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Editorial
Vážení přátelé,
v loňském březnu
byla Václavu Malému předána historicky první Cena
Arnošta Lustiga. Její
udílení zaznamenalo mimořádný ohlas.
Zejména v rámci
diskuse s významnými představiteli
českého veřejného
života jsme se setkali
s pochopením a uznáním za v dnešní době tak
potřebnou a obecně postrádanou podporu
hodnot s Cenou i s osobou Arnošta Lustiga
samotného spojených. Svou roli při tom bezesporu hrál i laureát, který svými dlouhodobými postoji i životní cestou zvolené premisy
zosobňuje.
Letos Výbor Ceny v čele s Janem Pirkem zvolil laureátkou za rok 2012 Kamilu Moučkovou.
Je nám velkou ctí, že záštitu nad Cenou již podruhé přijal primátor Bohuslav Svoboda, který
na slavnostní předání laskavě poskytl svou rezidenci, a předsedou Čestného výboru se opět
stal premiér ČR Petr Nečas. Rovněž impozantní
složení Čestného výboru dokládá, že hodnoty
Ceny v české společnosti rezonují. Chci srdečně
poděkovat rovněž našim partnerům, bez jejichž
podpory by Cena Arnošta Lustiga nemohla
existovat.
„Člověk se může podobat písni nebo doztracena utichající ozvěně. Rozhodují ony chvíle
a chvilky rozhodování. Všichni je prožíváme.“
říká Arnošt Lustig. O dvou desítkách let svého
života Kamila Moučková rozhodla odvážně
v několika vteřinách, důsledky tohoto kroku
pak statečně nesla; lidsky a autenticky. Pád
z kariérního vrcholu i následný, nejen ideový,
rozchod s vlastním otcem tvrdě zastupujícím
normalizační zvůli ustála s velkou dávkou
spravedlnosti a pochopení pro druhé. Zároveň
tato volba vybízí ke vzpomínce na jedinečnou
atmosféru let předcházejících srpnové krizi, na
tvůrčí energii i ducha svobody českého národa.
Letošní oslava odvahy a statečnosti, lidskosti
a spravedlnosti připadá symbolicky na 12. duben.
Den, kdy člověk poprvé otevřel brány vesmíru.
Věřím, že bude nám všem inspirací!

Pavel Smutný, president ČISOK

Literární vzpomínkový večer
věnovaný Arnoštu Lustigovi
Dva roky od úmrtí Arnošta Lustiga si v úterý
26. února v pražském divadle Komedie připomněla řada významných osobností. Komora
k výročí odchodu spisovatele světového formátu
a svého dlouholetého čestného člena uspořádala literární vzpomínkový večer s podtitulem To
dobré v člověku se projevuje činem, který byl
zároveň první doprovodnou událostí k letošnímu
ročníku Ceny Arnošta Lustiga, která bude udělena
12. dubna. Akce byla otevřená i pro veřejnost
a atmosféra zaplněného divadla byla elektrizující.

Večerem provázel herec a moderátor Lukáš Hejlík
Členové Výboru Ceny Arnošta Lustiga četli
povídku Chvíle hned po ránu z knihy Démanty
noci. Konkrétně se hlavními protagonisty večera
stali profesor Jan Pirk, publicista Jefim Fištejn,
nakladatelka Markéta Mališová, president
Komory Pavel Smutný, operní pěvkyně a herečka
Soňa Červená, podnikatel a filantrop Petr Mo-

thejl a historik a filozof Tomáš Kraus. Průvodcem
komponovaným večerem byl herec Lukáš
Hejlík. Byť většina účinkujících měla s divadlem
zkušenosti spíše ze strany hlediště, na jevišti se
jim povedlo prožít svou část textu tak, jako by
byli umně vedeni příběhem a jeho samotným
autorem. Arnošt Lustig se ve svém díle po celý
život zabýval tématem holocaustu, kterým
v mládí sám prošel, a i přesto, že je jeho stěžejním
literárním motivem, jeho osobnost byla veselá,
plná života a sršela odzbrojujícím optimismem.

Text povídky nutil k zamyšlení nejen diváky
Stejně tak jako účinkující, kterým pomohla
postavit scénář k přesnému vystižení Arnoštovy
přitažlivosti tajemnice Komory Šárka Stegbauerová, se i diváci těšili jedinečné atmosféře, která
byla završena neformálním setkáním s číší stejně
jiskřivého vína vinařství Spielberg Jaroslava Javornického.
red

Při scénickém čtení povídky Chvíle hned po ránu z knihy Démanty noci, zleva: T. Kraus,
P. Mothejl, J. Fištejn, P. Smutný, S. Červená, J. Pirk, M. Mališová

Osobnosti

Cenu Arnošta Lustiga za rok 2012 získává
Kamila Moučková
Laureátkou historicky druhé Ceny Arnošta Lustiga
je Kamila Moučková, legendární česká televizní
a rozhlasová hlasatelka a moderátorka, vůbec
první televizní zpravodajská hlasatelka v Evropě.
Cena Arnošta Lustiga bude Kamile Moučkové
předána na slavnostním ceremoniálu 12. dubna
v přímém přenosu ČT24.
Patnáctičlenná porota – Výbor Ceny Arnošta
Lustiga – složená z předních postav české kultury,
politiky a vědy, v jejímž čele stanul lékař a profesor Jan Pirk, vybrala laureátku na základě hodnot
Odvaha a Statečnost, Lidskost a Spravedlnost. „Kamila Moučková svým životem a svými
postoji zcela splňuje všechna čtyři kritéria, která
jsou základními aspekty pro udělení Ceny Arnošta
Lustiga. Její morální kvality se v plné míře prokázaly při Pražském jaru 1968. Z televizního studia ji

tehdy doslova vyvedli sovětští vojáci s nabitými
samopaly přitisknutými na její záda. Všichni dobře
víme, jakým perzekucím byla pak díky své návazné
protirežimní činnosti vystavena. Přes veškerý
nátlak však nikdy od svých názorů neustoupila,“
shrnuje profesor Jan Pirk.
„Člověk se může podobat písni nebo do ztracena
utichající ozvěně. Rozhodují ony chvíle a chvilky
rozhodování. Všichni je prožíváme, říká Arnošt
Lustig. O dvou desítkách let svého života Kamila
Moučková rozhodla odvážně v několika vteřinách,
důsledky tohoto kroku pak statečně nesla; lidsky
a autenticky, tak jak ji známe. Pád z kariérního
vrcholu i následný, nejen ideový, rozchod s vlastním otcem tvrdě zastupujícím normalizační
zvůli ustála nadto s velkou dávkou spravedlnosti
a pochopení pro druhé. Věřím, že tato volba nám

pomůže vzpomenout na jedinečnou atmosféru
let předcházejících srpnové krizi, na tvůrčí energii
i ducha svobody českého národa“, dodává president Česko-izraelské smíšené obchodní komory
Pavel Smutný.
Cenu založila v roce 2012 Česko-izraelská smíšená
obchodní komora v rámci podpory odkazu
Arnošta Lustiga, spisovatele světového formátu,
významného představitele českého společenského
života a dlouholetého čestného člena Komory.
Ocenění získává občan České republiky, osobnost, která se obdobným způsobem jako Arnošt
Lustig zasloužila o udržení a rozvoj hodnot, jakými
jsou odvaha a statečnost, lidskost a spravedlnost.
Hlavním smyslem udělování Ceny Arnošta Lustiga
je propagovat výše uvedené hodnoty ve všech
rovinách a oblastech života české společnosti.

Kamila Moučková se narodila v roce 1928 v Jihlavě do rodiny zapáleného komunisty, šéfredaktora Rudého práva Viléma Nového, který významně figuroval
v soudním procesu rodiny Jana Palacha poté, co ho křivě nařkl z polití tzv. „studeným ohněm.“ Začínala v divadle a v rozhlase, v roce 1957 byla u vzniku Televizních novin, ovšem poté, co jako první v srpnu 1968 z televizní obrazovky ohlásila invazi vojsk Varšavské smlouvy do Československa, její úspěšná kariéra
rázem skončila. Po vyhazovu z televize až do Listopadu 1989 mohla pracovat pouze jako uklízečka, servírka či prodavačka. Po celou dobu se aktivně angažovala
v disentu, je signatářkou Charty 77.

Výbor Ceny

Václav Malý

Mezi členy Výboru Ceny patří například operní
pěvkyně a herečka Soňa Červená; generální ředitel
České televize Petr Dvořák; lékař a přítel Arnošta
Lustiga Ilja Kotík; podnikatel, filantrop a přítel
Arnošta Lustiga Petr Mothejl; ředitelka Společnosti
Franze Kafky, nakladatelka a přítelkyně Arnošta
Lustiga Markéta Mališová; socioložka a rodinná
přítelkyně Lustigových Jiřina Šiklová; spisovatel,
president festivalu Devět bran Pavel Chalupa
či Libuše Šmuclerová, generální ředitelka vydavatelství Ringier.

Prvním laureátem za rok 2011 se stal biskup Václav
Malý. „Podle činu mě poznáte“, tak zní životní motto
Václava Malého, které lze zároveň dobře použít
ve spojitosti s hodnotami Ceny Arnošta Lustiga.
Odvahu Václav Malý prokázal již v roce 1977, kdy
mezi prvními podepsal Chartu 77 a o rok později
spoluzaložil Výbor na obranu nespravedlivě
stíhaných. Z těchto důvodů nesměl od ledna
1979 vykonávat své povolání, sedm měsíců strávil
ve vazbě za „podvracení republiky“. Jako kněz
však přesto statečně tajně působil, navštěvoval
věřící, sloužil mše a pomáhal mimopražským
disidentům.

www.cenaarnostalustiga.cz

Unikátní fotografie Kamily Moučkové z vysílání
Československé televize 21. srpna 1968

Naživo

Diskusní setkání s Yigalem Palmorem
V druhé polovině ledna se v prostorách AK Císař,
Češka, Smutný uskutečnilo debatní setkání členů
a přátel Komory s Yigalem Palmorem, mluvčím
Ministerstva zahraničních věcí Státu Izrael. Mluvčí
jednoho z nejexponovanějších úřadů světa
seznámil přítomné s mnoha zajímavými aspekty
své každodenní agendy, která spočívá nejen
v podávání informací novinářům, ale zároveň
v leckdy ekvilibristické práci s korekcí „trans-

formovaných“ zpráv z neoficiálních zdrojů.
V rámci diskusní části setkání zazněla například
nová deviza Státu Izrael, která vznikla na základě
rozsáhlého průzkumu v rámci izraelské veřejnosti,
a zní Kreativní energie. Yigal Palmor rovněž vyzdvihl
pozitivní obraz České republiky v Izraeli – zejména poslední dva roky je naše země jednoznačně
vnímána jako nejlepší a nejloajálnější přítel Státu
Izrael v Evropské unii.
red

red

Yigal Palmor je profesionál s obrovskými zkušenostmi a řadou neopakovatelných zážitků, o něž
se neváhal podělit s posluchači a diskutujícími

Messengers of Peace
Výstavu zahájili Pavel Smutný, J. E. Yaakov Levy,
Dr. Eli Fischer, David Hercky (ICCCI)
a Jan Bondy (MZV ČR)
Foto: Vojtěch Brtnický

Po velkolepé akci Messengers of Peace pořádané
Komorou v září minulého roku v prostorách České
pošty (Bulletin 2/2012) se umělecká díla přesunula
do Českého centra v Praze.
Výstava ze sbírky Art for Peace z kolekce dr. Fischera
představuje výběr z unikátní kolekce uměleckých
děl shromážděných od roku 1979, jehož autory
jsou izraelští, egyptští a jordánští umělci. Výstava
byla otevřena pro veřejnost od 8. února do
1. března 2013, dne 7. února pak proběhla slavnost-

ní vernisáž za přítomnosti vzácných hostů z české
a izraelské strany.
Vernisáži předcházela přednáška pro studenty ze
Střední a Vyšší odborné školy reklamní a umělecké
tvorby Michael s tématem Byznys, mír a umění,
kde byznysovou část a Komoru představil Pavel
Košek, k výstavě vystoupil sám Dr. Eli Fischer
a umění reprezentoval sochař a výtvarník David
Černý.
red

Sofiina volba po česku
Dne 21. března 2013 proběhla již druhá doprovodná akce Ceny Arnošta Lustiga. Přednáška Judity Matyášové Sofiina volba po česku popisuje
strhující příběhy dětí, které se díky svým rodičům
zachránily útěkem do Dánska a poté do Švédska,
odkud se pak měly vrátit domů. Po konci války
se rozjely do všech koutů světa. Znovu se setkaly
až díky badatelskému úsilí české novinářky Judity
Matyášové.
red

Posluchači byli uchváceni příběhy “dětí”

Judita Matyášová uvádí počátky svého
projektu Sofiina volba po česku

Spolupráce

Smart Energy
Mise pod vedením Petra Beneše, Sdělovací technika, a za velkého přispění společnosti NESS se
zaměřila na zpracování a využití kombinace dat
generovaných automaty a vytvářených jejich
uživateli jako potenciálu pro výrazné zlepšení kvality života, pro zvýšení produktivity společnosti
a vytváření nových obchodních příležitostí.
Čtyřdenní cesta zástupců téměř desítky českých
firem - ČEZ Distribuce, Ness Czech, Mycroft
Minds, Inspire CZ, Corinex Communications,

Účastníci mise na návštěvě v elektrárně v Hadeře

ModemTec i Laboratoř softwarových architektur
a informačních systémů (LARIS) Fakulty informatiky Masarykovy univerzity v Brně - podílejících
se na realizaci koncepce Smart Energy do Izraele
ukázala, jak se dvě srovnatelné energetiky mohou
vyvíjet zcela rozdílně.
Česká delegace se měla možnost setkat se zástupci
izraelské energetické společnosti IEC, s Israeli Smart
Energy Association a seznámit se s proslulým izraelským start-up projektem Better Place v oblasti

elektromobility, u jehož vzniku stála otázka:
Co udělat, aby byl svět lepším místem pro život?
Prohlídka největší tepelné elektrárny Orot Rabin,
která uzavřela odborný program mise, pak byla
také jeho přirozeným vyvrcholením. Čtyři bloky
této elektrárny situované na břehu moře mají
dvojnásobnou kapacitu než české Dukovany
a obsluhu každého z nich zajišťuje pouhých
11 pracovníků. V jednoduchosti je síla!
red

Foto: Pavlína Šulcová

Členové

Přivítání nových členů ČISOK
První akcí roku 2013 byl již tradiční Koktejl s novými členy ČISOK, který se uskutečnil v příjemných
prostorách Advokátní kanceláře Císař, Češka,

Prezident Komory Pavel Smutný představuje
nové členy za rok 2012

Smutný 17. ledna. V rámci akce se představilo hned
11 nových členů z celkem patnácti vstoupivších
v roce 2012 a tři noví členové roku 2013. Po for-

Představování nových členů probíhalo
v neformální atmosféře – Lucie Orgoníková

málním představení následovala neformální diskuse se sklenkou vína.
red

Zleva: JUDr. Jan Šula (Advokátní kancelář
JUDr. Jan Šula), Ing. Tomáš Kaufman
(EL AL Israel Airlines Ltd.), Ing. Radek Levíček
(Assecco Central Europe, a.s.)

Noví členové ČISOK v roce 2012
E&S Software s.r.o.

Touzimsky kapital, s.r.o.
Advokátní kancelář JUDr. Jan Šula

Mgr. Eva Chrtová

Ing. Lucie Orgoníková

Ing. Karel Bláha, CSc.

JUDr. Tomáš Kraus

Paul Rausnitz oslavil významné životní jubileum v kruhu přátel
Své 85. narozeniny oslavil člen Komory Paul Rausnitz v nádherných prostorách olomouckého arcibiskupství. Oslava byla spojena s předáním stříbrné pamětní
medaile za zásluhy o kulturu podnikání udělené Senátem parlamentu ČR. Medaili udělovanou osobám ze světa vědy, kultury, sportu a společenského života,
které se zvlášť výjimečným způsobem zasloužily o svůj obor či přispěly k dobré pověsti České republiky v zahraničí, panu Rausnitzovi předal předseda Senátu
PČR pan Milan Štěch.
Paul Rausnitz se narodil v Jablonci n. N. jako nejmladší syn lékaře Julia Rausnitze. Rodina po obsazení Sudet v roce 1938
musela Jablonec opustit. Polská policie je ale donutila k návratu do protektorátu, kde je Němci uvěznili v ostravské věznici.
Rodina byla následně vyhoštěna a usadila se na Ukrajině, odkud v roce 1941 utekla do Taškentu. V roce 1942 se všichni
dobrovolně přihlásili do československé armády v Buzuluku. Paul sloužil jako spojka a řidič a jako jeden z nejmladších
absolvoval celou bojovou cestu zpět do vlasti.
V roce 1946, v důsledku nebezpečně narůstajícího vlivu komunistů, odešla rodina za hranice podruhé a usadila se
v New Yorku. Zde bratři založili firmu WEPRA (Walter, Egon a Paul Rausnitzovi) a do USA importovali českou bižuterii.
Po vyvlastnění jabloneckého podniku navázali obchodní spolupráci s firmou Swarovski, po revoluci v roce 1989 pak
s jabloneckou Preciosou.
Po roce 1989 se pan Rausnitz vrátil zpět do vlasti. Významně investoval do firmy na výrobu optiky Meopta, a zachránil ji
tak od konkurzu. Svou investicí uskutečnil zásadní regeneraci podniku. Vybavil ji špičkovými stroji a přivedl renomované
obchodní partnery. Jeho zásluhou se Meopta stala největším zaměstnavatelem okresu a díky němu našlo v areálu práci na
4 tisíce lidí. Finančně podporuje projekty týkající se naší válečné historie a kulturního dědictví. Poskytuje stipendia českým
studentům optiky a fyziky k rozvíjení obchodních a marketingových dovedností. Dlouhodobě napomáhá propagaci ČR
v USA a aktivně podporuje investice do českého průmyslu.

Spolupráce

Podpis memorand o spolupráci s ČEP a EGAP
V průběhu února a března se odehrála slavnostní
událost, podpis memorand o spolupráci mezi Komorou a Českou exportní bankou, a.s., a Exportní
garanční a pojišťovací společností, a.s. Velká zásluha na přípravě a realizaci spolupráce, která bude
přínosná zejména členům Komory, patří Jiřímu
Maceškovi, členovi Rady a předsedovi Pracovní
skupiny mezinárodní obchod. V měsíci květnu se
uskuteční semináře pro naše členy, a to 15. května
2013 s Exportní garanční a pojišťovací společností,
a.s. Seminář s Českou exportní bankou, a.s. se
uskuteční 23. května 2013.
red

ČEP, 14. 2. 2013, zleva: Ing. Petr Križan
(náměstek generálního ředitele ČEP), Ing. Jiří
Klumpar (Generální ředitel EGAP), JUDr. Pavel
Smutný, Ing. Jiří Maceška

EGAP, 6. 3. 2013, zleva: Ing. Jiří Maceška,
JUDr. Pavel Smutný, Ing. Jan Procházka
(Generální ředitel EGAP, JUDr. Miroslav Somol,
CSc. (náměstek generálního ředitele EGAP)
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