko
rozdělily arabské provincie a jejich vliv na těchto územích trval až do druhé poloviny čtyřicátých let. Tímto činem Británie
(a obecně „Západ“) nedodržela sliby dané Arabům – tedy možnost k vytvoření arabského státu v oblasti Velké Sýrie. Myšlenka
jednotného arabského státu, kterou nyní zastává ISIS, tedy není
žádnou novinkou. Jako další důležitý bod v historii ISIS Kmoníček označil kemp Bucca – americké detenční zařízení na území
severního Iráku. Američané zde umisťovali íránské partyzány
a další odboj. Jednalo se o místo, kterým mezi lety 2003–2009
prošlo zhruba 100 000 vězňů. Ti největší extremisté zde byli vězněni společně. Později tito lidé stáli u zrodu teroristických organizací a Islámského státu. Přednášející dále vysvětloval motivaci
ISIS a jejich ideologii. Podotkl, že ISIS dokonce vydává i vlastní
časopis (jehož obálky si přítomní mohli v prezentaci prohlédnout) jako další z nástrojů pro šíření jejich radikálních názorů.
Kmoníček se věnoval i struktuře a financím tohoto „pseudostátu“, předním představitelům a duchovním vůdcům. Poukázal
také na fakt, že většina vedoucích teologů ISIS jsou konvertité,
nikoliv rodilí muslimové. V souvislosti s vývojem na Blízkém
východě uvedl i vliv politiky amerického prezidenta Obamy
a události tzv. arabského jara z roku 2010. Následovala velmi
živá diskuze, téma přítomné skutečně zaujalo. Na závěr prezident Komory panu Kmoníčkovi poděkoval za velmi působivou
a obsáhlou přednášku. gh

Kolem světa s obchodními komorami
Pod jedním stanem se 4. května 2016 sešlo čtrnáct obchodních komor, které působí v ČR, aby uspořádaly společnou
akci pod názvem Around the World with 14 Chambers. Žofín Garden Restaurant se zaplnil téměř pěti sty hosty. Každá
obchodní komora zde na vymezeném prostoru prezentovala svého bilaterálního partnera v kultuře a kulinářském
umění.
ČISOK byl zastoupen společností Terra vinifera, s.r.o., která
nabídla hostům šest druhů vín a připravila ochutnávku olivového oleje z Izraele.
Slavnostní večer byl zahájen úvodním slovem zástupce francouzské obchodní komory a presidentem naší obchodní komory Pavlem Smutným. V průběhu večera přišla na řadu tombola, kam
cenu věnoval i hotel King David a společnost Terra vinifera, s.r.o.

Akce se setkala s velmi pozitivním ohlasem a již teď se začíná přemýšlet nad rokem budoucím. kk

Pak už nic nebránilo budování networkingu a navazování nových
obchodních a přátelských vztahů do pozdních nočních hodin.

Foto : Tomáš Česálek

Členové

Středočeský kraj podpořil inovace v regionu pěti miliony korun
je pro podporu spolupráce podniků ze Středočeského kraje
s vysokými školami či výzkumnými organizacemi z ČR. Cílem
je podpora firem s inovačními aktivitami, a tím i posílení jejich konkurenceschopnosti. Předávání voucherů koordinovalo
Středočeské inovační centrum.

Efektivní využití biomasy ve větších obcích a městech, monitorování procesu porušování skalního masivu nebo optimalizace výroby zdravotnických lůžek. Tyto a dalších třicet osm
projektů bylo 31. března 2016 oficiálně vybráno mezi příjemce Středočeského inovačního voucheru – finančního nástro-

První výzva v rámci Středočeských inovačních voucherů vzbudila mezi podnikateli velký zájem. Do projektu s celkovou alokací pět milionů korun se přihlásilo devadesát sedm žadatelů o dotaci. Dvanáct žádostí bylo vyřazeno kvůli formálním
nedostatkům, sedm nejlépe hodnocených žádostí bylo přímo
vybráno Radou pro konkurenceschopnost Středočeského kraje k podpoře a získalo téměř jeden milion korun. Ze zbývajících sedmdesáti osmi přihlášených projektů bylo vylosováno
třicet čtyři firem, které si mezi sebou rozdělily přes čtyři miliony Kč. Mezi nimi také člen ČISOK, firma Dekonta a.s., která
bude spolupracovat s Přírodovědeckou fakultou UK na vývoji programového nástroje pro modelování proudového pole
mezi dvěma hydrogeologickými vrty.

„Inovační vouchery jsou pro nás důležitým nástrojem, který
pomáhá rozvíjet oblast navazování konstruktivní spolupráce
mezi středočeskými inovačními firmami a vědci. Mám radost
z toho, že jsme byli schopni podpořit téměř polovinu z přijatých žádostí a že u více než třetiny žadatelů se jednalo o nově
navázanou spolupráci,“ řekl Ivo Říha, ředitel SIC a člen ČISOK.
Veřejné losování za účasti notáře proběhlo ve Středočeském
inovačním centru (SIC) v Dolních Břežanech. Mezi losujícími
osobnostmi byli například hejtman Středočeského kraje, Ing.
Miloš Petera, prof. Cyril Höschl, špičkový český psychiatr a ředitel Národního ústavu duševního zdraví, nebo Ing. Jiří Plešek,
ředitel Ústavu termomechaniky AV ČR, v. v. i.
Více na www.s-ic.cz
autor: Středočeské inovační centrum
Foto: Středočeské inovační centrum
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Partneři Ceny Arnošta Lustiga

Silné partnerství: 25 let spojení ŠKODA a Volkswagen
Srdce automobilky ŠKODA AUTO, které bije v Mladé Boleslavi již 121 let, založili Václav Laurin a Václav
Klement roku 1895. O desítky let později proběhlo
začlenění ŠKODA do svazku skupiny Volkswagen.
Smlouva o vstupu společnosti s novým názvem
„ŠKODA, automobilová akciová společnost“ vstoupila v platnost
dne 16. dubna 1991. Smlouvu podepsal tehdejší ministr průmyslu české vlády Jan Vrba a předseda představenstva společnosti
Volkswagen Carl Hahn. Tehdy modelový program tvořily pouhé
dvě řady. Dnes ŠKODA nabízí rozsáhlou paletu více než 40 modelových variant sahajících od malého vozu Citigo až po vlajkovou
loď ŠKODA Superb. Nejširší modelová nabídka v její historii vzniká
na dvou kontinentech ve čtrnácti závodech. V jubilejním roce na-

víc ŠKODA AUTO zahajuje novou modelovou ofenzivu v segmentu SUV. Od roku 1991 do března 2016 značka ŠKODA do nových
modelů, do výzkumu a vývoje i do rozšiřování výrobních kapacit
v České republice vložila více než 300 miliard korun. V roce 2015
bylo ve vývojovém, technologickém a designovém centru v Mladé
Boleslavi zaměstnáno téměř dva tisíce vysoce kvalifikovaných specialistů. Díky jejich schopnostem vozy ŠKODA vynikají typickými
přednostmi, jako jsou nadprůměrná prostornost, špičková funkčnost a moderní technika.
Dnes ŠKODA AUTO, jejímž plným držitelem akcií je Volkswagen,
patří k pilířům českého hospodářství: v roce 2014 tvořila 4,5 %
HDP České republiky a realizovala přibližně 8 % českého exportu.

Úspěch značky ŠKODA je propojen i s řadou dodavatelů zvyšujících zaměstnanost v České republice o tisíce pracovních míst.
Samotná ŠKODA AUTO se 28 500 zaměstnanci patří k největším,
nejstabilnějším a nejatraktivnějším zaměstnavatelům. Pozornost se
věnuje i přípravě mladé generace: firemní Střední odborné učiliště
zde vyučilo 22 000 žáků a univerzitu ŠKODA AUTO Vysoká škola
dosud úspěšně absolvovalo 1400 studentů. Od počátku letošního
roku do konce února dodávky vozů ŠKODA zákazníkům vzrostly
o 4,5 %, což je za uvedené období nejlepší výsledek v historii firmy.
Tento ukázkový příklad česko-německé hospodářské spolupráce
píše další mimořádnou kapitolu své historie, spojení automobilky
ŠKODA a koncernu Volkswagen tak při svém 25. výročí dosahuje
nových rekordních met.

Asseco Central Europe, a.s.

Česká spořitelna, a. s.

Historie společnosti sahá do roku 1990, kdy
deset nadšenců informačních technologií založilo společnost s názvem Asset a vytvořilo
bankovní systém pro Českou a Slovenskou spořitelnu. O deset let
později se od Assetu odčlenila softwarová divize a vznikl tak Asset
Soft, který v roce 2004 uzavřel strategické partnerství s polskou
společností Comp Rzeszów, a tím byly položeny základy mezinárodní skupiny IT společností s názvem Asseco. Na český trh vstupuje společnost v roce 2007, a to prostřednictvím akvizice firmy
PVT. V našem regionu nese společnost název Asseco Central Europe a je dnes jedním z nejsilnějších softwarových domů ve střední
a východní Evropě. Působí na Slovensku, v České republice, Maďarsku, Německu, Rakousku a Švýcarsku. Realizuje náročné projekty
pro komerční sféru jakož i státní správu a samosprávu postavené
na dlouholetých zkušenostech s rozsáhlými softwarovými řešeními na míru. V České republice se stala součástí nejvýznamnějšího
projektu českého eGovernmentu – tvorby základních registrů státní správy. Dominuje na trhu stavebních společností v ČR, protože
její core systém StarBUILD používají čtyři z pěti stavebních spořitelen v České republice. K dalším významným projektům, které

Loni se dožila 190 let a řadí se mezi nejtradičnější tuzemské společnosti. Výsad, které má Česká
spořitelna na domácím bankovním trhu, je však
mnohem více. Skutečnost, že má díky 621 pobočkám rozmístěným po celé zemi nejrozsáhlejší distribuční síť mezi
bankami v Česku nebo že je i díky 1589 bankomatům a platbomatům
nejdostupnější bankou v zemi, překvapí málokoho. Stejně jako fakt,
že díky největší klientské bázi zahrnující více než 4,7 milionů klientů
obhospodařuje nejvíce bankovních účtů v zemi.
Pro mnohé překvapivé ale může být zjištění, že Česká spořitelna je
jedinou univerzální domácí bankou, která poskytuje služby korporátního bankovnictví pod samostatnou značkou. Od podzimu 2012
nabízí spořitelna korporátní bankovnictví pod značkou Erste Corporate Banking (ECB). V mnoha segmentech (např. komunální financování, financování zemědělství aj.) se ECB stala lídrem trhu. K dalšímu posílení pozice na trhu začala ECB vytvářet také specializované
balíčky služeb pro konkrétní průmyslové sektory, například balíčky
pro financování zemědělců (Top Agro) či automobilového průmyslu
(Top Automotive). Úspěšnou synergii mezi Českou spořitelnou a ECB
dokládá i podpora inovací, které jsou klíčové pro posilování konkurenceschopnosti domácí ekonomiky. Spořitelna navázala spolupráci
s největšími tuzemskými univerzitami a podporuje spolupráci firemního a veřejného sektoru v oblasti inovací. ECB připravila k podpoře
inovačních aktivit firem napříč průmyslovou sférou program Top Inovace, který patří k vůbec nejúspěšnějším.

Univerzita Karlova v Praze
Univerzita Karlova byla založena v roce
1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má sedmnáct fakult (čtrnáct v Praze, dvě v Hradci Králové
a jednu v Plzni) a čtyři vysokoškolské ústavy, pět dalších pracovišť
pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou a další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, pět celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště
řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak
ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum,
vývoj a inovace. S více než půl milionem bodů, podle aktuálně
platné státní Metodiky hodnocení výsledků, vede UK před druhou

institucí v pořadí s enormním náskokem. Univerzita má přes osm
tisíc zaměstnanců, z toho více než čtyři tisíce šest set akademických
a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než padesát tisíc studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují
ve více než třech stech akreditovaných studijních programech s více
než sedmi sty studijními obory. Univerzitu ročně absolvuje zhruba
devět tisíc studentů. Univerzita Karlova patří mezi pět evropských
univerzit, které se těší největšímu zájmu zahraničních studentů
v rámci programu Erasmus. Podle průzkumu Reflex 2013–2014 Pedagogické fakulty UK vykazují absolventi UK dlouhodobě nejnižší
míru nezaměstnanosti mezi veřejnými vysokými školami. Finanční
ohodnocení absolventů UK na trhu práce patří k nejvyšším.

Jozef Klein, CEO a předseda představenstva
Asseco Central Europe, CEO Asseco Group
Asseco Central Europe v České republice realizovalo, patří dodávka ePortálu pro Českou správu sociálního zabezpečení a dodávka
klíčových prvků statistického informačního systému pro Český
statistický úřad. V rámci utilit právě spouštíme produktový web:
www.samo-asseco.com pro řešení Strategic Asset Management
and Operation ( SAMO ). Naše řešení pomáhá provozovatelům
technické infrastruktury poskytovat lepší služby zákazníkům, dosahovat vysoké spolehlivosti dodávek a zároveň snižovat provozní
náklady a optimalizovat investice na provoz, údržbu a rozvoj technické infrastruktury.
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Zasedání Valné hromady ČISOK
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V roce 2015 vstoupilo do Komory dvacet pět nových členů. Za
první čtvrtletí 2016 se ČISOK rozrostla o pět podnikatelských a tři
fyzické osoby. Celkem má již 125 členů.
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MEDIÁLNÍ VÝSTUPY KOMORY V ROCE 2015

(Na základě vlastních údajů monitoringu ČISOK)
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Vývoj členské základy v roce 2015

2015

Dne 21. dubna 2016 proběhlo zasedání Valné hromady
ČISOK. Stejně jako minulý rok se akce uskutečnila v příjemném prostředí čtyřhvězdičkového Top Hotelu Praha,
který byl rovněž partnerem této události. Mezi účastníky
nechyběl izraelský velvyslanec J. E. Gary Koren, čestný president ČISOK pan Miroslav Grégr a z Berlína zavítal i český
velvyslanec v Německu, pan Tomáš Jan Podivínský. Celkem se sešlo okolo 70 členů, kteří byli po krátkém úvodním slovu presidenta Komory Pavla Smutného a proslovech
J.E. Garyho Korena a Miroslava Gégra informováni o hospodaření, plánech a akcích Komory v minulém i letošním roce.
Podrobnější informace ze zasedání vám přinášíme v netradičním grafickém znázornění a děkujeme všem za účast.
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