
Při příležitosti státní návštěvy prezidenta Státu Izrael, J. E. pana Reuve-
na Rivlina, který do České republiky  přijel v doprovodu izraelské  ob-
chodní delegace, připravila Česko-izraelská smíšená obchodní komo-
ra ve spolupráci s Hospodářskou komoru ČR bohatý program, jenž se 
uskutečnil ve dnech 21.–22. října 2015. 

Program izraelské obchodní delegace byl zahájen dne 21. října, ve  
ŠKODA AUTO, a.s., v Mladé Boleslavi. Delegace zde za doprovodu 
Ing. Martina Kulta, člena Rady ČISOK, navštívila Škoda muzeum   
a vyslechla zajímavý výklad o historii vozů Škoda. Součástí prohlíd-
ky  byla i návštěva depozitáře prototypů. Následně se delegace vy-
dala přímo do výrobních závodů automobilky, kde měla možnost 
vidět některé kroky výroby automobilů. Po návratu ze závodů se 
se členy delegace přivítal Ing. Bohdan Wojnar, člen představenstva 
ŠKODA AUTO, a.s., a pronesl k návštěvníkům krátký projev. Na  zá-
věr návštěvy  si izraelská obchodní delegace mohla prohlédnout 
nejnovější model Superbu a poté se již vydala zpět do Prahy. 

Odpolední program se konal v hotelu Prague Marriott. Započal 
společným pracovním setkáním Česko-izraelské smíšené obchod-
ní komory s Izraelsko-českou obchodní a průmyslovou komorou, 
během kterého byl podepsán dodatek k memorandu mezi společ-
nostmi ELTA Systems a RETIA a.s. Zároveň probíhala B2B jednání 
mezi zástupci českých a izraelských firem. Prezident ČISOK, pan 
Pavel Smutný, a vedoucí izraelské obchodní delegace, pan Shraga 
Brosh, poté odjeli na Ministerstvo průmyslu a obchodu, kde je če-
kala pracovní schůzka s panem ministrem Mládkem. Večer se pak 
uskutečnila státní večeře pořádaná prezidentem republiky a paní 
Ivanou Zemanovou na počest prezidenta Státu Izrael a paní Necha-
my Rivlinové, na kterou byli pozváni i členové Rady ČISOK. 

Dne 22. října se v Lichtenštejnském paláci konalo v dopoledních 
hodinách česko-izraelské business fórum, které připravila Hos-
podářská komora ve spolupráci s Česko izraelskou smíšenou ob-
chodní komorou. Nejprve proběhla networkingová snídaně mezi 
českými a izraelskými podnikateli, poté následovalo fórum, které 
zahájil a také moderoval pan Pavel Smutný, prezident ČISOK. 
Úvodní řeč pronesli pan Pavel Kysilka, generální ředitel České 
spořitelny a.s., pan Vladimír Dlouhý, prezident Hospodářské ko-

mory ČR a pan Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a do-
pravy. Za izraelskou stranu pak hovořil vedoucí delegace, pan 
Shraga Brosh, který následně přednesl prezentaci na téma: „The 
Israeli Economy“. Poté na setkání dorazili prezident Státu Izrael,  
J. E. pan Reuven Rivlin a prezident České republiky, pan Miloš Ze-
man. Oba prezidenti zde krátce promluvili. Prezident Státu Izrael,  
J. E. pan Reuven Rivlin, zdůraznil, že aktivita ohledně další spolu-
práce mezi zeměmi by měla být zejména na straně zástupců prů-
myslu a obchodu,  přičemž vlády obou zemí ji budou podporovat. 
Prezident Zeman  upozornil na stagnaci investic mezi spřátelenými 
zeměmi, v čemž mu dal izraelský prezident za pravdu. Prezident 
Zeman dále  zmínil, že další prostor pro spolupráci mezi zeměmi 
vidí zejména na poli vyspělých technologií, jako jsou například 
nanotechnologie a biotechnologie. Prezidenti byli přítomni i slav-
nostnímu podepsání memoranda o vzájemné spolupráci mezi 
Česko-izraelskou smíšenou obchodní komorou a Izraelsko-českou 
obchodní a průmyslovou  komorou. Toto memorandum zavádí 
takzvané „duální členství“, které mimo jiné zjednoduší vstup firem 
na jednotlivé trhy a přinese tak nové obchodní příležitosti. 

„Spojuje nás rozvíjející se ekonomická kooperace, ale ani česká, ani iz-
raelská strana si nemyslí, že je naše spolupráce dostatečná. Snažíme 
se tedy stimulovat nové projekty, aby ČR získala maximální přínos ze 
spolupráce s Izraelem, který je technologickou a průmyslovou velmo-
cí. Izrael si naopak uvědomuje, že ČR zůstala strojírenskou velmocí  
a má velmi strategickou polohu ve středu Evropské unie. Zároveň si  
je  vědom toho, že Praha je město, ve kterém se izraelští obchodníci 
i občané mohou cítit bezpečně, což není v dnešním složitém světě 
nevýznamné,“ uvedl na téma spolupráce prezident Česko-izraelské 
smíšené obchodní komory Pavel Smutný.

Po Business fóru oba prezidenti navštívili Terezín, kde uctili památ-
ku  obětí druhé světové války položením věnců k hlavnímu py-
lonu na Národním hřbitově. Akt proběhl také za účasti izraelské 
obchodní  delegace a prezidenta ČISOK, pana Pavla Smutného. 
Následovala židovská modlitba, kterou pronesl vrchní zemský ra-
bín Karol Sidon. Později se president Státu Izrael přesunul společně  
s izraelskou delegací k terezínskému krematoriu, kde také uctil pa-
mátku obětí položením věnců a zasazením stromu. 

Odpoledne se celá izraelská obchodní delegace přemístila na Minis-
terstvo průmyslu a obchodu, kde je osobně přivítal pan Jiří Maceška, 
viceprezident ČISOK. S ministrem Mládkem pak proběhla krátká dis-
kuse. Program končil účastí izraelské obchodní delegace na galaveče-
ru Technologické agentury ČR, kde byly již potřetí předávány ceny za 
aplikovaný výzkum. Jednu z cen předával i vedoucí izraelské obchodní 
delegace, pan Shraga Brosh. Zúčastnili se mnozí členové ČISOK, pří-
tomni byli i členové Rady.  Galavečer tak byl slavnostním uzavřením 
návštěvy izraelské obchodní delegace v ČR.  red
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Bulletin
Prezident Miloš Zeman vyzval k dynamičtější 
spolupráci s Izraelem: Příležitost vidí zejména  
na poli vyspělých technologií

Vážení přátelé,

dalším důležitým milníkem ve vztazích 
mezi Českou republikou a Státem Izrael 
se stala státní návštěva prezidenta Reu-
vena Rivlina ve dnech20.–23. října 2015. 
Prezident Rivlin byl doprovázen počet-
nou podnikatelskou a obchodní dele-
gací reprezentující významné izraelské 
subjekty z farmaceutického, obranného 

a automobilového průmyslu, kybernetického odvětví, vědecko-
výzkumných institucí a další.

Komora se rozhodujícím způsobem podílela na přípravě a prů-
běhu jednání obchodní části delegace společně s Hospodářskou 
komorou ČR a Svazem průmyslu a dopravy ČR.

Z české strany byl tlumočen zájem zejména o start-upy a ven-
ture capital v souvislosti s nově schváleným Národním inovač-
ním fondem s důrazem na propojování vědy a výzkumu s praxí. 
Znalosti inovace, designu a technologie, které jsou předmětem 
izraelského vývozu, jsou i pro české partnery výzvou a inspirací 
pro rozvoj vzájemné spolupráce nejen na bilaterální úrovni, ale  
i při spolupráci na třetích trzích.

Účastníci podnikatelského fóra za přítomnosti obou preziden-
tů se shodli na vysoké úrovni přátelských vztahů, avšak zároveň 
poukázali na nedostatečnou dynamiku vzájemného obcho-
du. Prezident Zeman by si uměl představit jeho nárůst o cca  
20 % ročně. K takovému nárůstu může přispět například nákup 
izraelských radarů pro českou armádu, který by mohl přinést  
i nové know-how pro české výrobce. Obě strany vyzdvihly nut-
nost vzájemné spolupráce ve výzkumné, výrobní a obchodní 
oblasti na třetích trzích. 

Například ve farmacii a zdravotnickém výzkumu a vývoji na tr-
zích Japonska a Jižní Koreje nebo společné postupy v meziná-
rodně uznávaných obchodních centrech, kde Česko může na-
bídnout zdařile fungující Czech Business Council s celosvětovou 
působností. Nesmíme zapomenout, že Česká republika je přístu-
povou zemí k pětisetmilionovému trhu Evropy.

Dokonalejšímu chápání a zároveň zjednodušení přístupu na 
oba trhy se jistě stane základem nově podepsané memorandum  
o spolupráci mezi oběma sesterskými komorami, ČISOK a ICCCI, 
ve kterém je mimo jiné zaveden institut duálního členství, kdy 
členské subjekty mohou být za výhodných podmínek členy jed-
né i druhé komory současně. 

Dalším výsledkem jednání obou delegací je očekávaná cesta mi-
nistra průmyslu a obchodu Jana Mládka do Izraele v průběhu  
1. čtvrtletí 2016, při které se očekává účast podnikatelské de-
legace.

Státní návštěva prezidenta Rivlina rozhodně splnila očekávání na 
straně podnikatelské komunity obou zemí a dala nový impulz 
pro zvětšení dynamiky v obchodní oblasti.

Do nového roku přeji všem členům a přátelům Komory nejen 
podnikatelské úspěchy, ale hlavně hodně zdraví, štěstí a rodinné 
a pracovní pohody!

Jiří Maceška
viceprezident ČISOK

Editorial
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Podepsání memoranda o spolupráci  
s Hospodářskou komorou ČR a kulatý stůl  
s Ing. Vladimírem Dlouhým, CSc.
Česko-izraelská smíšená komora ve spolupráci s Hospodářskou 
komorou dne 9. září 2015 uspořádala Kulatý stůl s Ing. Vladimí-
rem Dlouhým, Csc., prezidentem Hospodářské komory ČR. Se-
tkání se konalo v Rytířském sále České spořitelny. Po úvodních 
proslovech, které pronesli prezidenti obou komor, bylo podepsá-
no memorandum o vzájemné spolupráci. Za Česko-izraelskou 
smíšenou obchodní komoru tak učinil  JUDr. Pavel Smutný, pre-
zident ČISOK, a za Hospodářskou komoru Ing. Vladimír Dlouhý, 
Csc., prezident HK. Už dříve se komory společně podílely na re-
alizaci podnikatelské mise, která doprovázela předsedu vlády ČR 
pana Bohuslava Sobotku a další ministry při oficiální návštěvě 
Izraele v listopadu 2014. Po slavnostním podepsání memoranda 
následoval již program samotného diskusního setkání.

Pan Vladimír Dlouhý si pro tuto příležitost připravil prezentaci 
na téma: Evropský tygr (a co dělat, aby nebyl papírový). Hned 
na počátku se Ing. Dlouhý věnoval HDP a jeho meziročnímu 
růstu, následně zaměřil svou pozornost na inflaci a prognózu 
pracovního trhu, zejména nezaměstnanosti. Poté následovala 
část věnovaná exportu, především exportní strategii v posled-

ních třech letech, kdy došlo k nárůstu celkového vývozu. Za 
důležitou Ing. Dlouhý považuje i exportní podporu malých  
a středních podniků, kde jedním z častých problémů bývá ja-
zyková bariéra. 

Ke konci své přednášky se prezident Dlouhý zaměřil na aktivity 
Hospodářské komory, kam patří například podnikatelské mise 
(efektivní nástroj pro nalezení zahraničních kontaktů i mimo 
evropské země), teritoriálně zaměřené kulaté stoly či exportní 
semináře pořádané Hospodářskou komorou.

Závěr setkání patřil, jako již tradičně, dotazům a diskusi mezi 
přednášejícím a účastníky přednášky. Nejvíce diskutovaným 
tématem bylo zřejmě přijetí eura v České republice – dotazy 
směřující k panu Dlouhému se týkaly zejména doby, kdy na 
euro bude ČR dostatečně připravena. Další otázky se týkaly na-
příklad zahraničních investic, které do ČR v posledních letech 
přišly z Koreje a Číny. Nejen samotná přednáška, ale i následu-
jící debata tedy byla velice zajímavá.  red

Setkání Klubu předsedů prezidentů 
obchodních komor 
Počátkem roku 2015 vznikl Klub předsedů a prezidentů ob-
chodních komor, které působí v České republice. Jedná se  
o obchodní komory indickou, izraelskou, ruskou, tureckou  
a Asociaci krajů ČR. 

Dne 11. listopadu 2015 se ve večerních hodinách v restaura-
ci CODA hotelu Aria konala pracovní večeře tohoto Klubu. 
Pozvání k pracovnímu stolu přijali i velvyslanci daných států  
a hlavním hostem byl ministr průmyslu a obchodu pan Jan Mládek. 

Úvodního slova se ujal předsedající Klubu p. Pavel Smutný, 
který ve svém vystoupení představil Klub a jeho aktivity. Poté 

se ujal slova pan ministr, který hovořil o vzájemných ekonomic-
kých vztazích a podpoře mezinárodního obchodu. Následovali 
jednotliví předsedové a prezidenti obchodních komor, které 
doplňovali zástupci jednotlivých ambasád. Po celou dobu pra-
covní večeře panovala velmi příjemná atmosféra a reprezen-
tanti obchodních komor se rozcházeli v dobré náladě a s myš-
lenkami, jak mezi sebou dále rozvinout podnikatelské aktivity  
a vybudovat tak silný networking mezi komorami.  red

Spolupráce

Memorandum o spolupráci
Na závěr Business fóra došlo k vyvrcholení několikaměsíční práce Čes-
ko-izraelské smíšené obchodní komory a Izraelsko-české obchodní  
a průmyslové komory. Po řadu měsíců obě partnerské komory společ-
ně připravovali memorandum o spolupráci. Tento dokument vznikal 
na základě mnohaletých zkušeností na jedné či druhé straně a bylo 
skutečně otázkou času, kdy toto memorandum spatří světlo světa. 
Pro členy obou komor to byla velmi významná událost, protože slav-
nostní podpis memoranda se uskutečnil za přítomnosti prezidenta 
Státu Izrael a prezidenta České republiky. Hlavním bodem memoranda 
je vznik duálního členství, od kterého se očekává, že přinese podporu 
a rozvoj vstupu českých a izraelských firem na jednotlivé trhy.  red
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Dne 21. října 2015 společně historicky poprvé zasedly Rady obou 
spřátelených komor za jednací stůl. Po úvodním představení jed-
notlivých členů a čestných hostů přišlo na pořad jednání finální 
draftování memoranda o spolupráci. Memoranda, které bylo slav-
nostně podepsáno o den později na závěr Business fóra v Lichten-
štejnském paláci za přítomnosti hlav obou států.

Toto memorandum vychází z dlouholetých zkušeností a vzájem-
né spolupráce mezi oběma partnerskými komorami. Na základě 
těchto vazeb došlo k přelomovému vzniku tzv. duálního členství. 
Z dostupných zdrojů víme, že by se mělo jednat o prvotní duál-
ní členství v České republice a ve vztahu k Izraeli pravděpodobně  
o druhou či třetí obchodní komoru, která tento statut zavádí. 

Čl. 3.5 v  memorandu říká:  
„Strany memoranda se zavazují, že vytvoří statut duálního člen-
ství. Pokud se stávající, případně i budoucí člen obchodní komo-
ry rozhodne býti i členem partnerské obchodní komory uvedené  
v memorandu, tak jeho členský příspěvek bude ponížen, povětši-
nou o jednu polovinu a bude považován za plnohodnotného člena 
obou obchodních komor uvedených v memorandu, a to podle pří-
slušného práva (českého či izraelského) a zakládacích dokumentů 
příslušné obchodní komory a jakýchkoliv z nich vyplývajících po-
žadavků. Bez ohledu na výše uvedené mají obě komory právo si  
v jakémkoliv konkrétním případě stanovit vlastní členské poplatky 
i ponížené členské poplatky.“
 
Tolik přesná citace článku uvedeného v memorandu. Samotné 
uvedení v praxi pak bude ještě podléhat individuálnímu posouzení 
a schválení danou Radou patřičné obchodní komory. Obě obchod-
ní komory očekávají, že tento krok přinese podporu a rozvoj vstupu 
českých a izraelských firem na jednotlivé trhy.  

Duální členství

WATEC 2015
V říjnu proběhla v Tel Avivu mezinárodní výstava a konference WA-
TEC 2015, na které jsme i tentokrát mohli zaznamenat „českou stopu“. 
Z  iniciativy ČISOK, v úzké součinnosti s obchodním oddělením České-
ho velvyslanectví v Tel Avivu a za laskavé spolupráce Ministerstva ze-
mědělství ČR a Svazu vodního hospodářství ČR byla zorganizována již  
V. vodohospodářská mise do Izraele, a to v termínu 13.–19. října 2015.

Vedle náměstka ministra zemědělství Ing. Aleše Kendíka, ná-
městka ministra životního prostředí Ing. Jana Kříže a vedoucího 
Oddělení vodohospodářské politiky Ministerstva zemědělství  
Mgr. Ladislava Faigla se zúčastnili někteří zástupci regionů i řada 
odborníků z oblasti vodohospodářství. Program cesty byl zajíma-
vý a inspirativní, ať už to byla návštěva veletrhu, úvodní přednáš-
ka o izraelském vodohospodářství, kterou v  prostorech českého 
velvyslanectví v Tel Avivu přednesl expert z  Israel Water Autho-
rity Dr. Avraham Tene, anebo bohatý program návštěv vodohos-
podářských zařízení a specializovaných firem. To vše vypovídá  
o zájmu o nejnovější izraelské technologie, know-how a spolupráci,  
a to nejen akademickou a vědeckou, nýbrž i obchodní. 

To, že se cesta dotýkala aktuální vodohospodářské problematiky ře-
šené v ČR i v EU, určitě napomohlo k navázání kontaktů s příslušnými 
izraelskými subjekty a institucemi. Že inovace v technických řešeních 
dokážou zvládat i problémy ne zrovna příznivého klimatu a nedostat-
ku zdrojů sladkých vod, dokazuje Izrael, který se stal světovou špičkou 
například v oblastech kapkových závlah, odsolování mořské vody  
a opětovného využívání čištěných odpadních vod. 

Podle reakcí účastníků je zřejmé, že mise naplnila jejich očekávání. 
Byli svědky toho, jak se Izrael vypořádal s nelehkými výzvami a jak se  
k bezpočtu oblastí, které by mnozí mohli vnímat jako slabé stránky, 
postavil jako k příležitostem.   

Jan Lerbletier, ALEA Tours + Trade spol. s r.o

Prezident ČISOK Pavel Smutný s ruským velvyslancem,  
J. E. panem S. B. Kiselevem



Spolupráce

Weizmannův institut a BIOCEV spojí síly proti Alzheimerově chorobě
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Narodil se v USA, ale více než třicet let působí na jednom z nejšpič-
kovějších vědeckých pracovišť na světě – Weizmannově institutu 
věd. Za své přínosy v oblasti molekulární biologie a medicíny byl 
oceněn několika izraelskými i zahraničními cenami a  jmenován 
čestným profesorem čínské akademie věd. Jeho cílem je najít nové 
cesty vedoucí k léčbě neurologických poruch včetně Alzheimero-
vy choroby a autismu. Profesor Joel L. Sussman navštívil začátkem 
listopadu Prahu, aby zde jednal o spolupráci se svým protějškem, 
prof. Pavlem Martáskem, ředitelem Centra BIOCEV a členem Vý-
boru pro vědu, výzkum a inovace ČISOK.

Krátce před vaším příjezdem do České republiky proběhla 
bilaterální jednání mezi izraelským a českým prezidentem. 
Během setkání mimo jiné zaznělo, že prostor pro spolupráci 
se nachází zejména na poli vyspělých technologií jako nano- 
nebo biotechnologie. Spolu s prof. Martáskem jste ukázko-
vým příkladem takové spolupráce. V čem konkrétně spočívá?
Práce ve strukturní biologii znamená pokusit se pochopit, jak 
pracují molekuly v našem těle. Svým způsobem jde o nanostroje. 
A pokud chcete dobře poznat jejich funkci, musíte zjistit, jak vy-
padá. Velká část práce, kterou s profesorem Martáskem děláme, 
je studium trojrozměrných struktur těchto nanostrojů, většinou 
proteinů. Tyto látky jsou důležité, jelikož pracují jako enzymy  
a pomáhají urychlit různé reakce. Vytvářejí části našeho těla, na-
cházejí se ve svalech, v srdci a mozku. Někdy se však molekuly 
pokazí. Pak se je snažíme opravit, například přidáváním malých 
léků nebo dokonce upravováním proteinů.

Míra informovanosti o důležitosti základního výzkumu, tedy 
vaší oblasti, mezi veřejností je trochu opomíjena na úkor 
aplikovaného výzkumu. Přitom jde o první krok ke spoluprá-
ci vědců s průmyslem. Kde je podle vás hranice mezi těmito 
dvěma procesy bádání?
To je opravdu velice dobrá otázka. Většina mé práce vždy obná-
šela základní výzkum. Byl jsem poháněn zvědavostí. Chtěl po-
chopit, jak věci fungují. Ale všechno, co jsem dělal, vždy rychle 
vyústilo v něco, co mohlo být aplikováno. Uvedu příklad. Zkou-
mali jsme protein v  mozku, který má na starosti komunikaci 
mezi buňkami. Ukázalo se, že tato molekula je naprosto zásad-
ní, protože na ni cílí Alzheimerova choroba. Naše práce vyústila 
v pochopení toho, jak všechny současné léky využívané k léčbě 
Alzheimerovy choroby fungují a, což je nejdůležitější, pomohla 
nám vyvinout lepší léky na toto onemocnění. 

Výzkum jsme na začátku takto nesměřovali, ale protože se jed-
nalo o základní výzkum a my jsme uspěli a nikdo jiný to nedělal, 
vyneslo nás to do čela. Takže často díky naší práci a dalšímu vý-
zkumu ve Weizmannově institutu lidé zjišťují, že provádění zá-
kladního výzkumu často znamená obrovský skok. Pokud prová-
díte aplikovaný výzkum, samozřejmě děláte postupné kroky ke 
zlepšení věci. Nicméně základní výzkum některých témat může 
přinést něco zcela nového. Je možná důležité vědět, že mezi zá-

kladním a aplikovaným výzkumem existuje nejasná hranice. Po-
kud má někdo možnost provádět základní výzkum, tedy nechat 
se při výzkumu vést zvědavostí, vede to někdy k obrovským kro-
kům vpřed. 

Weizmannův institut věd patří mezi nejlepší výzkumné insti-
tuce na světě. Čím to, že je tak úspěšný například v získávání 
mezinárodních grantů, zahraničního kapitálu nebo zahra-
ničních vědců?
Za prvé je pro mě těžké chlubit se tímto místem, ale co říkáte, 
je naprostá pravda. Vyrůstal jsem ve Spojených státech a vystu-
doval dobré univerzity, Cornellovu univerzitu a MIT, a zejména 
MIT je vynikající místo. Weizmannův institut je jiný, protože zde 
neexistuje téměř žádná byrokracie. A to je důležité. Vědci ne-
mají šéfa. Mohou si dělat, co chtějí. Dostanou laboratoř a sdílejí 
všechny přístroje, o které se dobře starají. Napříč všemi obory 
probíhají společné projekty. 

Měl jsem mladého studenta, který ke mně přišel z  matematic-
ké fakulty a říkal, že by rád zkusil mou oblast – bioinformatiku. 
Takové spojení mezi biologií a počítačovou vědou dosud neexis-
tovalo. Potom jsme si sedli a dva nebo tři dny diskutovali, a jak 
jsme si povídali, řekl mi, abych se znovu podíval na jeden bod 
v diskusi, o kterém jsme již mluvili. Mluvili jsme o práci z roku 
1953 týkající se struktury DNA. Uviděl něco, čeho si ještě nikdy 
předtím nikdo nevšiml. Během asi dvou týdnů jsme napsali po-
jednání, které bylo publikováno a které ukazovalo, že tvar DNA 
má zvláštní matematickou formu, kterou nikdo nikdy před tím 
neviděl. Tento matematik teď dělá 90 % své práce v biologii. 

Za druhé, součástí Weizmannova institutu jsou rodinné domy, 
kde žije asi 40 % vědců se svými rodinami. Studenti navštěvují 
profesory doma. Stal se z toho téměř způsob života. Nikdo o tom 
nepřemýšlí jako o práci. Je to velice zvláštní pocit. Myslím si, že lidé 
by to dělali, i kdyby za to nebyli placeni, což je další rozdíl. Takže 
tu existuje obrovská interakce. V mnoha institucích, dokonce i ve 
Weizmannově institutu musíte nakonec rozhodnout, kdo dosta-

ne stálé místo a kdo bude povýšen. V případě povýšení mají lidé 
často obavy. Myslí si, že pokud budou spolupracovat s další oso-
bou, jak potom šéfové poznají, co je moje a co cizí? To je normální 
problém, se kterým se potýkáme, ale nějak je zřejmé, že konkrétní 
projekt by se neuskutečnil, kdyby lidé nespolupracovali. Existuje 
jistá součinnost. Celek je mnohem větší než součet dvou částí. 
Pozitivní podněcování velice neformálních, ale velice hlubokých 
vzájemných součinností mezi vědci nás, myslím, opravdu odlišuje 
od ostatních. 

Vedení vynakládá veškeré úsilí, aby omezilo byrokracii. Prostě při-
jdete do práce. Je zřejmé, že nějaká byrokracie tu musí být. Mu-
síte psát zprávy stejně jako kdekoliv jinde, ale v minimální míře.  
V tomto smyslu je to velice příjemné místo k práci. Je to krásné mís-
to a společná zařízení jsou velice kvalitní. Protože to je dobré mís-
to, přijímá opravdu špičkové mladé vědce. Například jsem si jist, že 
jelikož jste pracoval v mezinárodních vztazích, tak víte, že Izrael je 
plnoprávným členem evropského výzkumného a vědeckého pro-
gramu, rámcového programu – nyní je to Horizont 2020. Je také 
členem Evropské výzkumné rady (ERC) a jejích programů. Myslím 
si, že Izrael má jednu z nejvyšších procentuálních měr úspěšnosti 
ze všech a myslím, že před dvěma lety ve Weizmannově institutu  
60 % žadatelů, kteří podali žádost EU o grant ERC, ho také dostali.  
V Evropě se celková míra pohybuje kolem 14 %.

Izrael je špičkou v  transferu technologií. Oproti jiným, napří-
klad asijským zemím, které obrazně řečeno tlačí výsledky vědy 
a výzkumu silou, Izrael využívá chytrých nápadů a daří se mu 
mnohem lépe. Čím to je?
S asijským modelem nejsem seznámen, ale ve Weizmannově institu-
tu probíhá technologický transfer opravdu dobře. Založili jsme nezis-
kovou společnost s názvem Yeda. Podporuje vědce našeho institutu, 
kteří mají nápad, dokonce i základní myšlenku, o které si myslí, že by 
mohla mít potenciál pro použití. Jak jsem zmínil již dříve, nedávno 
jsme pracovali na neznámém proteinu, který by mohl prolomit in-
sekticidy. To by mohlo být nesmírně důležité pro lidi, kteří neúmysl-
ně vypijí nějaký insekticid. I to se stává. Stovky tisíc lidí takto bohužel 
umírají, mnozí z nich sebevraždou. Tento protein pochází z neznámé 

bakterie, která žije tři kilometry pod hladinou Tichého oceánu. Poslal 
jsem bílou knihu do kanceláře transferu technologií a předpokládal, 
že ji vyhodí. O dva dny později řekli, že tato myšlenka má skvělý po-
tenciál, abych jim poslal více podrobností a uvedl jména objevitelů.  
O čtyři týdny později ležel na mém stole návrh patentu. Jakmile je 
duševní vlastnictví chráněno, Weizmannův institut se nepokouší 
zakládat spin-off firmy. Občas k tomu dochází, ale hlavní způsob, ja-
kým fungují, je, že se snaží pronajmout práva k užívání patentů buď 
na pět let, nebo na neomezenou dobu. Takže pokud někdo zaplatí 
dost, může mít neomezená práva a vše, co za to institut požaduje, 
je určité procento licenčních poplatků. Tento způsob se nám osvěd-
čil. Každá univerzita, každá instituce si zakládá kancelář pro transfer 
technologií. To je standardní postup. Ve většině z nich působí je-
den nebo dva zaměstnanci. Ve Weizmannově institutu jsou to tři 
nebo čtyři právníci a 3 nebo 4 vědci. Musí tam být patnáct lidí, kteří 
spolupracují s předním podnikatelem, který se orientuje ve vědě  
a stojí v  čele celé jednotky. Neznám přesné číslo, ale licenční po-
platky vynášejí mezi 60–80 miliony USD za rok. To je například 
mnohem více než ve Stanfordu. Peníze jdou většinou na dotace  
a zpět do výzkumu a vývoje. Takže toto je kromě grantů další oprav-
du důležitý zdroj financí. 

Dokážete si takový model představit v podmínkách České re-
publiky? 
Musí existovat snaha nastavit jasná pravidla pro transfer tech-
nologií. Jedním z pravidel je, že vědec, který práci dělá, dosta-
ne něco pro sebe osobně. Pokud učiníte objev, tak v  momen-
tě, kdy jsou zaplaceny všechny právní poplatky, přijde honorář  
a určí se čistý zisk. 40 % jde do kapsy vědce a univerzita dostane  
60 %. Polovina z toho se vrátí do laboratoře vědce a polovina jde do 
obecného fondu. Takže kancelář pro transfer technologií nikdo ne-
obchází, protože jinde by tak výhodné podmínky nedostal. Pokud 
se to pokusíte udělat a najmete si právníka, tak to nefunguje. 

Za druhé, Weizmannův institut je opravdu jediným základním vý-
zkumným ústavem v Izraeli. Každého povzbuzujeme, aby dělal to, 
co chce dělat. Nikoho k ničemu nenutíme. Neexistuje vůbec žádný 
přístup řízení shora. Každý je podněcován k tomu, aby si, pokud má 
nápad, promluvil s oddělením pro transfer technologií, které je vždy 
k dispozici. Zavolám a zeptám se, jestli se můžu zastavit, a oni mi 
řeknou, abych přišel druhý den ráno. Mohu také poslat program  
e-mailem. V tomto smyslu je to velice neformální, ale jakmile se in-
formace dostanou do kanceláře, pečlivě se na ně podívají. 

Děkuji a přeji mnoho úspěchů (nejen) ve spolupráci s prof. Martáskem.

Celé znění rozhovoru s prof. Sussmanem naleznete na webu 
ČISOK zde.

Mgr. Petr Solil 
manažer PR a marketingu  
BIOCEV

Prof. Pavel Martásek a prof. Joel L. Sussman

Počet případů Alzheimerovy choroby se zvyšuje jen proto, že 
nyní je více starších lidí. Brzy bude Alzheimerovou chorobou 
trpět asi 25 % lidí starších 90 let.

„Chcete-li v dnešní době dělat dobrou vědu, nemůžete znát jen 
jednu technologii. Musíte znát spoustu různých přístupů,“ říká 
prof. Sussman.

Laboratoř kryotechnologie slouží k uchovávání biologických 
vzorků v tekutém dusíku nebo jeho parách.

http://www.cisok.cz/aktuality-2/
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Ne každý velvyslanec může označit bilaterální relaci za nad-
standardní. Já mám to štěstí, že jsem byl jmenován do země, 
o níž to bez pochyb platí. Česko-izraelské vztahy se rozvíjejí 
mimořádně dynamicky, což dokládá řada projektů v  oblas-
ti politické, hospodářské či kulturní. Zájmy obou zemí se do 
značné míry překrývají a spojuje nás proto strategické part-
nerství v zahraničně-politických otázkách, mimořádně dyna-
mická je spolupráce hospodářská a stále větší intenzity dosa-
huje i spolupráce v oblasti vědy a výzkumu či kulturní výměny. 
Nesmíme zapomínat ani na nesčetné mezilidské vazby, jejichž 
význam je pro další rozvoj vztahů rovněž mimořádný. 

Zastupitelský úřad v  Tel Avivu patří v  české zahraniční politice 
k zastupitelským úřadům s nejvyšší politickou důležitostí. Byť se 
do této kategorie dostal až za mého působení, vnímal jsem to tak 
již od samého začátku. Když mi bylo nabídnuto jeho vedení, cítil 
jsem se jednak velmi poctěn, že mi byla svěřena možnost podílet 
se na utváření tak důležité bilaterální relace, avšak současně jsem 
cítil i velkou odpovědnost, abych obstál před novými výzvami – 
jak tuto pomyslnou již tak vysokou laťku nejen udržet, ale i dále 
posunout. 

Rekapitulace – úsilí českého zastoupení je úspěšné
Ve funkci velvyslance České republiky v Izraeli jsem nyní přes rok 
a to již je časový rozestup, který vyzývá k určité rekapitulaci. Úsilí 
našeho zastupitelského úřadu zatím vnímám jako úspěšné. Celou 
řadu cílů se daří naplňovat a česko-izraelské vztahy mají i nadále 
vzestupnou tendenci. Pokud se podíváme na jejich iniciátory, rea-
lizátory či koordinátory, je zastupitelský úřad – tak jako u jakékoli 
jiné bilaterální relace – jen jedním z jejich aktérů. Je však aktérem 
klíčovým a v mnoha ohledech nezastupitelným. Diplomacie je tý-
mová činnost a já jsem velmi rád, že se mi na zastupitelském úřadě 
i v jeho širším okolí podařilo vytvořit angažovaný tým lidí, pro něž 
působení v Izraeli představuje daleko víc než jen práci. 

Výjimečné G2G
Nejvýznamnějším koordinačním nástrojem bilaterální spolupráce 
na nejvyšší politické úrovni je pravidelné společné zasedání vlád. 
V zahraniční politice obou zemí jde o zcela výjimečný nástroj, kte-
rý svědčí o mimořádně vysoké úrovni našich vztahů. Poslední se 
uskutečnilo krátce po mém nástupu do funkce v listopadu 2014  
v Jeruzalémě a vyústilo v řadu nových projektů, které koordinuje-
me a vyhodnocujeme tak, abychom mohli kvalitně připravit agen-
du pro příští zasedání. Dnes již věci postoupily natolik dopředu, že 
agenda pro příští setkání vlád je v podstatě připravena. Mělo by 
k tomu dojít na jaře 2016, tentokrát v Praze.

Česká podpora Izraele v EU
Abych byl konkrétnější, rád bych naše úzké partnerství dokumen-
toval např. na aktuální otázce povinného označování výrobků  
z osad (tzv. Labeling), kterou vnímáme jako součást vystupňování 
mezinárodních iniciativ za bojkot a delegitimizaci Izraele obviňo-
vaného z údajného nedostatku ochoty přistoupit na dvoustátní 
řešení. Snažíme se přesvědčit naše evropské partnery, že to není 
pravda (např. odmítnuté mírové nabídky premiérů E. Baraka  
z r. 2001 a E. Olmerta z r. 2007, které obě vycházely z dvojstátní-
ho řešení) a že za ukončení okupace Palestiny se v turbulentním 
blízkovýchodním regionu nezřídka považuje nikoliv stažení Izra-
elců za mezinárodně akceptovanou linii příměří z roku 1949, ale 
stažení Židů z Blízkého východu obecně. Iniciativy tohoto typu 

dle mého názoru nejenže neuspíší mírové uspořádaní mezi Izraelci  
a Palestinci, ale naopak mohou vést k další eskalaci konfliktu. 

České politické, bezpečnostní a kulturní mise v Izraeli
Jde jen o příklad pestré mozaiky činností, kterými se zabýváme. 
Česko-izraelské vztahy jsou naplněny širokou substantivní agen-
dou, kterou je třeba postupně projednávat. Dokládá to i mimo-
řádně vysoká frekvence bilaterálních setkání na nejvyšší politic-
ké úrovni. Jen od mého nástupu do funkce byly realizovány dvě 
návštěvy ministra zahraničních věcí Lubomíra Zaorálka (listopad 
2014, červen 2015), dvakrát se zde uskutečnily konzultace politic-
kých ředitelů MZV (únor 2015, červen 2015) a rovněž ředitelů sek-
cí veřejné diplomacie a politického plánování (říjen 2015). S před-
sedou zahraničního odboru KPR H. Kmoníčkem jsme vyjednávali 
o návštěvě prezidenta republiky Miloše Zemana v  příštím roce 
(izraelský prezident Rivlin navštívil Prahu v  říjnu 2015). Aktivní 
zůstáváme i v bezpečnostně-politických otázkách. Pokračuje naše 
přítomnost v misích UNDOF na Golanských výšinách i MFO na 
Sinaji, jejichž příslušníky jsem již osobně dvakrát navštívil v březnu 
a listopadu 2015. 

Velmi mne těší, že do česko-izraelské spolupráce se zapojuje stále 
více rezortů. V letošním roce jsme organizovali návštěvy ministra 
kultury Daniela Hermana (červen a říjen 2015), ministryně práce  
a sociálních věcí Michaely Marksové (leden a říjen 2015) a minist-
ryně pro místní rozvoj Karly Šlechtové (říjen 2015). Významná jsou 
i jednání parlamentních představitelů, z nichž bych chtěl jmeno-
vat především návštěvy místopředsedy PS PČR Jana Bartoška (září 
2015), předsedy zahraničního výboru PS Karla Schwarzenberga 
(říjen 2015), Výboru pro bezpečnost PS PČR (listopad 2014) či 
Zemědělského výboru PS (listopad 2015). Podrobnější informace  
o realizovaných akcích najde čtenář na našem Facebooku či webo-
vých stránkách, kde pravidelně informujeme o všech aktivitách.

Plány pro rok 2016 – fokus na ekonomickou diplomacii
Plán návštěv na rok 2016 vydá na dlouhý seznam. Na konci každé-
ho vyjednávacího řetězce stojí vždy konkrétní výstupy – zkvalitně-
ní našeho angažmá ve vojenských misích, stipendia pro studenty, 
zapojení českých vědců do start-upových projektů či zakázky pro 
české firmy. 

Právě k ekonomické diplomacii – v duchu koncepce české za-
hraniční politiky – je naše pozornost upřena především. V le-
tošním roce (leden až září) bylo z ČR do Izraele vyvezeno zboží 
za 10,79 mld. Kč. Oproti stejnému období roku 2014 se jedná  
o nárůst o téměř 12 %. Objem dovozu z Izraele je zhruba polo-
viční, tj. 4,13 mld. Kč (2015), resp. 4,57 mld. Kč (2014). Na izra-
elský trh se aktivně zaměřují společnosti Škoda Auto (s 15 000 
prodaných automobilů pátá nejprodávanější značka v Izraeli), 
Moravia Steel, Třinecké železárny, Meopta, Barum Continental, 
Tatra, Sellier a Bellot, Zentiva, Olšanské papírny a další. 

Na přelomu roku 2014/2015 jsme se výrazně angažovali ve 
prospěch účasti ŠKODA TRANSPORTATION v tendru na 
dodání šedesáti dvou elektrických lokomotiv pro Izraelské 
železnice, a byť se zájemce nakonec rozhodl této veřejné za-
kázky neúčastnit, intenzivní komunikaci se zástupci státu 
a investora bylo vytvořeno vhodné prostředí, aby se výrob-
ci kolejové techniky z ČR mohli opětovně ucházet o veřejné 
zakázky na modernizaci dopravní infrastruktury (tramvaje, 
příměstské vlaky, lokomotivy, atp.). K  nejvýznamnějším ak-
cím zastupitelského úřadu na podporu exportu v  daném 
období patřily Česko-izraelské podnikatelské a R&D fórum 
(listopad 2014), konference Homeland Security (listopad 
2014), mezinárodní veletrh obranné a bezpečnostní tech-

niky ISDEF 2015 (červen 2015), mezinárodní konference  
a veletrh inovací DLD Tel Aviv (září 2015) a odborný veletrh WA-
TEC 2015 zaměřený na zpracování odpadních vod (říjen 2015). 

Věda a výzkum, akademická sféra
S ekonomikou velmi úzce souvisí i spolupráce ve vědě a výzkumu, 
která ve vztahu k  Izraeli skrývá značný potenciál, jenž není vždy 
zcela využíván. Jsem proto velmi rád, že se nám na velvyslanectví 
ve spolupráci s MZV a Úřadem vlády podařilo zřídit nové speciální 
diplomatické místo tak, abychom se této důležité oblasti mohli 
věnovat systematicky. Rádi bychom zintenzivnili projekty apliko-
vaného výzkumu Gesher/Most či Kontakt a zavedli nové nástroje 
k  posílení vědecké výměny. V  letošním roce jsme např. dohodli 
oborové rozšíření programu Masaryk Chair. 

Velmi intenzivně se věnujeme i oblasti školství a posilování stu-
dentských výměn. Počet zájemců o studium v ČR se v  letošním 
roce navýšil téměř o dvojnásobek. Stejný nárůst jsme zaznamenali 
i u zájemců o vládní stipendium, u něhož jsme zavedli výběrové 
řízení podobně jako v Praze v případě stipendií poskytovaných iz-
raelskou vládou pro české studenty. Velmi úzkou spolupráci jsme 
navázali prostřednictvím izraelského Ministerstva školství i se 
středními školami, s nimiž nyní nově zrcadlově zavádíme projekt 
CEMACH, který je již několik let úspěšně realizován v ČR. Usilovně 
se nyní podílíme i na novém Programu spolupráce v oblasti škol-
ství, vědy a kultury, který je sjednáván na období 2016–2019.

Rozšiřování sítě českých úřadů v Izraeli
Významným počinem bylo rozšíření sítě našich úřadů v  Izraeli. 
Vedle generálního honorárního konzulátu v Haifě a honorárního 
konzulátu v Jeruzalémě je od ledna 2015 Česká republika zastou-
pena i na jihu země. Honorární konzulát v Eilatu, v jehož čele stojí 
předseda Izraelsko-české obchodní a průmyslové komory (ICCCI) 
David Hercký, neposkytuje jen konzulární služby, ale je činný ze-
jména v obchodní oblasti. 

Společenské vrcholy roku 2015 – Václav Havel
Za nejvýznamnější akce veřejné diplomacie v  roce 2015 bych 
označil ty, které souvisely s 25. výročím znovuobnovení diplo-
matických vztahů mezi našimi zeměmi a připomínkou Václava   
Havla, který tehdy jako první státník ze zemí bývalého východního 
bloku navštívil v dubnu 1990 Izrael. Rád bych připomněl zejména 
slavnostní večer 9. února v telavivské cinematéce za účasti před-
ních představitelů izraelského politického a společenského života, 
pojmenování náměstí po Václavu Havlovi v Haifě 29. června 2015 
či Týden Václava Havla na konci října za účasti tří členů české vlá-
dy, v jehož rámci došlo mj. k pojmenování Zahrady Václava Havla 
v Jeruzalémě či instalaci lavičky Václava Havla v Tel Avivu. Ve spo-
lupráci s Českým centrem jsme realizovali řadu jiných akcí, jejichž 
výčet je k nalezení na našich internetových portálech. 

Spolupráce s krajany
Velkou pozornost věnujeme i české krajanské komunitě. Jsme 
v  úzkém kontaktu se všemi organizacemi ať již se Sdružením  
Čechoslováků žijících v Izraeli, Izraelskou společností přátel České 
republiky, Beit Terezín, Kfar Masaryk aj. Zastupitelský úřad se sna-
ží udržet krajanský živost živý a zajímavý i pro mladou generaci, 
kde usilujeme zejména o udržování znalostí češtiny a navyšování 
míst na jazykovém kurzu pro krajany v Dobrušce. Pro Izrael je zde 
standardně vyčleněno jedno místo. V letošním roce se nám sem 
podařilo umístit tři zájemce. 

Poděkování závěrem
Vzhledem k rozsahu, který mi byl poskytnut, není možné obsáh-
nout všechny facety naší činnosti. Mnoho bylo učiněno, avšak vel-
ká část práce stojí ještě před námi. Pevně věřím, že se nám bude 
dařit, a to i s přispěním Česko-izraelské smíšené obchodní komory, 
jejíchž aktivit si nesmírně vážím. Věřím, že tak jako i v minulosti se 
nám podaří úspěšně realizovat řadu záměrů i v  příštím období. 
Rád bych popřál jejím členům vše nejlepší a těším se na naši další 
spolupráci. 

Ivo Schwarz 
velvyslanec České republiky ve Státu Izrael 
URL: http://www.mzv.cz/telaviv/cz/-3000000
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Na začátku letošního září proběhlo druhé kolo akce izraelské-
ho Ministerstva zahraničních věcí s názvem Future European 
Leaders. Podobně jako červencová akce byla zaměřená na ob-
last podnikání a inovací, tentokrát se jednalo o společensko-
-kulturních tématech. „Z mé strany šlo o první návštěvu Izra-
ele. Organizátoři pro nás připravili opravdu nabitý a bohatý 
program v Jeruzalémě a Tel Avivu. Pro mne to byl neskutečný 
zážitek, při kterém jsem měla možnost tuto kouzelnou zemi 
alespoň trochu poznat. Čtyři dny však nestačí, a tak se určitě 
chystám do Izraele znovu vydat,“ říká Hanka Třeštíková, radní 
pro kulturu v Praze 7 a nezávislá filmová producentka. Dále 
už pokračuje druhá z vyvolených, producentka a režisérka 
České televize Kamila Zlatušková.

Oficiální dopis s hlavičkou izraelské ambasády mě v srpnu le-
tošního roku příjemně překvapil. Pod záštitou izraelského mi-
nistra zahraničí jsem byla společně s producentkou Hankou 
Třeštíkovou vybrána do delegace Evropanek a Evropanů pod 
názvem Future European Leaders 2015.

Klíč k výběru neznal nikdo z účastníků, delegaci ale tvořili 
naši vrstevníci – občansky i kulturně aktivní mladí lidé. Byla 
to výtečná společnost. Absolvovali jsme řadu působivých his-
torických a kulturních exkurzí v Jeruzalémě, seminářů na Ben 
Gurion University i komentovaných prohlídek v oblastech 
obývaných beduíny, kde v poušti vzniká unikátní infrastruk-
tura s ambiciózním plánem zajišťovat soběstačnost v rámci 
nehostinných pouštních podmínek regionu.

Ovšem tyto zážitky jsem víceméně očekávala – asi jako každý, 
kdo poprvé zamíří do Izraele, má základní přehled a neodradí 
ho příběhy o náročných letištních kontrolách.

Nicméně moji utkvělou představu o zemi plné pohnutých 
historických epoch poznamenané traumatem holokaustu  
i permanentním napětím jednoznačně naboural Tel Aviv. Ne-
uvěřitelně trendy, přátelské, tepající a kosmopolitní město  
s evropských duchem i vzezřením.

Mohu-li přirovnat Izrael k osobě, můj původní dojem byl, že 
Izrael je spíše muž – starší, nekompromisní, konzervativní až 
uzavřený. Pod dojmem nových zážitků se ale kloním k ná-
zoru, že Izrael je žena v nejlepších letech, asertivní, otevřená  
a schopná pokaždé nabídnout jinou tvář. Nám ukázala tu vlíd-
nou a tolerantní. A to i navzdory výjimečně příšerným klimatic-
kým podmínkám způsobeným písečnou bouří. Ale nakonec i to 
bude důvod, proč se budu chtít do Izraele určitě vrátit. 

Izrael
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Další setkání mladých evropských elit v Izraeli. A opět s dvojitou českou účastí

Podzimní Praha. Listy mění barvu ze zelené na žlutou, oranžovou  
a červenou. Počasí je krásné a studené. Naše skupina čítá dvacet jed-
na izraelských diplomatů, kteří se účastní kurzu odborné přípravy 
vedoucích pracovníků na izraelském ministerstvu zahraničních věcí. 

Často se říká, že chceme-li znát svoji budoucnost, musíme nejprve 
poznat svou minulost, a pro nás Izraelce je Evropa prvním mís-

tem, kde bychom měli začít. V pouhých pěti dnech jsme navštívili 
Prahu, Terezín, Lidice, Krakov a Osvětim-Březinku, kde jsme se od 
současných židovských komunit dozvěděli o jejich minulosti před 
hrůzami holokaustu i během něj a o tom, jak žijí dnes. Pro některé 
z nás jde o rodinnou historii – naši prarodiče či rodiče pocházeli 
z Polska a Československa. Někteří emigrovali před druhou svě-
tovou válkou, někteří válku přežili a někteří ztratili své nejdražší. 

Stáli jsme před Památníkem dětským obětem války, dívali se 
do tváří lidických dětí a s porozuměním vnímali, jak podobné 
jsou našim vlastním dětem. Přemýšleli jsme o jejich životech  
a jejich posledních chvílích i o jejich matkách a otcích.

Během návštěvy jsme vyslechli mnoho osobních příběhů  
o lidech, kteří přežili holokaust, o těch, kteří byli zavražděni,  
o představitelích komunit a o lidech, kteří se rozhodli vzít osud 
do vlastních rukou.

Procházeje Terezínem, Lidicemi a Osvětimí-Březinkou člověk 
nemůže uniknout otázce: „Co kdyby?“ Všichni víme, že na to 
nebude nikdy existovat odpověď. Můžeme alespoň slíbit: „Již 
nikdy!“ 

Iris Ambor

radní pro veřejnou diplomacii
Evropská divize  
Ministerstvo zahraničních věcí, Stát Izrael

Návštěva vedoucích pracovníků izraelského ministerstva zahraničních věcí do 
České republiky a Polska – exkurze do minulosti a letmý pohled do budoucnosti

Hanka Třeštíková a Kamila Zlatušková

Future Europan Leaders

Beduínská manželka a spolupracovnice na projektu Wadi Attir – 
nové beduínské vesnice

Domácí restaurace – projekt pro ženy v domácnosti, v tomto 
případě šlo o rodinu s marockými kořeny.

Mírová mise na Blízkém východě

Návštěva ekofarmy

Nejlepší hummus v Tel Avivu
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Kulatý stůl s MUDr. Markem Zemanem, ředitelem Fakultní 
nemocnice Královské Vinohrady, 29. ledna 2015

Zasedání Výboru Ceny Arnošta Lustiga za rok 2014,  
4. února 2015

Podepsání memoranda o spolupráci mezi obchodními 
komorami, únor 2015

Přednáška Jeruzalém jako inspirace Nového Města pražského  
a Zásady umísťování výškových staveb na území Prahy,  
10. února 2015 Koktejl s novými členy, budova City Tower, 18. února 2015

Kulatý stůl s J. E. Tomášem Podivínským, velvyslancem České 
republiky ve Spolkové republice Německo, 23. února 2015

Přednáška Kybernetická bezpečnost – příležitost, nebo hrozba 
pro byznys?, 31. března 2015 Kulatý stůl „Česká exportní banka a Izrael“, 18. března 2015 Valná hromada ČISOK, Top Hotel Praha, 23. dubna 2015

Panelová diskuse Odvážná Evropa?, Vlastenecký sál Univerzity 
Karlovy, 5. května 2015

Slavnostní předávání Ceny Arnošta Lustiga za rok 2014,  
14. května 2015

Salon s laureátem Ceny Arnošta Lustiga za rok 2014,  
12. května 2015

Slavnostní večeře na počest prof. Moshe Arense, 27. dubna 2015

Diskusní setkání s dr. Jehošuou Gleitmanem, zakladatelem 
izraelského high-tech průmyslu a inovací a bývalým hlavním 
vědcem, 29. dubna 2015

Diskusní setkání s dr. Karnit Flug, guvernérkou Izraelské národní 
banky, 18. května 2015, CEVRO Institut
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Promítání dokumentárního filmu Toman Brod, Era svět,  
2. června 2015

Šárku Stegbauerovou vystřídal na pozici výkonného ředitele 
ČISOK Karel Kortánek. 

Podpis memoranda o spolupráci mezi HK ČR a ČISOK,  
9. září 2015

Kulatý stůl s Ing. Jiřím Rusnokem, členem bankovní Rady ČNB, 
CEVRO Institut, 1. října 2015 Galavečer Dny pro Izrael, Hradec Králové, 12. října 2015

Česko-izraelské business fórum, Lichtenštejnský palác,  
22. října 2015

Podpis memoranda o spolupráci mezi ČISOK a Izraelsko-čes-
kou obchodní a průmyslovou komorou, Lichtenštejnský palác,  
22. října 2015

Setkání ČISOK s Izraelsko-českou obchodní a průmyslovou 
komorou – podepsání dodatku k memorandu, hotel Prague 
Marriott, 21. října 2015

B2B jednání českých a izraelských firem, hotel Prague Marriott, 
21. října 2015

Návštěva izraelské obchodní delegace ve ŠKODA AUTO, a.s., 
Mladá Boleslav, 21. října 2015 Uctění památky obětí druhé světové války, Terezín, 22. října 2015

Czech Week, Izrael, 25.–27. října 2015

Kulatý stůl s Ing. Vladimírem Dlouhým CSc., prezidentem Hos-
podářské komory ČR, 9. září 2015

foto dvojstrana: Milan Mošna, Stanislav Milata, Dny pro Izrael, Tereza Rajská

DĚKUJEME ZA VAŠI PŘÍZEŇ 
A PŘEJEME MNOHO 

OSOBNÍCH I PRACOVNÍCH 
ÚSPĚCHŮ V ROCE 2016

pf 2016



V srpnu 2015 uspořádala Komora setkání s Delanou Mikolá-
šovou, nově zvolenou vědeckou diplomatkou v Izraeli. Setkání 
uvedli Pavel Smutný, prezident ČISOK, Arnošt Marks, náměs-
tek pro řízení Sekce pro vědu, výzkum a inovace (Úřad vlády)  
a Tomáš Pojar, bývalý velvyslanec ČR ve Státu Izrael, který  
v současné době působí jako prorektor na CEVRO Institutu  
a od dubna 2015 je taktéž viceprezidentem a předsedou Výbo-
ru pro vědu, výzkum a inovace ČISOK.

Paní Delana Mikolášová byla na pozici vědecké diplomatky 
vybrána v otevřeném výběrovém řízení, kterému předseda-
la komise složená ze zástupců Ministerstva zahraničí a Sekce 
Úřadu vlády pro vědu, výzkum a inovace. Delana Mikolášo-
vá doposud působila na Ministerstvu zahraničních věcí ČR na 
odboru států Blízkého východu a severní Afriky, kde se specia-
lizovala také na Izrael a Palestinu a blízkovýchodní mírový pro-
ces. Prostředí velmi dobře zná nejen z dosavadního působení   
v diplomacii, ale také ze studijních a pracovních výzkumných 
stáží v Izraeli, v rámci nichž působila mimo jiné jako koordiná-
torka v oblasti školství a marketingových analýz. Dále působila 
na stážích v Nizozemsku a Indonésii. Mezi její významné před-
nosti patří nejen již zmíněná znalost prostředí, ale též znalost 
hebrejštiny a absolvování Diplomatické akademie Ministerstva 
zahraničních věcí ČR.

Samotné vyslání vědeckého diplomata je pilotním projektem,  
pro  nějž byl záměrně vybrán Stát Izrael, který je špičkou v obo-
ru vědy a výzkumu. Úřad vlády a Ministerstvo zahraničních věcí 
ČR taktéž reaguje na doporučení mezinárodního auditu české 
vědy z roku 2011, jež klade důraz na zahraniční spolupráci a in-
ternacionalizaci české vědy. Paní Mikolášová v Izraeli doplní sbor 
kolegů vědeckých diplomatů z ostatních zemí, které již své za-
stoupení v této oblasti mají. Mezi další  státy, kam by mohl být 
v případě úspěchu tohoto pilotního projektu vědecký diplomat  
z České republiky taktéž vyslán, patří Spojené státy, Německo, pří-
padně Korea či Čína. 

Pilotní projekt bude realizován právě v Izraeli hned z několika 
důvodů. Izrael je již dlouhodobě světovou špičkou v oblasti vědy  
a výzkumu, ve srovnání s Českou republikou umí lépe převádět  
výsledky vědeckého výzkumu do praxe a v neposlední řadě je také  
přímo navázán na globální trhy s technologiemi. Přestože Česká 
republika dosahuje kapacit mikroregionálního charakteru, neumí 
dosáhnout charakteru makroregionálního, jak na brífinku Úřadu 
vlády ČR věnovanému nově zvolené vědecké diplomatce pozna-
menal Pavel Bělobrádek, místopředseda vlády pro vědu, výzku  
a inovace. Pan místopředseda dále poznamenal, že se od Státu 
Izrael můžeme naučit i to, jak efektivně spojit výsledky vědy a vý-

zkumu  a financování z veřejných zdrojů s potřebami ekonomiky. 
Inspirací  nám může podle něj být například fakt, že v Izraeli výše 
investic  do vědy a výzkumu dosahuje až 5 % HDP, z čehož 1 % jde 
ze státních zdrojů a zbylá 4 % ze zdrojů soukromých.

Mezi hlavní cíle vědecké diplomatky v Izraeli by měly patřit  přede-
vším internacionalizace české vědy a výzkumu v hi-tech sektorech, 
hledání kontaktů v Izraeli a vytváření společných projektů financo-
vaných z programu mezinárodní spolupráce. Relevantní projekty 
možné spolupráce budou nejdříve posouzeny v České republice  
a následně předány ke zpracování paní Mikolášové, která bude sídlit 
na Velvyslanectví české republiky v Tel Avivu.

Naše členy, kteří se setkání s paní Delanou Mikolášovou zúčast-
nili,  pak především zaujal plán revitalizovat již zavedené projekty  
GESHER MOST a KONTAKT, kterým by chtěla vědecká diplomat-
ka společně  se zmíněnými úřady dodat novou dimenzi. Přestože 
Izrael není členským státem Evropské unie, může dosáhnout na 
evropské rámcové programy pro vědu, výzkum a inovace, jako je 
např. Horizont 2020. Česká republika a Izrael mohou tudíž z těch-
to programů čerpat společně.

Vědecká diplomatka se chce zaměřovat také na kladení většího 
důrazu na aplikovaný výzkum, výraznější propojení strategické-
ho  partnerství mezi univerzitami a výzkumnými pracovišti (jako 
je  v současné době již fungující propojení Masarykovy univerzity   
v Brně s Ben Gurionovou univerzitou v Beer Ševě – tzv. Herzl Chair 
a Masaryk Chair). Dalšími úkoly pak bude vysílání českých špičko-
vých  vědců do Izraele a reciproční vysílání  izraelských vědců na 
česká výzkumná pracoviště. V neposlední řadě se potom zaměří 
na podporu prezentace české vědy a výzkumu na izraelském, ale  
i světovém  trhu a navazování kontaktů v průmyslové sféře na rele-
vantních odborných konferencích, sympoziích, fórech a veletrzích,  
které se konají právě v Izraeli. Především se jedná o konferenci Cy-
berTech, která se zaměřuje na velmi aktuální problematiku kyber-
netické bezpečnosti, kde Izrael vyniká, dále Nano Israel, BIOMED či 
NEW-TECH. V těchto oborech česká věda a výzkum taktéž vyniká 
a cílem agendy vědecké diplomatky bude na těchto konferencích 
české úspěchy a konkrétní odborníky v dané oblasti představit  
a zasadit se o to, aby se o nich svět dozvěděl.

Gary Koren, velvyslanec Státu Izrael v České republice, uspořá-
dal koncem září přátelské setkání s právě zvolenou vědeckou 
diplomatkou do Izraele. Setkání, jehož součástí byla večeře 
na počest paní Delany Mikolášové, se zúčastnili představite-
lé všech zmíněných úřadů, které na přípravě agendy spolu-
pracovaly. Paní  Delaně Mikolášové přejeme  v nové funkci 
vše nejlepší a těšíme se na spolupráci. Více se můžete dočíst  
v rozhovoru níže.

Proč jste se rozhodla ucházet se o pozici vědecké diplo-
matky v Izraeli? Hrál větší roli post diplomatky, nebo prá-
vě místo působení – Izrael?
Izrael – ačkoliv malý svou rozlohou – patří v současnosti na 
poli vědy, výzkumu a inovací mezi světové lídry. Pozice vě-
decké diplomatky v Izraeli nabízí unikátní šanci podívat se 
na toto dynamické a inspirativní dění v izraelské společnosti 
opravdu zblízka a zároveň hledat vhodné příležitosti pro Čes-
kou republiku. Jde zkrátka o to „být u toho“. To je i mou hlav-
ní motivací pro tuto práci. Mé předchozí zkušenosti z české 
diplomacie a znalost izraelského prostředí navíc představují 
určitou výhodu, ze které hodlám během své mise v Tel Avivu 
vytěžit maximum.    

Co by měla zahrnovat agenda vyslaného vědeckého diplomata?
Má agenda by se dala v zásadě rozdělit na tři hlavní pilíře. První 
pilíř je orientován akademicky. Týká se podpory prohlubování 
spolupráce českých a izraelských univerzit a výzkumných pra-
covišť, hledání nových možností spolupráce, iniciování zapojení 
se do společných projektů či podporování výměny vědeckých 
pracovníků.  

Druhý pilíř se soustředí na obchodní aspekt česko-izraelské spo-
lupráce ve sféře nových technologií a inovací. Jedním z cílů je  
v tomto směru snaha soustředit zájem české podnikatelské ko-
munity na klíčové tematické veletrhy a události v oblasti R&D  
a inovací, které se v Izraeli každoročně konají. Právě ony předsta-
vují nejlepší šanci seznámit se se zajímavými partnery. Mezi hlav-
ní události příštího roku zajisté patří například únorový veletrh 
Nano Israel či květnový BIOMED. 

Třetím pilířem – který pojímám zároveň i jako jakousi osobní vizi – 
 je pak snaha pokusit se systematicky popsat a rozklíčovat hlav-
ní aspekty izraelského „start-up“ fenoménu z českého pohledu  
a pravidelně o nich informovat odbornou veřejnost v ČR. Mým 
cílem je soustředit se na konkrétní možnosti inspirace pro Čes-
kou republiku. Přinášet praktické poznatky, které budu faktic-
ky a s ohledem na tu kterou oblast předávat přímo konkrétním 
partnerům na české straně. 

Jakým způsobem může být vědecký diplomat přínosný pro 
naše členy?
Členové vaší komory se na mě samozřejmě mohou se svými 
dotazy či náměty obracet buď prostřednictvím Výboru pro 
vědu, výzkum a inovace ČISOK, nebo prostřednictvím e-mailu 
info.izrael@vlada.cz. Na podněty budu v koordinaci s kolegy  
z Úřadu místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavla 
Bělobrádka reagovat a hledat konkrétní příležitosti a možná ře-
šení zde v Izraeli. 

V Izraeli jste již byla na několika stážích a pracovala jste zde 
jako koordinátorka projektů v oblasti školství a marketingo-
vých analýz. Jaká je vaše zkušenost jako Češky s izraelskou 
mentalitou?
Izraelci jsou zvyklí jít při obchodních jednáních přímo k věci 
a rychle se rozhodovat. Neztrácejí čas s projekty či partne-
ry, které nepovažují ze svého pohledu za relevantní či per-
spektivní. Musíte umět jednoznačně formulovat jádro svého 
požadavku. Právě orientace na konkrétní výsledky a hledání 
komerčního potenciálu i v nápadu, který se jiným na první po-
hled může zdát malicherný či nerealizovatelný, je jedním z klí-
čů k izraelskému technologickému úspěchu. Domnívám se, 
že tomuto způsobu uvažování se v Čechách teprve učíme.  

Rozhovor vedla Tereza Rajská  
členka Redakční rady ČISOK

Osobnosti

Delana Mikolášová – nová vědecká diplomatka v Izraeli
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Avigdor Kahalani se narodil ve městě Nes Cijona 16. června 
1944 rodině imigrantů z Jemenu ještě v době britského mandá-
tu. Vystudoval střední průmyslovou školu, poté dosáhl bakalář-
ského titulu z dějin na univerzitě v Tel Avivu a titulu magistra  
v oboru politologie na univerzitě v Haifě. Během vojenské kariéry, kte-
rou započal v roce 1962, studoval postupně na vojenských školách  
v USA a v Izraeli. 

Během Šestidenní války byl vážně zraněn poté, co jeho tank M-48 
Patton po zásahu nepřítelem začal hořet. Když v roce 1973 vypukla 
válka na Jom Kipur, byl Kahalani ve svých 29 letech podplukovníkem. 
Velel tehdy 77. pancéřové divizi tankového praporu na Golanských 
výšinách. Říká se, že tanková bitva v této válce byla po boji u Kurska 
druhou největší. Jen ze syrské strany se bitvy zúčastnilo padesát tisíc 
vojáků a bylo nasazeno tisíc dvě stě tanků. Kahalani se svou jednotkou 
rozdrtil nepřátelské oddíly a na památku utrpení se údolí dnes nazývá 
Slzavé (Emek ha – bacha). Kahalani je od té doby jako jeden z mála 
nositelem nejvyšší vojenské pocty – Medaile za chrabrost.

Po jomkipurské válce velel Kahalani 7. obrněné brigádě a poslé-
ze i celé divizi. Armádu opustil v roce 1992 s hodností brigád-
ního generála a začal se věnovat politické kariéře. Nejprve byl 
náměstkem starosty Tel Avivu, poté byl zvolen za Labour Party 
do Knessetu, kde se velmi aktivně zapojoval do různých výborů. 
V roce 1996 založil s panem Emanuelem Zismanem stranu The 
Third Way a v koalici s Benjaminem Netanjahuem byl minist-
rem vnitřní bezpečnosti. Posléze se přidal ke straně Likud, ale  
v dalších volbách již neuspěl. Od roku 2007 působí jako předse-
da Organisation for the Soldier.

Avigdor Kahalani navštívil ČR v říjnu, u příležitosti českého vy-
dání své publikace Tanky, které zachránily Izrael. Knihu jeho 
vzpomínek napsanou na základě radiotelefonických hovorů  
a povelů z Jomkipurské války se rozhodl vydat Český výbor 
KKL-JNF (Židovský národní fond) jako připomínku hrdinství 
vojáků bránících svou vlast proti mnohonásobné přesile. Kniha 
už dříve vyšla s názvem Tanky proti tankům (v originále Hei-
ghts of Courage). Motto knížky bylo „Kde rostou stromy, tanky 
neprojedou“. Během let následoval malý náklad druhého vydá-
ní. Nyní, před výročím 115 let od založení KKL-JNF se ve spo-
lupráci s Magnet Press, Česko-izraelskou smíšenou obchodní 
komorou a dalšími organizacemi podařilo připravit třetí vydání 
doplněné o nové fotografie, DVD a také s novým titulem – Tan-
ky, které zachránily Izrael.

Během pobytu v ČR čekala na brig. gen. Kahalaniho řada akti-
vit. Po příletu dne 11. října se generál v doprovodu členů KKL-J-
NF zúčastnil procházky po Židovské čtvrti doplněné výkladem 
paní Michaely Vidlákové. Večer se pak Avigdor Kahalani setkal 
s J. E. panem Garym Korenem a také s paní Ilanou Pickovou, 
která generála před 48 lety ošetřovala po úrazu, jenž utrpěl  
v Šestidenní válce. 

Pondělí 12. října pak bylo nabité událostmi. Pan Hynek Kmo-
níček provedl hosta habsburským křídlem Hradčan, poté ná-
sledovala návštěva na Ministerstvu obrany. Později se generál 
přemístil na Ministertsvo kultury, které převzalo záštitu nad 
uvedením jeho knihy Tanky, které zachránily Izrael. Zde pro-
běhla autogramiáda, po níž se brig. gen. Kahalani vydal do 
Hradce Králové na zakončení letošních Dnů pro Izrael. Jako 
host slavnostního galavečera vyprávěl o svých zážitcích z jom-
kipurské války a prozradil i další zajímavosti ze svého života 
včetně motta: „Život je příliš krátký, nečekej na zítřek a začni 
si plnit své sny ještě dnes.“ 

V úterý se generál zúčastnil besedy v Centru SION. Na závěr če-
kal Avigdora Kahalaniho plný sál CEVRO Institutu, kde předná-
šel na téma bezpečnost Izraele. Přednášku zahájil Mgr. Tomáš 
Pojar, prorektor vysoké školy CEVRO Institut a viceprezident 
ČISOK, který celou akci také moderoval. Po skončení přednášky 
následovala diskuse a dotazy z publika. Na závěr opět proběh-
la autogramiáda Kahalaniho knihy. Protože koupí výtisku knihy 
Tanky, které zachránily Izrael přispějete na vysazení jednoho 
stromu v poušti Negev, přejeme knize co největší úspěch.  

JUDr. Michal Pacovský, KKL-JNF

Osobnosti

Brigádní generál Avigdor Kahalani –
hrdina jomkipurské války navštívil v říjnu ČR
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Vybrané myšlenky Jefima Fištejna: Pořád dusno jako před válkou
Vážený člen Komory Jefim Fištejn, uznávaný žurnalista 
a analytik, zasáhl nesčíslněkrát do mediálního prostoru 
výraznými myšlenkami a prognózami. Níže jsou vybrané 
z mnoha, které stojí za zamyšlení nejen v současné době,  
a událostech odehrávajících se na prodloužené lince Paříž 
(Charlie Hebdo) – Paříž (Bataclan).

Západní civilizaci se vždy po jednom dosaženém cíli se na obzoru 
rýsoval další, vždy bylo pro co žít. Dnes se jako by vytratily.  
K tomu se přidružují mnohé další negativní jevy, které v souhrnu 
posilují pocit zbloudilosti. Nejmasivnějším z nich je globalizace. 
To dobré na ní rozšiřuje naše možnosti, to nedobré zbavuje 
život smyslu. Na jedné straně informační a dopravní technologie 
propojily planetu natolik, že se stala dostupnou a z každého 
bodu přehlednou. Země je opět plochá.

Flinta vystřelí co nevidět
Ve zpravodajství z jakékoli oblasti dramaticky převažují 
negativní zvěsti. Nejfrekventovanějším slovem se stala 
„krize“. Přitom ekonomická krize nemůže být příčinou 
těchto předtuch nadcházející zkázy. Ve světě existuje tolik 
zmrazených konfliktů a žádný z nich za posledních padesát 
let nebyl uspokojivě vyřešen. Vůbec nemůžeme tušit, kdy  
a proč ta pověstná flinta na zdi vystřelí. 

Všichni vývozci zbraní jsou na tom mimořádně dobře a jejich 
byznys navzdory hospodářské krizi jenom vzkvétá. Kam ty 
zbraně jdou? Kdo je kupuje? Znamená to jen to, že mnohé 
významné státy se potichu vyzbrojují. Nejen v divadle, ale také 
v theatro mundi platí, že když už puška visí na zdi, dříve nebo 
později vystřelí.

Falešná koncepce přistěhovalectví
Jsme svědky klasického stěhování národů. Dříve to bylo 
na základě výbojů, dnes na bázi špatně pochopené lidské 
solidarity. Uprchlictví v minulosti bylo vždy vnímáno jako právo 

pronásledovaného a utiskovaného na útočiště, na azyl, posvátné 
místo, kde mohl štvanec najít ochranu. Dnes jako by celé národy 
si nárokují právo bydlet na jakémkoli místě na světě. 

Krach multikulturalismu
Známý levicový filozof Slavoj Žižek tvrdí, že multikulturalismus 
ztroskotal, protože vedl ke koexistenci etnických komunit, z nichž 
každá si zachovávala vlastní kulturu, zvyklosti atd. bez snahy 
o splynutí s většinovou společností. Podle Žižka, když proces 
demografických změn v Evropě neumíme zastavit, měli bychom 
ho pojmout jako vědomý cíl a uzpůsobit tomu veškerou sociální 
a kulturní politiku.

To znamená snažit se o vznik jakéhosi amalgámu, nového 
Evropana, v němž by došlo ke splynutí všech zvláštností starých  
a nových obyvatel stmelených kolem bázové kultury –  
v dlouhodobé filozofii je pro to používán německý termín 
Leitkultur. Nevím, zdali celý proces stojí za námahu a nejsem si 
jist, že takto vzniklý nový pozemšťan bude o mnoho lepší než ten 
dnešní – vím jenom, že stávající generace Evropanů tomu bude 
klást tuhý odpor, který bude třeba v zájmu pokroku zlomit.

Integrovaná Evropa není atraktivní
Ekonomická integrace se dostala do prudkého konfliktu s integrací 
politickou. Evropa spadla do léčky, kterou si sama přichystala. 
Ukazuje se, že když je ekonomika odpojena od politiky, celý systém 
najednou nefunguje. Vrací se staré neduhy, jako je rozdíl mezi 
ekonomickým chováním severu a jihu Evropy. K tomu musíme 
připočíst obrovskou samoživitelskou byrokracii. 

Politická integrace ovšem bude právem sabotována národními 
vládami, neboť jim bere existenční smysl. Navíc po celou dobu 
jsme byli ujišťováni, že vznik unitárního státu není cílem integrace. 
Proces, který vyčerpal svou růstovou dynamiku, logicky začíná 
vývoj brzdit a jen prohlubuje všeobecnou frustraci. Je to jako 
nebožtík v obýváku, kterého si rodina netroufne pohřbít. 

Bude válka?
Předpovídat, že válka bude nebo nebude, je troufalé a ošemetné. 
Kdo to činí, už jako by se tím vyřadil ze světa příčetných. Neumím 
říct: válka určitě bude. Osobně si myslím, že dnes lidstvo spadlo 
do strašného chaosu a riziko války je příliš velké. Existuje tolik 
zmražených konfliktů, že je těžké říct, který z nich a z jakých 
důvodů může každou vteřinou vyhřeznout na povrch. Stačí, aby 
přeskočila jiskra.

Jefime, vidíte z toho nějakou pozitivní cestu ven?
Tvrdit něco takového by bylo troufalé, protože i já jsem součástí 
této společenské atmosféry. Ve vzduchu je nakumulovaná 
elektřina, a když je náboj příliš silný, tak to zpravidla vede  
k výbojům. Pak tomu říkáme blesk z čistého nebe.

Tyto myšlenky Jefima Fištejna nejsou inspirovány posledními 
událostmi v Evropě, na severu Afriky a na Blízkém východě. 
Celý rozhovor, ze kterého vám představujeme vybrané 
pasáže, byl publikován v Reflexu již dne 18. 8. 2011. Jefim 
Fištejn si zaslouží naši úctu a pozornost pro nepřekonatelnou, 
byť poněkud temnou nadčasovost. 



Na Václavském náměstí v Praze byla dne 7. října 2015 zahájena 
venkovní velkoformátová expozice Wintonovy vlaky. Tři měsíce 
po odchodu Sira Wintona jsme si tak všichni mohli jeho hrdinský 
čin znovu připomenout. Poutavé fotografie se věnovaly zejména 
příběhům zachráněných dětí a také se lehce dotkly života samot-
ného Sira Wintona, který nás letos opustil ve věku 106 let. Exteri-
érová výstava nejen fotografií, ale i dopisů a dokumentů mapují-
cích cestu Wintonových vlaků z Prahy až do Londýna byla k vidění  
v dolní části Václavského náměstí až do 31. října 2015. 

Slavnostní zahájení proběhlo za účasti Adriany Krnáčové, primá-
torky hlavního města Prahy, která nad výstavou převzala záštitu. 
Podporu projektu vyjádřilo i Ministerstvo zahraničních věcí za-
stoupené ministrem Lubomírem Zaorálkem. V neposlední řadě 
se podílela i Česko-izraelská smíšená obchodní komora, kterou na 
zahájení reprezentoval její výkonný ředitel Karel Kortánek.

Proslov k otevření výstavy měla primátorka Hlavního města Pra-
hy Adriana Krnáčová, poté hovořil ministr zahraničních věcí Lu-

bomír Zaorálek a Jaroslav Brabec, autor výstavy. S poděkováním 
všem zúčastněným se nakonec ujala slova i producentka projek-
tu Olga Menzelová. Na slavnostním uvedení výstavy byli přítom-
ni i další vzácní hosté – J. E. paní Jan Thomson, velvyslankyně 
Spojeného království Velké Británie a Severního Irska v ČR a J. E. 
pan Gary Koren, velvyslanec Státu Izrael v České republice.  red

Naživo

Dny Václava Havla v Izraeli
25.–27. října 2015, Tel Aviv, Jeruzalém – U příležitosti  
25. výročí obnovení česko-izraelských diplomatických vztahů  
a první návštěvy prezidenta Václava Havla v Izraeli se ve dnech  
25.–27. října 2015 konala řada připomínkových akcí, kterých se 
v rámci české státní delegace účastnili ministr kultury Daniel 
Herman, ministryně práce a sociálních věcí Michaela Markso-
vá, ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová, velvyslanec 
České republiky v Izraeli Ivo Schwarz, členové Rady ČISOK 
a další.  Akce pořádalo České centrum Tel Aviv ve spoluprá-
ci s Velvyslanectvím České republiky v Izraeli, Jeruzalémskou 
radnicí, Telavivskou univerzitou, Izraelsko-českou obchodní  
a průmyslovou komorou a Česko-izraelskou smíšenou obchod-
ní komorou.

Program byl zahájen dne 25. října, kdy delegace navštívila 
představení českého souboru Spitfire Company s názvem Anti-
words v jeruzalémském Machol Shalem Dance House. Předsta-
vení bylo inspirováno Audiencí Václava Havla. 

Následující den, 26. října, se delegace zúčastnila slavnostního ote-
vření zahrady Václava Havla v Jeruzalémě. Pan Pavel Smutný, pre-
sident ČISOK se zde pozdravil s přítomným starostou Jeruzaléma 
Nirem Barkatem. Mezi přítomnými dále byli bývalí velvyslanci ČR 
v Izraeli (pan Michael Žantovský, pan Tomáš Pojar – viceprezident 
ČISOK) a také současný velvyslanec pan Ivo Schwarz.  

V hotelu King David byl později toho dne v chodbě slávy odhalen 
podpis Václava Havla z roku 1997, kdy zde Havel pobýval během své 
první cesty po Izraeli. Na závěr dne se konala večeře, kterou pořá-
dala naše partnerská obchodní komora v čele s Davidem Herckym.

Odhalení lavičky Václava Havla proběhlo v dopoledních hodinách 
dne 27. října na půdě kampusu telavivské univerzity za přítomnos-
ti ministra kultury, ministryně pro místní rozvoj a viceprezidenta 
ČISOK. Preident univerzity, profesor Joseph Klafter přivítal hosty 
a ve svém projevu opětovně vyzdvihl historicky první návštěvu 
Václava Havla v Izraeli před dvaceti pěti lety.  V úvodních proje-

vech, které vzdávaly hold Václavu Havlovi, zazněla i naše obchod-
ní komora jako jeden z dárců, který se podílel na výrobě těchto 
laviček. Slavnostnímu odhalení pamětního místa byl přítomen  
i sám autor, architekt a designér Bořek Šípek. Následoval nespočet 
rozhovorů a focení. Oficiální delegace pak pokračovala dle plá-
novaného programu, zatímco zástupci ČISOK měli na programu 
pracovní schůzky, aby tak využili příležitostí k navazování dalších 
kontaktů v Izraeli. 

Posledním bodem programu oficiální návštěvy delegace byla ná-
rodní recepce u příležitosti státního svátku ČR a zakončení oslav 
týdne Václava Havla. Na úvod vystoupil velvyslanec ČR ve Státu  
Izrael pan Ivo Schwarz a poté se ujal slova ministr kultury pan Da-
niel Herman. Mezi přítomnými byli i členové Rady ČISOK, bývalí 
velvyslanci ČR v Izraeli, nová vědecká diplomatka Delana Miko-
lášová, pan Denis Doksanský, ředitel centra SION a mnozí další. 
Mezi vrcholy vydařeného večera pak zajisté patřilo krásné vystou-
pení Českého filharmonického kvarteta.  red
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Slavnostní ceremoniál 
odhalení pamětní desky 
prof. MUDr. Ottu Marburgovi

Ve čtvrtek 24. září 2015 ve 14:00 hodin proběhl na rýmařovském 
náměstí Míru před lékárnou Avion slavnostní ceremoniál odhale-
ní pamětní desky prof. MUDr. Ottu Marburgovi.

Česko-izraelská smíšena obchodní komora byla zastoupena vý-
konným ředitelem Mgr. Karlem Kortánkem, MBA, který se na 
Městském úřadě v Rýmařově nejprve pozdravil se starostou města 
Ing. Petrem Kloudou, s kulturní radou Rakouského velvyslanectví 
Mag. Nataschou Grilj, s majitelem rodného domu prof. Marburga 
Mgr. Markem Hamplem, s předsedou Federace židovských obcí  
v České republice Petrem Papouškem a dalšími.  

Na náměstí Míru pak vystoupili se svými projevy hlavní hosté, 
kteří přítomné pozdravili a vyzdvihli tak celosvětový význam prof. 
Otty Marburga, přičemž si připomenuli osudy této rodiny, které 
se podařilo vystopovat a popsat z archivních materiálů, a to včet-
ně čísel z neblaze proslulých transportů židů do Terezína. Bohužel 
většina rodiny nepřežila utrpení holocaustu, ale nejméně jedna 
dcera přečkala hrůzy koncentračního tábora v Terezíně. Pátrání 
po obětech holocaustu nadále pokračuje.

Otto Marburg se narodil v Rýmařově 25. května 1874 v rodině, 
která patřila k významným představitelům textilního průmyslu na 
Bruntálsku a Rýmařovsku. Byl jedním z nejvýznamnějších neuro-
logů na světě, díky svému širokému zaměření zahrnujícímu ana-
tomii, fyziologii, histopatologii a klinickou medicínu publikoval 
více než dvě stě článků a napsal nejméně deset odborných knih. Je 
uznáván jako objevitel akutní formy roztroušené sklerózy. Zemřel 
13. června 1948 v New Yorku.  kor

Kulatý stůl Česko-izraelské smíšené obchodní komory  
s Ing. Jiřím Rusnokem, členem bankovní rady ČNB 

1. října 2015, PrahaCEVRO Institut 
– V prostorách CEVRO Institutu 
se dne 1. října 2015 konalo další 
diskusní setkání Česko-izraelské 
smíšené obchodní komory. Hos-
tem kulatého stolu byl tentokrát 
Ing. Jiří Rusnok, člen bankovní rady 
ČNB. Setkání se těšilo velké účasti, 
mezi přítomnými byli mimo jiné 
i doc. Ing. Miroslav Grégr, čestný 

prezident ČISOK, JUDr. Pavel Smutný, prezident ČISOK, Ing. Jiří 
Maceška, viceprezident ČISOK, Mgr. Tomáš Pojar, viceprezident 
ČISOK a mnozí další členové Komory. Během úvodní řeči pan pre-
zident Smutný  připomenul velmi pestrou kariéru pana Rusnoka 
(mimo jiné například působení na postu ministra financí  a minis-
tra průmyslu a obchodu), poté již předal slovo samotnému hostu.

Hned na začátku svého vystoupení pan Rusnok podotkl, že je ve 
společnosti členů Česko-izraelské smíšené komory vždy rád, pro-
tože se těší na inspirující debaty, které mu přinášejí nová témata  

k úvahám. Následovala prezentace na téma: Ekonomický výhled 
a měnová politika, jež zahrnovala mnoho zajímavých bodů, 
zmiňme například vzrůstající konkurenceschopnost ČR v celo-
světovém měřítku (zde pan Rusnok poukázal na slabiny ČR, kte-
ré vidí zejména v infrastruktuře, současném systému vzdělávání 
a ve financování zdravotnictví), prognózy ČNB o zahraničním 
ekonomickém růstu a o vývoji zahraničních cen, hospodářský 
růst ČR (na který mělo vliv především zrychlení zahraniční po-
ptávky, uvolněná měnová politika, nízké ceny pohonných hmot  
i velké čerpání peněz z fondů v EU) a další. Ke konci své před-
nášky se Ing. Rusnok zaměřil zejména na měnovou politiku ČNB  
a nástroje, kterými ji uplatňuje.

Po prezentaci následovala asi hodinová živá debata na různá té-
mata – hovořilo se o růstu výše mzdy, o měnové politice ČNB –  
zejména ovlivňování kurzu koruny a důvodech, které k tomu-
to kroku ČNB vedou. Proud dotazů směřujících k Ing. Rusno-
kovi nakonec z časových důvodů musel přerušit pan prezident 
Smutný, který na závěr panu Rusnokovi za přednášku  poděkoval  
a předal za celou Komoru malý dar.  red

Pocta Siru Nicholasi Wintonovi – výstava Wintonovy vlaky



Ve společnosti Meopta USA proběhlo dne 25. 9. slavnostní zaháje-
ní projektu MeoHub za účasti majitelů společnosti Meopta Paula  
a Geralda Rausnitze, pana místopředsedy vlády Pavla Bělobrádka, 
prezidenta AMSP Karla Havlíčka, generálního konzula Martina Dvo-
řáka a dalších významných hostů. Nechyběli ani majitelé partner-
ských firem MeoHub USA, kteří krátce představili své projekty.

MeoHub je projekt podporující vybrané české firmy ve vstupu na 
americký trh. V pozadí projektu je česko-americká nadnárodní spo-
lečnost působící v oblasti výroby optiky, Meopta - optika, s.r.o., se 
sesterskou firmou Meopta USA. Díky znalosti americké kultury  
i podnikatelského prostředí a schopnosti propojovat českou a ame-
rickou stranu se projekt stal unikátním, na praxi založeným modelem. 

Předměty podnikání partnerských firem projektu MeoHub USA se 
velmi liší. „Vybrali jsme společnosti, které mají unikátní a konkurence-
schopný  produkt,  dynamický výzkum a vývoj, jsou zkušené v expan-
zi a mají silný management. Ve spolupráci se společnostmi jsme při-
pravovali strategii a business plán pro expanzi na americký trh. Zájem 

o projekt je trvale velký, a proto jsme rozhodli na jaro 2016 připravit 
v rámci projektu MeoHub další výzvu,“ dodává Jaroslava Němcová, 
Senior Project Manager MeoHub USA.

Projekt je unikátní i v tom, že české firmy spolupracují až na bázi tzv. 
success fee, tedy nehradí MeoHub USA žádné poplatky, dokud do-
opravdy na trhu neuspějí.  To motivuje nejen partnerskou firmu, ale  
i tým meoHub USA expanzi maximálně podporovat, a navíc vybírat 
ke spolupráci firmy s vysokým potenciálem.  red

Naživo
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Výjezdní zasedání Rady ČISOK do Moravskoslezského kraje 

Na výjezdní zasedání, které proběhlo 19. listopadu, se členové 
Rady ČISOK vydali do Moravskoslezského kraje. V Ostravě je 
čekal velmi nabitý program. Nejprve navštívili Biotechnologic-
ký park 4MEDi, specializované pracoviště společnosti PrimeCell 
Therapeutics a.s. Technologicky vyspělé biomedicínské translač-
ní centrum pro rozvoj regenerativní medicíny je zaměřené na co 
nejefektivnější využití výsledků základního a aplikovaného vý-
zkumu v klinické praxi. Specifickými obory jsou biotechnologie, 
biofarmacie a klinická diagnostika. Členové ČISOK měli možnost 
krátce nahlédnout do výzkumných laboratoří. Člen Rady Michal 
Zahradníček je blíže seznámil s projekty, kterými se 4MEDi zabývá. 
Poté MUDr. Václav Procházka, Ph.D, vedoucí výzkumného týmu, 
prezentoval konkrétní projekt DiaCelliX určený k léčbě sekun-
dárních příznaků diabetes mellitus typu II. Na realizaci se podílí 
PrimeCell společně s izraelskou společností Stem Cell Medicine.  
Prezentace zapůsobily na členy Rady hlubokým dojmem, neboť již 
minulé výsledky a preklinický výzkum naznačují, že tato léčba by 
zvýšila kvalitu života tisícům pacientů nejen v ČR.

Následovalo setkání s panem Miroslavem Novákem, hejtmanem 
Moravskoslezského kraje. Členové Rady ČISOK nejprve vyslechli 
krátkou úvodní řeč hejtmana, v níž shrnul charakteristiky svého 
kraje. Poté se ujal slova prezident ČISOK, Pavel Smutný. Mimo jiné 
se zajímal o to, zda v Moravskoslezském kraji probíhá spolupráce 
s izraelskými firmami, kterou by Komora mohla podpořit. Dále 
se probírala silná tendence kraje k orientaci na nové technologie 
(obory IT, regenerativní medicína a další), kterou pan Novák pod-
poruje. Jednání provázela velmi živá a přátelská diskuse, při které 
se obě strany shodly na možné budoucí spolupráci.

Odpoledne patřilo návštěvě dalšího významného člena Komo-
ry, společnosti VÍTKOVICE MACHINERY GROUP. Po příjezdu 
se Rada ČISOK uvítala s vedením Vítkovic, v čele s předsedou 
představenstva a generálním ředitelem Ing. Janem Světlíkem. 
Za VÍTKOVICE CYLINDERS a.s poté mluvil obchodní ředitel 
Ing. Ivo Brabec na téma Izrael, významný zákazník pro sektor 

ocelových lahví. Vystřídal ho Ing. Tomáš Boček z VÍTKOVICE IT 
SOLUTIONS a.s , jenž hovořil o kybernetické bezpečnosti a mož-
nosti rozvoje spolupráce s izraelskou stranou. Společně s paní  
Ing. Bc. Veronikou Bordovskou se pak členové Rady přesunuli na 
exkurzi do výrobních závodů VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY 
a.s. Jak název napovídá, tento úsek patří těžké mechanice. K vidění 
tak byly ocelové odlitky, hřídele a jiné díly do lodí, tvářecí zařízení  
a další produkty skutečně úctyhodných rozměrů.

Výjezdní zasedání Rady do Moravskoslezského kraje tedy bylo 
bohaté na zážitky i zkušenosti. Přineslo všem zúčastněným inspi-
raci a otevřelo cestu k další spolupráci.

Biotechnologický park je situován do areálu Fakultní nemocnice 
Ostrava, což umožňuje výbornou spolupráci s lékaři. Ostatně do 
budoucna by 4Medi mohlo být stále častěji místem uplatnění 
jejich zkušeností.   red

Slavnostní otevření MeoHub USA v New Yorku
 V rámci projektu iTOUR 2015 
studenti navštívili firmu  
Ness Czech s.r.o.

Při Vysoké škole ekonomické již řadu let působí projekt, který nabízí 
výměnný program mezi studenty z VŠE v Praze a Tel Aviv University 
v Izraeli. A protože každá dobrá věc se má podpořit, učinila tak i Rada 
ČISOK. 

V průběhů dvou týdnů (23.–30. srpna 2015 v ČR; 6.–13. září 2015  
v Izraeli) se osmadvacet  izraelských a českých studentů seznámilo při 
výměnném pobytu s historií a současností obou zemí. Poznali tak kul-
turní a sociální život v místech svého pobytu a studia.

Protože všichni studenti programu jsou svými obory zaměřeni na 
ekonomiku a obchod, návštěva některého z členů naší obchodní ko-
mory se přímo nabízela.  

Této role se ujal pan Martin Kult, člen Rady ČISOK, který připravil pre-
zentaci firmy NESS. Na úvod se se studenty pozdravil i výkonný ředitel 
ČISOK pan Karel Kortánek a poté se role prezentátorů ujali pan Víťa 
Praks společně s paní Janou Schiffnerovou. Vzápětí následovala disku-
ze. Z původně plánovaných šedesáti minut rázem byla hodina a půl 
a dotazy studentů nebraly konce. Bohužel další pracovní povinnosti 
donutily rozprouděnou diskuzi ukončit. 

Na závěr návštěvy studentů z projektu iTOUR u firmy NESS pan Karel 
Kortánek poděkoval všem, kteří se podíleli na přípravě této návštěvy, 
za což byli organizátoři odměněni bouřlivým potleskem. Poté ještě 
popřál studentům úspěšný pobyt v ČR a následně v Izraeli.   red

BIOCEV – od základního k aplikovanému výzkumu
Padesát šest výzkumných týmů pracuje v  pěti programech. Jejich 
cílem je detailní poznání organismů na molekulární úrovni, jež 
bude inspirací pro aplikovaný výzkum a  vývoj nových léčebných 
postupů. Biotechnologické a biomedicínské centrum Akademie 
věd a Univerzity Karlovy ve Vestci (BIOCEV) se právě nachází 
ve fázi přeměny z  abstraktního projektu na konkrétní centrum. 
Administrační a stavební fáze končí, postupně se zahajuje provoz. Ten 
spočívá v realizaci výzkumných programů a zprovoznění výzkumných 
infrastruktur a servisních laboratoří (Core Facilities). Jedna z  nich, 
České centrum pro fenogenomiku, se zařadí mezi nejvýznamnější VaV 
pracoviště v EU. 

„BIOCEV nyní čeká přibližně tříměsíční zkušební provoz. Například 
kalibrace laboratorních přístrojů nebo testy energetických obvodů. 
Během listopadu a prosince se do Vestce nastěhují výzkumné týmy 
a management centra. Plná činnost je naplánována na leden 2016. Do 
roku 2020 by mělo v Centru pracovat až 400 vědeckých pracovníků 
a 250 magisterských a doktorandských studentů,“ říká prof. Pavel 
Martásek, ředitel Centra BIOCEV. 

Spolu s prvním výzkumných programem Funkční genomika rozvíjí 
jeho vedoucí, docent Radislav Sedláček, také národní výzkumnou 
infrastrukturu České centrum pro fenogenomiku (CCP). Jde  
o jednu ze šesti výzkumných infrastruktur BIOCEV a zároveň největší 
instituci tohoto druhu v Evropě. Součástí CCP, které je již plně 

funkční, je také transgenní laboratoř produkující specializované, 
geneticky upravované myší modely, jež slouží jako nástroje 
pro výzkum funkce genů pro českou i mezinárodní vědeckou 
komunitu. Spolu se zahraničními kolegy se doc. Sedláček a jeho 
týmy podílejí na mezinárodním programu Encyklopedie funkcí 
savčích genů, zaměřeném na primární popis funkcí všech genů 
během následujících deseti let. Výsledky jejich bádání mohou 
pozitivně ovlivnit léčbu závažných onemocnění, jako jsou poruchy 
reprodukce, kardiovaskulární onemocnění, metabolické choroby 
včetně onemocnění jater, chronické záněty střev či rakovina tlustého 
střeva. Právě poslední dvě onemocnění jsou v naší populaci velmi 
častá a v četnosti výskytu rakoviny tlustého střeva Česká republika 
dlouhodobě obsazuje první příčky v Evropě.

Ve druhém výzkumném programu Buněčná biologie a virologie působí 
i skupina Buněčné funkce proteinů v  ubikvitin-proteazomovém 
systému. Skupinu vede doc. Jan Konvalinka, prorektor pro 
vědeckou činnost Univerzity Karlovy.  „Zkoumáme dosud nikým 
neprostudovaný protein, který je naprosto klíčový v  embryonálním 
vývoji myši. Studujeme též možnost cíleně dopravovat do jádra buněk 
programovatelné nukleasy mimo jiné pro genovou terapii nádorů,“ 
vysvětluje doc. Konvalinka. Jeho tým má za cíl prostudovat funkci 
lidského proteinu Ddi2 a jako model si zvolili jeho myší ortolog. 
Vědci chtějí znát jeho 3D strukturu, možné substráty a vazebné 
partnery a zjistit jeho úlohu v  buňce. Dalším cílem je vyvinout 
metodu využívající nanostruktur cílených pomocí malých ligandů 
na specifické buňky a nesoucích nukleasu k  řízeným úpravám 
genetické informace, jež může najít využití v léčbě nádorů.

Strukturní proteiny zkoumá v  Centru BIOCEV v rámci třetího 
výzkumného programu Strukturní biologie a proteinové inženýrství 
dr. Zdeněk Lánský. Buněčné dělení je jedním ze základních 
mechanismů, které probíhají v živých organismech. Jeho poruchy, 

pokračování na str. 12
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jež vedou k  vážným onemocněním (dědičné a  nádorové choroby), 
zkoumá mezinárodní tým vědců z  Česka, Německa a Nizozemska.  
O jeho prvních výsledcích nedávno informovali v prestižním vědeckém 
časopisu Cell.

Vědci ukázali, jak buňky využívají neuspořádaný pohyb proteinových 
molekul ve svém nitru, aby vyvinuly mechanickou sílu nezbytnou ke 
správnému průběhu rozdělení buňky. Důležitou úlohu v  tom hrají 
vláknité proteinové struktury – mikrotubuly, jež slouží jako kostra 
celého dělicího aparátu. Proteiny se slabě vážou do prostoru mezi 
tato vlákna a fungují tak jako částice plynu uzavřené ve válci s pístem, 
reagují na jakékoliv zmenšení objemu zvýšením tlaku. „Našemu 
týmu se podařilo přímo změřit tyto miniaturní síly pomocí optické 
pinzety – aparátu, kterým je možné pomocí světelného paprsku 
pohybovat nepatrnými objekty, tedy i  jednotlivými molekulami,“   
říká český zástupce týmu RNDr. Zdeněk Lánský, PhD. „Objasnění 
tohoto mechanismu je jeden z kroků nezbytných k pochopení celého 
složitého soukolí, jež tvoří základ buněčného dělení a může být  
v budoucnu využito k vývoji lépe cílených terapií,“ dodává.

Součástí čtvrtého výzkumného programu Biomateriály a tkáňové 
inženýrství je skupina Vývoj polymerních terapeutik a diagnostik 
pro léčbu a diagnostiku nádorových chorob, kterou vede dr. Tomáš 
Etrych. Z výzkumných aktivit této skupiny již vzešla unikátní polymerní 

vakcína pro léčbu infekčních onemocnění. Nový typ vakcíny 
vyvíjený mezinárodním týmem vědců z ČR, USA a Velké Británie 
má zajistit účinnou a dlouhodobou obranyschopnost organismu 
vůči infekčním onemocněním. Originální složení vakcíny významně 
zesiluje účinek očkovací látky, o čemž nedávno informoval i prestižní 
časopis Nature Biotechnology.   „Naše originální řešení spočívá ve 
využití hydrofilního polymerního nosiče, na nějž jsou navázány jak 
antigen, tak molekuly adjuvancií,“ vysvětluje Ing. Richard Laga, PhD., 
český zástupce mezinárodního týmu. „Tento způsob přípravy vakcín 
zajistí adjuvanciím lepší rozpustnost, sníží jejich přirozenou toxicitu  
a zprostředkuje účinnější reakci antigenu s receptory imunitních buněk. 
Polymerní vakcíny vydrží v těle cirkulovat déle, což zaručuje trvalejší  
a efektivnější stimulaci imunitního systému,“ dodává. Podobný postup 
by mohl nalézt uplatnění rovněž při léčbě nádorových onemocnění.

Projekt Molekulární terapie v  rámci pátého výzkumného programu 
Vývoj léčebných a diagnostických postupů vede prof. Jiří Neužil, CSc. 
Zaměřuje se na vývoj nových protirakovinných látek. Jeho tým zveřejnil 
počátkem roku 2015  v prestižním časopise Cell Metabolism  objev 
nové funkce nádorové buňky. Vědci rakovinné buňky zbavili 
mitochondriální DNA, po vnesení do myši se ukázalo, že buňky 
mají schopnost si svou mtDNA opět ´obnovit´ – získají ji z buněk 
hostitele. „Opět tak získají schopnost tvořit nádory“, říká profesor 

Jiří Neužil. Tato zásadní práce ukazuje na několik jevů: schopnost 
rakovinných buněk získávat mitochondriální DNA z  jiných buněk, 
pravděpodobně mezibuněčným transferem celých mitochondrií. 
Dále ukazuje na neobyčejnou plasticitu rakovinných buněk a jejich 
schopnost překonávat nepříznivé podmínky. „Mitochondrie jsou 
energetická centra buněk, ve kterých probíhá buněčné dýchání. Bez 
mitochondriální DNA rakovinné buňky nemohou využívat na tvorbu 
energie oxidativní fosforylaci, což omezuje jejich růstové a maligní 
vlastnosti“, dodává prof. J. Neužil. Nové poznatky jsou velmi důležité 
z hlediska chápání základních vlastností rakovinné buňky. Naznačují 
rovněž nové možné přístupy k léčbě. 

„Nádorová onemocnění, kardiovaskulární choroby, viry, infekce – to 
vše patří k aktuálním problémům lidské populace. V minulosti bylo  
v našich silách tyto problémy pouze popsat, nikoliv najít jejich 
příčinu. Dnes umíme porozumět původu onemocnění až na 
molekulární úrovni. Díky tomu lze navrhnout řešení, které  
v konečné fázi může vést až k  výrobě potřebného léku nebo 
stanovení léčebné metody, a tím i k záchraně mnoha životů,“ 
vysvětluje poslání Centra BIOCEV jeho ředitel, prof. Pavel Martásek.  

Mgr. Petr Solil 
manažer PR a marketingu BIOCEV

Jak vznikla idea Regionální televize?
Projekt vznikl na Valašsku, kde jsem pracovala jako mluvčí rad-
nice. Všimla jsem si, že je možné potřebu občanů sledovat dění 
v tomto regionu doplnit o speciální koncept vysílání využívající 
satelit, a tím mimo jiné propagovat Valašsko i v jiných krajích. 
Koupila jsem si vysílací kapacitu na satelitu ASTRA, který do-
konce pokrývá celou Evropu :), a zajistila denní zpravodajskou 
tvorbu obsahu ze všech míst z celé republiky. Minulý měsíc jsem 
navíc koupila vysílací kanál pro pozemní vysílání a zajistila tak, že 
regionalnitelevizi.cz aktuálně může na svých televizních přijíma-
čích sledovat zhruba 90% obyvatel ČR.

Co je jejím hlavním cílem a největší přidanou hodnotou?
Jedna regionální televize si nemůže dovolit zabezpečit vysílání pro-
střednictvím satelitu, takže jediným řešením bylo spojit všechny re-
gionální televize v celé ČR a vytvořit společnou platformu pro regi-
onální zpravodajství a zajímavosti z regionů.  Naší největší přidanou 
hodnotou je unikátní obsah, který diváci nenajdou v jiných médiích. 
Je zaměřený zejména na pozitivní informace, příklady dobré praxe, 
komunální politiku, sport, kulturu, turistický ruch, regionální gastro-
nomii, školství, ale i regionální průmysl, vědu a výzkum apod. Naším 

cílem je ukázat, že v regionech nežijí jen zloději a korupčníci, jak by 
se mohlo ze sledování některých médií zdát, ale že jsou tady sluš-
ní a poctiví lidé, kteří chtějí normálně pracovat, normálně se bavit, 
jsou kreativní a mnohdy jsou úspěšní. Nechceme diváky znechutit  
a šokovat v tom negativním smyslu, ale spíše povzbudit a motivo-
vat. Pozitivní propagace regionálního průmyslu navíc motivuje mla-
dé lidi ke studiu technických oborů.

S čím nejtěžším jste se musela při budování Regionální televize 
vypořádat?
Celý projekt vznikl v době, kdy naše ekonomika upadla do recese, 
navíc bez silného investora v zádech. Takže pro mě bylo nejtěžší za-
jistit z měsíce na měsíc dostatek financí potřebných na provoz a při-
měřený rozvoj. Musím přiznat, že začátky byly velmi složité a jsem 
moc ráda, že jsem v komoře našla řadu partnerů a podporovatelů 
projektu, kterých si díky tomu velmi vážím a nyní je již považuji více 
než za obchodní partnery za své přátele. 

Co jsou hlavní taháky vašich regionálních programů?
Na tuto otázku jsem částečně odpověděla už v prvním dotaze. Urči-
tě je to samotné regionální zpravodajství, díky kterému se diváci do-

zvědí, co se v regionech skutečně děje, dále rozhovory se zajíma-
vými regionálními osobnostmi, ale také pořady typu Cesto-skop, 
Videjournal z české vědy, který vzniká ve spolupráci a Akademií 
věd ČR, Náš průmysl představující regionální firmy, Rozhovor 
Britských listů vznikající ve spolupráci se serverem Blisty a řada 
dalších. 

Co doporučujete členům Komory nepřehlédnout ve Vašem 
vysílání?
Vzhledem k tomu, že spolupracujeme s téměř 70 štáby z celé ČR 
a denně premiérově vysíláme tři hodiny obsahu ze 4hodinového 
bloku, který se za 24 hodin 6x zopakuje, pak jsem přesvědčena, 
že si v našem programu najde každý to své. Aktuálně bych napří-
klad ráda upozornila členy Komory na pořad Náš průmysl, v rám-
ci něhož teď vysíláme reportáže o firmách oceněných v soutěži 
Podnikatelský projekt roku, jehož jsme byli již potřetí mediálním 
partnerem. Mezi oceněnými jsou například společnosti ZKL Brno, 
PBS Velká Bíteš, Sedlecký kaolin či turnovská společnost Crytur, 
která vyvíjí a dodává své monokrystaly na náročné trhy Izraele, 
USA a Japonska. Určitě mohou být pro členy Komory inspirací  
a možná i partnerem.  

Členové

Eva Stejskalová, majitelka Regionalnitelevize.cz:  
Komora je pro mě zejména společenství přátel 

pokračování ze str. 11

Eva Stejskalová se v ob-
lasti médií a PR pohybuje  
12 let a je v České republice 
jedinou ženou, která vlastní  
a zároveň vede celoplošnou 
televizi šířenou standardní-
mi distribučními prostředky. 
Regionalnitelevize.cz vznik-
la původně na internetové 
platformě, během tří let se 

z ní ale stala běžná zpravodajsko-publicistická televize s licencí  
a původním obsahem zejména pozitivních informacích z a o čes-
kých regionech. Vysílá více než tři roky jako nekódovaný program 
na satelitu Astra, takže ji naladíte prakticky ve všech evropských 
zemích a od října ji najdete i v celoplošném digitálním multiplexu 
Českých radiokomunikací. Od letošního roku je spolu s ČT24 dru-
hou českou televizí nabízenou prestižním německým operátorem 
Mediapool Content Services uživatelům kabelových a IP televizí  
v německy mluvících zemích. Za dobu své existence si televize vy-
budovala stabilní diváckou základnu a stala se tak velmi efektiv-
ním médiem pro řadu regionálních i nadnárodních inzerentů.

Regionalnitelevize.cz je jedinou celoplošnou českou televizí, kte-
rá se věnuje pouze regionálnímu zpravodajství a publicistice  
a propagaci regionů v nejrůznějších oblastech. Svým jedineč-
ným obsahem vyplňuje mezeru s nezanedbatelným potenciá-
lem na mediálním trhu a v této oblasti prakticky nemá v Česku 
konkurenci. Spolupracuje s městy, obcemi a kraji a vedle témat 
komunální politiky, kultury, sportu, turistického ruchu, školství 
či neziskového sektoru dává velký prostor regionálnímu průmy-
slu a ekonomice, ale také vědě a výzkumu v českých regionech.  
Je dlouhodobým mediálním partnerem Akademie věd České 

republiky, Podnikatelského projektu roku pořádaného agentu-
rou Czechinvest či soutěží Ocenění českých podnikatelek, Štiky 
českého byznysu a Exportní ceny DHL Unicredit. Spolupracuje  
s Britskými listy na původním publicistickém pořadu Rozhovory 
Britských listů.

Díky unikátnímu zaměření, celoplošnosti, slušnému zásahu  
a výhodné ceně i v případě delších PR videoformátů zahrnují do 
svých mediaplánů toto médium nejen regionální a nadnárodní 
společnosti zabývající se retailovým prodejem, ale také napří-
klad velké průmyslové podniky, pro které je PR daného odvětví 
a zaměstnaneckých výhod důležitou součástí jejich komunikace 
směrem k potenciálním zaměstnancům či studentům. Nezane-
dbatelnou skupinou klientů jsou také poskytovatelé služeb insti-
tucím státní správy a samosprávy. Zkrátka všichni, kteří pochopili 
výhody sdělovat důležité informace svým potenciálním klientům 
v krátkých reportážně zpracovaných videoformátech šířených jak 
prostřednictvím masového média, tak i přímým marketingem.

Regionalnitelevize.cz  byla vzorem pro vznik obdobných televizí 
specializovaných na regiony v Rakousku a Německu, od počátku 
roku 2016 bude program součástí tv metrového měření. 

Výběr z portfolia klientů: 
TESCO, Raiffeisen stavební spořitelna, GE Money Bank, E.on, 
AAA auto, Meopta, Veba, Explosia, Vemex, Austin Detonator, 
Servis Climax, Tajmac – ZPS Zlín, BOKI Industries, Lázně Luha-
čovice, Lázně Hodonín, Thermal Corvinus Velký Meder, TOP Ho-
tel Praha, ELAL, klastr textilního průmyslu Clutex, ČKAIT, CAD 
studio, scanservice, Ness Czech, architektonické studio Casua, 
mmcité a mnoho dalších.  
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