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Centrum česko-izraelských inovací a partnerství na startu
ministerstvo zahraničních věcí a ministerstvo průmyslu a obchodu.

V multimediálním studiu BEA Campusu Olomouc probíhalo ve čtvrtek 20. května slavnostní založení
Centra česko-izraelských inovací
a partnerství (CCIIP), které je součástí Moravské vysoké školy Olomouc (MVŠO). V rámci Česka jde
o ojedinělý projekt, jenž je zaměřen
na spolupráci s Izraelem při modernizaci zdravotní péče. Zakládajícími
partnery CCIIP jsou Česko-izraelská
smíšená obchodní komora, Fakultní nemocnice Olomouc, Tesco SW,
výzkumné centrum izraelské zdravotní pojišťovny Maccabi a organizace HealthIL, jež v Izraeli rozvíjejí
inovace ve zdravotnictví. Mezi podporovateli projektu jsou Olomoucký kraj, ministerstvo zdravotnictví,

Na hranici klasické medicíny
Podle ředitele Fakultní nemocnice
Olomouc Romana Havlíka hodlá
toto největší zdravotnické zařízení
v Olomouckém kraji spolupracovat
s izraelskými partnery při vzdělávání zdravotníků zaměřeném na nejnovější trendy. „Druhou oblastí je
digitalizace. Posunutí IT a celé nemocnice zase dál k bezpapírovosti.
Třetí oblastí je podpora synergického pole zdravotnického výzkumu,
kde je to opravdu na hranici klasické medicíny a technologického
know-how,“ podotkl Havlík. Jednou
z takových oblastí jsou „big data“
a využití digitálních technologií pro
efektivní řízení zdravotní péče.
„Izraelský inovační ekosystém je pro
ČR velkou inspirací. MPO považuje otevření CCIIP za významný milník ve vztazích mezi ČR a Izraelem.
Centrum má potenciál stát se určitým modelem pro česko-izraelskou
spolupráci,“ uvedla Martina Tauberová, náměstkyně MPO. Velvyslance
Martina Stropnického otevření CCIIP
naplňuje nadějí, že kooperace, které
z něj vzejdou, uspíší digitalizaci českého zdravotnictví a zavádění inovací. „České velvyslanectví v Tel Avivu
poskytne zázemí pro rozvoj centra
při vyhledávání partnerů nebo organizaci schůzek,“ upřesnil konkrétní

podporu svého úřadu Stropnický.
Izraelský velvyslanec Daniel Meron
ocenil zakladatele CCIIP za jejich vizi
a několikaletou přípravu. „Centrum
představuje další úroveň česko-izraelské spolupráce ve zdravotnictví a vytvoření silného ekosystému.
Existuje velký potenciál úspěšných
partnerských vztahů,“ říká Meron.
Od transferu know-how k péči
o partnerství
„K založení centra vedla několikaletá cesta, kdy jsme hledali v Izraeli
a u nás partnery a témata. Jeho posláním je v rámci ekosystému BEA
Olomouc transfer mezinárodního
know-how a inovací, jež podpoří rozvoj hospodářství v regionu a zdravotní péči,“ shrnuje svou hlavní vizi
Josef Tesařík, zakladatel CCIIP a ředitel MVŠO. Jak dodává, nejde však
jen o inovace, protože centrum má
na nepolitické rovině rozvíjet i česko-izraelské partnerství a kulturu.
„Vztah mezi Izraelem a ČR je mimořádnou hodnotou, o kterou je třeba
pečovat, a to i na úrovni firem, studentů, akademiků, výzkumníků,“
uvítal založení CCIIP ve svém projevu ministr zahraničních věcí Jakub
Kulhánek. „Obě naše země jsou si
stále blíž a blíž. Izrael je u nás obdivován za to, jak zvládl covid. A nejde
jen o to, že včas nakoupil vakcíny,
jde o funkčnost celého systém,“
říká president ČISOK Pavel Smutný.

Slavnostního zahájení se přímo ve studiu v Olomouci zúčastnili (zleva) Josef Tesařík, Ondřej Bočkay, Tomáš Jelínek a Roman Havlík.
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„Vznik nové platformy je proto naplněním toho, o co jsme roky usilovali.
Zhmotněním praktické spolupráce.
Jako Komora bereme centrum velmi vážně a budeme je podporovat,“
přislíbil Smutný ve své zdravici.
O Smart Healthcare v Olomouci
letos již potřetí
CCIIP má nabitý program již na letošní rok, kdy chystá třetí ročník
Česko-izraelského inovačního dne
o Smart Healthcare, workshop
o inovačních procesech v izraelském zdravotnictví a ověření rozsahu využití algoritmu Meddiag na izraelských datech. Tou hlavní prací je
však příprava práce centra na příští
roky a zajištění jeho financování.
Nově založené centrum má reálnou
šanci podpořit mezinárodní význam
zdravotnického výzkumu v Olomouckém kraji a inspirovat užitečnými řešeními zdravotní péči celé
ČR. Izrael má příležitost zapojit do
společných projektů naše odborníky, kterých se jim již nyní nedostává.

http://www.beahealthinn.cz

Tomáš Jelínek, pověřenec ČISOK pro Smart
Healthcare a člen řídícího výboru CCIIP
Foto: CCIIP

BULLETIN / ČISOK

str.

3

VYDÁNÍ 02 / 2021
rubrika

R

spolupráce

„Češi by mohli převzít trochu izraelského chuzpe,“ říká velvyslanec Daniel Meron
Jak hodnotíte svou diplomatickou
misi v ČR?
Jsem velmi rád, že během čtyř let,
které jsem strávil v České republice,
došlo ke zlepšení vztahů mezi Českou republikou a Izraelem. To je také
zásluhou skvělých partnerů, jako je
ČISOK, a spoustě přátel z celé země.
Skvělá úroveň našich vztahů je zřejmá z osobních setkání, společných
projektů a programů. Konkrétně
bych zmínil Česko-izraelský partnerský akcelerátor s ČVUT či nově založené Centrum česko-izraelských
inovací a partnerství v Olomouci. Pro
šíření povědomí o Izraeli je velmi důležitý CEMACH program, na němž
spolupracujeme s Komorou. Díky
tomu máme možnost potkávat mladé lidi z celého Česka a mluvit s nimi
o Izraeli. Dalším pojítkem s mladou
generací je skupina GESHER, která
vznikla pro studenty v rámci Komory.
Musím také zmínit nespočet delegací, jež se v posledních letech vydaly
do Izraele. Pandemie nám ukázala,
jak skvělé jsou vztahy mezi oběma
zeměmi. Proběhly konzultace mezi
vědci a odborníky a Izrael poskytl
České republice vakcíny proti onemocnění COVID-19 či plicní ventilátory pro pacienty.
V čem vidíte budoucnost spolupráce mezi ČR a Izraelem, jakých oborů se zejména týká?
Vidím hned několik oblastí, které
mají velký potenciál pro další rozvoj.
Mezi tyto obory se řadí např. umělá inteligence. Izrael je jedním ze
světových lídrů v umělé inteligenci
a Česko má velmi rozvinutý výzkum
v této oblasti. Myslím, že se nadále
budou rozvíjet projekty v oboru kybernetické bezpečnosti, ve kterých
již dnes obě země významně spolupracují. Dále má potenciál zemědělství a vodohospodářství. Izraelští
odborníci na tyto oblasti několikrát
navštívili české konference i díky
Komoře. Velký potenciál má všeobecně digitalizace, ale především
digitalizace ve zdravotnictví a inovace ve zdravotní péči. Zastavím se
u těchto oborů, ale možnosti jsou
neomezené. Je zde mnoho dalších oblastí, kde jistě uvidíme velký
pokrok.
Jak se vám spolupracovalo s ČISOK?
ČISOK je jednou z nejsilnějších obchodních komor v Česku. Řekl bych,
že je dokonce jednou z nejefektivnějších izraelských komor ve světě.
Od mého příjezdu jsem viděl, jak se
Komora neustále rozvíjí a každoročně rozrůstá o nové členy. Vedení
Komory bylo vždy otevřené našim
návrhům a nápadům týkajícím se

vysoké úrovni. To vše mě ohromilo
a předčilo má očekávání.
Je těžké říct něco negativního o České republice, protože jsem tady byl
velmi spokojený. Je snad pouze jedna věc, kterou si ale netroufám nijak
odůvodnit. Češi jsou spíše ostýchaví a zdrženliví, zatímco Izraelci jsou
více otevření, možná až moc. Řekl
bych, že Češi by mohli převzít trochu
izraelského chuzpe, což by spolu
s jejich schopnostmi vytvořilo skvělou kombinaci.
Návštěva ŠKODA AUTO Digilab, Photo credit Velvyslanectví Státu Izrael v ČR

2019, podpis dohody o spolupráci s ČVUT, Photo credit CVUT Ryszawy

Kam povedou vaše další kroky?
Právě řeším dilema, co budu dělat,
až se vrátím do Izraele. Pozice velvyslance v České republice, jež je nejlepším přítelem Izraele v Evropě, je
pro mě vrcholem mé kariéry. Takže
se uvidí, jestli budu pokračovat v diplomacii, nebo si na chvíli odpočinu,
nebo se budu soustředit na neziskovou, akademickou nebo soukromou sféru. V této chvíli je to stále
otevřené. Mám zkušenosti z třiceti
let v diplomacii, kdy jsem se zaměřil na Evropu, USA a OSN. Rád bych
přijal nějakou výzvu. Uvidím, jak to
dopadne.
Co byste popřál Komoře a jejím členům do budoucna?
Přeji Komoře, aby se i nadále rozšiřovala o nové členy a pořádala každoroční delegace do Izraele na CyberTech, Biomed a další. Doufám, že
ČISOK bude i v budoucnu mostem
mezi oběma zeměmi. Také věřím, že
ČISOK bude pro novou velvyslankyni důležitým rádcem v mnoha ohledech, co se týče České republiky,
byznysu i politiky.
RR

Návštěva ŠKODA Muzea, Photo credit ŠKODA AUTO

nových projektů. Spolupráce našeho velvyslanectví s Komorou byla
opravdu skvělá, a to především
díky presidentu Komory JUDr. Pavlu
Smutnému a výkonnému řediteli
Ondřeji Bočkayovi.
Co vás v ČR opravdu překvapilo –
pozitivně i negativně?
Pozitivně mě překvapilo několik
věcí. V Česku jsou špičková vědecká
centra a univerzity, které jsem měl
možnost navštívit. Řadí se mezi ně
CEITEC a VUT v Brně, ELI Beamlines
v Dolních Břežanech, ČVUT v Praze

nebo TUL v Liberci. Před mým příjezdem do Česka jsem nevěděl, jak
moc významný je zde automobilový
průmysl. Celkově je český průmysl na velmi dobré úrovni. Jsou zde
významné firmy jako ŠKODA AUTO,
TATRA a mnoho dalších. Velmi mě
zde také zaujala kultura. Česká republika je země, kam by všichni měli
přijet za kulturou. Praha je podle mě
jedním z kulturních center Evropy,
především co se týče opery a klasické hudby. Jsou zde nádherné galerie
jako např. GASK v Kutné Hoře. Hudba, která v Česku vzniká, je na velmi

Text: redakce
Foto: viz popisky fotografií

Oblíbené české jídlo nebo pití:
Nejradši mám české pivo a říkám
to svým přátelům z celého světa.
Oblíbené místo v ČR: Třebíč na
Vysočině. Bývala zde významná židovská komunita. Dnes je
židovská část města společně
s bazilikou součástí památek
UNESCO. Je to připomínka toho,
jak zde Židé před stovkami let žili.
Nejlepší zážitek v ČR: Oslava
70 let Státu Izrael na Pražském
hradě v roce 2018. Byla to pro
nás obrovská pocta. Vypovídá to
o skvělých vztazích mezi Českou republikou a Izraelem.
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Eduard Goldstücker: první československý vyslanec ve Státě Izrael
Rodinné vzpomínky s pomerančovou vůní a hořkým nádechem
Vzpomínky na Izrael byly součástí
rodinných debat, co pamatuji. Myslím, že díky tomu, že moje maminka
v Izraeli strávila velmi šťastný rok,
ostatně šťastná byla celá rodina,
a tak se k těmto okamžikům často
vracela. Dvě příhody utkvěly v mé
dětské paměti – o krysách a pomerančové vůni.

Rozhovor s vnučkou Eduarda
Goldstückera Milenou Jabůrkovou
Otcem Mileny Jabůrkové, významné české ženy pohybující se
v byznysu a průmyslu, je Jiří Gruša.
Dědečka, prvního vyslance ČSR
v Izraeli, zažila jen jako předškolní
dítě, pak jej kvůli emigraci neviděla čtrnáct let. Silné příběhy silných
osobností jsou v její rodině takříkajíc běžnou záležitostí.
Kdy a jak jste s izraelskou historií
svého dědečka seznámila poprvé?

Československá ambasáda byla
poslední dům v ulici, za ní bylo
prázdné prostranství. Jednou za
čas se tam objevili muži obutí v něčem, co se podobalo rybářským
botám a s velkými rukavicemi.
S sebou měli cisternu s vodou. Tu
použili na vyplavování krysích děr.
Muži věděli, kudy budou krysy utíkat, a stáli připraveni u únikových
východů a utíkající krysy rukama
v rukavicích chytali a zabíjeli mocným úderem o zem.
Jednou za čas vál z pouště vítr
chamsin, přinášel velmi intenzivní vůni pomerančových květů, najednou ustal a panovalo
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naprosté bezvětří, vůně byla silná
až k omdlení. Ženy, pokud musely
ven, nosily přes obličej tenké šátky
namočené ve vodě. Babička v takových chvílích nechala stáhnout
v celém bytě koberce a kachličkové podlahy se polévaly vodou,
aby se v bezvětří a intenzivní vůni
pomerančů alespoň trochu dalo
dýchat.
Máminy vzpomínky na světlé chvíle
v Izraeli nám pomáhaly zvládnout
šeď nebo možná i temnotu normalizace, která s sebou přinášela
zabavování majetku prarodičů jako
trest za emigraci, ztrátu zaměstnání rodičů, rozpad jejich vztahu
i odcizení s přáteli. To vše jsem jako
dítě velmi citlivě vnímala.
Jak se váš dědeček k pozici vyslance dostal?
Dědeček byl pracovníkem ministerstva zahraničí už od roku 1943,
po válce působil jako velvyslanecký rada na naší ambasádě ve Velké
Británii. Tak se přihodilo, že byl jmenován vyslancem v Izraeli. Určitou

roli v rozhodnutí vyslat dědu mohl
sehrát jeho židovský původ, alespoň děda si to myslel, ale důkazy
o tom nemáme.
Co na vás zapůsobilo nejsilněji?
Veselá příhoda, která se váže k návratu dědečka s rodinou z Izraele
do Čech. V květnu 1951 se rodina
vracela vlakem z Benátek se všemi zavazadly narvanými v uličce,
u kterých stál dědeček, když bodrý italský cestující viděl tu hromadu zavazadel usmál se na dědečka
a pravil Facciamo una compagnia

Pan vyslanec, manželka a řidič – tlačí auto v Nazaretu, v roce 1949 napadl v Izraeli po padesáti letech sníh

Slavnostního přijetí u izrael. prezidenta Ch. Weitzmana, pan vyslanec v doprovodu vedoucího diplomatického odboru Státu Izrael

Československá ambasáda v roce 1950

Tři bývalí vedoucí diplomaté (vyslanec a velvyslanci) v Izraeli: Eduard Goldstücker, Miloš Pojar a Jiří Schneider
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drammatica! Podívejme, divadelní společnost. Od té doby, když
někam cestujeme a máme moc
zavazadel, podíváme se na sebe
a řekneme si: Una compagnia
drammatica!
Jaký je vztah váš a vaší rodiny
k Izraeli?
Veskrze pozitivní, je to součást
rodinné historie, máme pocit, že
k nám Izrael tak nějak patří. Matka

byla velmi šťastná, když se tam
mohla po šedesáti dvou letech
vrátit. Byla se podívat na naší ambasádě, když jí prováděli budovou,
zjistila, že její dětský pokoj se stal
pracovnou velvyslance. Říkala, že
je vše v Izraeli jiné, jen to moře se
nezměnilo.
Jak vnímal dědeček znovunavázání diplomatických vztahů mezi
oběma zeměmi?
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Vnímal je jako správné a velmi důležité. O Izrael se vždy velmi zajímal,
den před smrtí, umíral na rakovinu
plic, upomínku z jáchymovských
uranových dolů, měl přednášku
pro lékaře a sestry o izraelsko-palestinských vztazích.

do vlasti. To se mu vyplnilo. I když
návrat takzvaných osmašedesátníků do Československa 90. let nebyl
snadný, ale to je na jiné vyprávění.
Rozhovor vedl: Pavel Košek
Foto: rodinný archiv

Měl nějaké životní přání, které se
mu splnilo?
Dědečkovo životní přání bylo vrátit
se z emigrace po roce 1968 zpět

Z knihy Vzpomínky 1945–1968, nakladatelství G plus G, vydáno 2005:

Obálka knihy Vzpomínky 1913–1945

„Někdy koncem dubna jsem dostal příkaz z ministerstva, abych sdělil doktoru Maxu Brodovi, že se mu
s okamžitou platností zastavuje výplata penze, kterou dostával od československé vlády, protože ke
100. výročí narození T. G. Masaryka v březnu prý v nějakém emigrantském časopise uveřejnil článek
nepříznivý Československé republice. Max Brod utekl z Prahy v poslední chvíli v tu noc, kdy nacisté už
obsazovali Československo, a odstěhoval se do Palestiny. Tam se stal dramaturgem Národního divadla
Habimy. Vždy zůstal propagátorem české kultury v zahraničí nejen jako šiřitel a ochránce díla Franze
Kafky, ale také světu představil Haškova Švejka a Janáčkovu Jenůfu. Rozhodnutí ministerstva mě velmi
překvapilo, ale nedalo se nic dělat, musel jsem to Maxu Brodovi oznámit. Velmi uctivě jsem ho pozval na
návštěvu u mne na vyslanectví. Brod přišel, já jsem mu sdělil obsah zmíněného telegramu, on byl velice
překvapen a ujišťoval mne, že žádný takový článek ani nenapsal, ani nedal uveřejnit. Věřil jsem mu to. Šlo
asi čistě o konstrukci soudruha Kopeckého, jak zbavit Maxe Broda penze. Na znamení toho, že osobně
s tím nesouhlasím a od rozhodnutí se distancuji, jsem Maxe Broda poprosil, zda by nepřišel na chystanou recepci k výročí osvobození v den nově vyhlášeného státního svátku 9. května. Max Brod to zřejmě
pochopil, pozvání přijal...“

V době studií germanistiky a romanistiky na Filozofické fakultě
Univerzity Karlovy na začátku 30.
let inklinuje k levicovému myšlení
a stává se členem Komunistické
strany Československa. Stává se
aktivním novinářem, od poloviny
30. let působí jako redaktor Ľudového deníku, aktivistou, mezi roky
1936 a 1938 zastává funkci tajemníka Ligy pro lidská práva a je středoškolským pedagogem.

vzpomínáme

V

osobnost

EDUARD
GOLDSTÜCKER
Životní pouť literárního historika
a germanisty Eduarda Goldstückera započala před 108 lety na
slovenském Oravsku, ve vesnici
Podbiel u Dolného Kubína. Narodí
se v židovské rodině, studuje a maturitu úspěšně složí v Košicích.

Rok 1939 znamenal pro Eduarda Goldstückera první odchod
do emigrace, před nacismem se
uchýlil do Velké Británie, kde se
nejdříve věnoval postgraduálnímu
studiu na Oxfordu, od roku 1943 se
zapojil do práce pro ministerstvo
zahraničních věcí exilové československé vlády v Londýně. Na
konci 2. světové války byl tajemníkem na vyslanectví v Paříži, v letech 1947 až 1949 pracoval jako
rada vyslanectví ČSR v Londýně
a od roku 1950 nastoupil jako první vyslanec naší země v nově vytvořeném Státě Izrael.
V padesátých letech již čelil
Eduard Goldstücker perzekuci
komunistického režimu jak z důvodů geopolitické situace nejen

na Blízkém východě, ale i pro svůj
původ, profesní minulost a postoje. V roce 1951 byl zatčen a ve
vykonstruovaném politickém procesu po osmnácti měsících na samotce jej režim v roce 1953 odsuzuje na doživotí. Čtyři roky putuje
přes nejtěžší kriminály Jáchymov
a Leopoldov. V roce 1955 se dostává na svobodu a ještě tentýž
rok jej režim plně rehabilituje.
Tři roky po propuštění se stává
docentem v oboru germanistika,
specializuje se na pražské německé židovské autory 20. století,
zvláště pak na studium a překlad
Franze Kafky. Stává se objevitelem a popularizátorem autora.
V roce 1963 organizuje první oficiální konferenci o díle Franze Kafky u nás, další rok vychází studie
na téma Franz Kafka a daří se mu
vzbuzovat zájem o pražskou německou kulturu a pražskou židovskou německy psanou literaturu.
V roce 1964 je také jmenován profesorem a stává se vedoucím katedry germanistiky na Filozofické
fakultě Univerzity Karlovy. V roce
1966 je jmenován prorektorem. Je
aktivní také v literární a politické
sféře, v roce 1968 je zvolen předsedou Svazu československých

Obálka knihy Vzpomínky 1945–1968,
ze které je citace.

spisovatelů a také poslancem
České národní rady. Události roku
1968 přeruší jeho kariéru, způsobí jeho druhou emigraci znovu do
Velké Británie. Definitivně ztrácí
iluze o jakékoliv reformovatelnosti
systému a jeho idejí.
Eduard Goldstücker následně
přednáší v 70. a 80. letech v anglickém Sussexu, na univerzitách
ve Stockholmu, Los Angeles,
Kostnici. Stává se korespondentem Německé akademie pro jazyk
a básnictví. Po změnách v ČSSR
se v roce 1991 vrací z emigrace
do Prahy. Pokračuje ve svém úsilí o narovnání a zlepšení vztahů
mezi Čechy a Němci, po rozdělení
Československa se také duchovně
zasazuje o pokračování kulturního
a společenského soužití mezi Čechy a Slováky. Vyzývá k úsilí o překonání bolestné minulosti s odvahou a dobrou vůlí. Jeho pozemská
mise končí v říjnu 2000 v Praze,
jeho odkaz, a zejména jeho přínosy pro porozumění a spolupráci mezi národy a vyznáními jsou
s námi doposud.
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Covid byl pro nás jen další krize, kterou jsme museli zvládnout, říká David
Zatímco v Čechách byly stále zavřené školy a obchody, v Izraeli
běželo masivní očkování a lidé posedávali bez roušek v kavárnách.
Euforii z rozvolnění však krátce
nato vystřídal strach z raket Hamásu. Jak jste vnímal tuto dramatickou změnu, kdy se zdá, že všechno špatné je u konce a najednou
přijde další rána?
My jsme Izraelci a cizincům se může
realita, ve které žijeme, zdát poněkud zvláštní. Kromě velice dlouhé
a náročné vojenské služby zažil každý Izraelec, který vyrostl v této zemi,
války, teroristické útoky a intifády.
Můj prvorozený potomek, dcera Orr,
se narodila 11. ledna 1991 a první noc
doma po příjezdu z porodnice strávila v protichemickém stanu kvůli
ochraně před raketami odpalovanými z Iráku. Během druhé intifády
jsme zažívali sebevražedné útoky
na autobusy, hotely a restaurace.
Tehdy jsme došli k závěru, že život
musí jít dál, takže jsme do restaurací chodili s notnou dávkou strachu
a snažili se sedět čelem ke vchodu,
abychom si stihli všimnout teroristy
vcházejícího dovnitř. To je život, na
který jsme bohužel zvyklí.
Covidový rok byl nepříjemný a znepokojivý, ale pro národ to byla
jen další krize, kterou bylo nutné

zvládnout. Další útoky z Gazy byly
tudíž samozřejmě znepokojující,
ale trvaly „jen“ jedenáct dní... Situaci a izraelský přístup lze nejlépe
popsat na příkladu, kdy sedíte v restauraci v Tel Avivu a začne raketový útok. Jakmile se rozezní siréna,
běžíte do krytu. A až se ozve „bum“,
vyjdete z krytu a dojíte hlavní chod.
Izrael měl v jednu chvílí nejhorší
čísla nákazy a procházel tvrdým
lockdownem. Situace se však
rychle změnila, ubylo nakažených
i úmrtí na covid. Díky čemu se v Izraeli podařilo situaci zvrátit výrazně
rychleji než v jiných státech?
To je pravda, ale je zajímavé, že
v České republice to bylo obráceně,
kdy první vlna byla klidná, lidé jezdili na dovolenou do zahraničí, a v té
druhé fázi se pandemie u vás projevila velice silnou vlnou, která si vyžádala obrovský počet obětí. Jsme
si navzájem zrcadlovým obrazem:-)
K vaší otázce: je známo, že Izrael podepsal „speciální“ smlouvu s firmou
Pfizer, aby obdržel velké množství
očkovacích dávek výměnou za to,
že společnosti poskytne potřebná
data. Izrael byl vybrán z mnoha důvodů, z nichž jedním jsou naše velmi pokročilé lokální zdravotní služby, jež jsou plně elektronizované
a připojené k centrálnímu systému.

Hercky, předseda ICCCI

Všichni lidé mohou být velmi snadno monitorováni, a proto lze analyzovat zcela aktuální a přesné informace o účinnosti vakcíny. Proto byl
Izrael zřejmě první zemí, která se
navrátila k téměř normálnímu životu.
Promítla se nějak do boje s pandemií také politika, neustálá vyjednávání o vládě a kampaně jednotlivých stran?
Všechno je politické a spojené s politikou! Připadá mi zajímavé, že téměř v každém státě je vláda obviňována z nedostatečné kompetence
při řešení pandemie. Myslím si, že se
udělalo mnoho chyb a řada rozhodnutí ohledně řešení pandemie byla
politická. Toto budou muset obě
naše země nadále řešit.
Jaký vliv měla pandemie na izraelskou ekonomiku, na které sektory
nejvíce dopadla? Chystají se nějaké
zásadní kroky nebo opatření vlády, jež by mohly znovu nastartovat
ekonomiku?
V roce 2020 zhruba 5,5 % HDP a zároveň ke konci roku vysoká nezaměstnanost ve výši asi 14 %. Příznivé makroekonomické podmínky na
začátku pandemie umožnily rozhodujícím představitelům prosazovat expanzivní fiskální a měnovou
politiku podobně jako na Západě.

rubrika

R

izrael

Výkonnost ekonomiky během krize
však byla blízko průměru v rozvojových zemích. V Izraeli se také ukazuje, že to „ráno poté“ bude po krizi jiné
než dřív. To určitě platí o trhu práce,
kde přesunutím pracovníků z tradiční práce do sektorů vyspělých technologií, nařízené dovolené (placené státem) a o práci z domova, tím
vznikla zcela nová realita. Sektory
s největší dopadem jsou podobné
jako v jiných zemích: turistika, hotely
a doprava, zábavní průmysl, kultura,
restaurace, maloprodej a další.
Lze ze strany Izraele očekávat, že
se například více otevře zahraničním investorům nebo spustí nové
programy mezinárodní spolupráce,
např. ve výzkumu a vývoji?
Vzhledem k tomu, že po proběhlých
čtyřech kolech voleb a očekávaném
pátém stabilní vládu stále nemáme,
funguje kabinet s rozpočtovým provizoriem nebo úplně neschváleným
rozpočtem. Ohledně vaší otázky
proto nejsem v krátkodobém horizontu optimistický.

Text: Petr Solil, místopředseda redakční rady ČISOK
Foto: Shai Pal from unsplash.com

BULLETIN / ČISOK

str.

7

VYDÁNÍ 02 / 2021

Jarní série webinářů se věnovala česko-izraelské spolupráci

rubrika
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V únoru jsme zahájili sérii webinářů
připravovaných ve spolupráci s Velvyslanectvím ČR v Tel Avivu, ICCCI
a CIWA. První z nich byl na téma
„Izrael jako příležitost pro nová obchodní partnerství“. Zaměřil se na
představení teritoria a dostupných
zdrojů informací, možnostem asistence pro podnikatele od české
ambasády v Tel Avivu, ČISOK a ICCCI a doporučením pro další postup
v rozvoji businessu s izraelskými
partnery.

Závěrečný díl se věnoval tématu
„Česko-izraelská mezikulturní komunikace se zaměřením na business“. Byl zde představen nový program PROPEA a užitečné tipy pro
obchodní vyjednávání s Izraelem.
Debatovalo se také o častých chybách, o důležitosti přípravy na jednání a rovněž na co nezapomenout
při vyjednávání s Izraelci. O tom, jak
uspět v izraelském startupovém
prostředí, přednášel Vít Lichtenstein
ze společnosti ŠKODA AUTO.

Další webinář v této sérii se konal
v březnu a soustředil se na „Mezinárodní programy Česko-izraelské
vědecké a výzkumné spolupráce“.
Důraz byl kladen především na vědeckou spolupráci a sdílení zkušeností s programem Delta 2, které
prezentovala Petra Najmanová ze
společnosti DEKONTA.

Za spolupráci děkujeme vědecké diplomatce Delaně Mikolášové
a obchodní specialistce Nele Brádleové z Velvyslanectví ČR v Tel
Avivu a Dagmar Shapiro z naší partnerské Izraelsko-české obchodní
a průmyslové komory. (ICCCI)
RR

Text: redakce
Foto: freepik.com

Jak dělat byznys v Izraeli
Dne 8. dubna se na Vysoké škole
ekonomické v Praze uskutečnila
online přednáška „Doing Business
in Israel“, kterou pro studenty vedl
Ondřej Bočkay, CEO ČISOK. Přednáška byla připravena pro studenty

předmětu Etiketa pro manažery,
kterou na fakultě dlouhodobě vede
Jana Müllerová, a účastnilo se jí
aktivně přes osmdesát posluchačů. Studenti se dozvěděli základní
informace o Izraeli, možnostech

rubrika

podnikání a obchodní etiketě. V závěru přednášky proběhla čilá diskuze, jež se netýkala jen dotazů
na obchodní reálie, ale i názorů
k možnostem nastolení míru v oblasti Blízkého a Středního východu.

R

komora

Vzhledem k velkému zájmu posluchačů z řad studentů se počítá
s opakováním přednášky na podzim
tohoto roku.
RR

Text: redakce
Foto: Miguel Henriques, unsplash.com
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Česko-izraelské podnikatelské fórum ONLINE

rubrika
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spolupráce

bylo zatím nejúspěšnějším ze série virtuálních podnikatelských fór, které organizuje Hospodářská komora ČR
internetu věcí (IoT) a umělé inteligence. Fórum přilákalo přes čtyřicet
tuzemských a izraelských společností, které mezi sebou uskutečnily
více než osmdesát online obchodních schůzek.

Ve dnech 23.–24. března 2021 se
uskutečnilo Česko-izraelské podnikatelské fórum ONLINE. V průběhu
dvou dní bylo možné zhlédnout vystoupení představitelů obchodních
komor a uskutečnit B2B jednání
mezi vybranými partnery.
Nadstandardní vztahy mezi Českem
a Izraelem zmínil ve svém úvodním proslovu k účastníkům David
Hercky, předseda Izraelsko-české
obchodní a průmyslové komory:
„Obchodní relace mezi Českem a Izraelem se pohybuje kolem jedné
miliardy dolarů ročně. Naše země
obchodují hlavně ve zdravotnictví,
hi-tec a zbrojním průmyslu. Doufám,
že do budoucna navážeme spolupráci i v mnoha dalších odvětvích –
například v dopravě či oborech, na

N OV Í
Č LE N OV É
KO M O RY
Prohlédněte si medailonky členů
ČISOK pomocí QR nebo na adrese:
www.cisok.cz/novi-clenove-komory

které je zaměřené právě toto fórum.“
Důraz na silnější obchodní vztahy mezi Českem a Izraelem kladl
ve svém projevu i president ČISOK
Pavel Smutný: „Současná situace
přináší změny, které zasáhnou nejen byznys, ale i bilaterální vztahy.
Berme to jako šanci a možnost podporovat nové technologie. Obory, na

které je zaměřené toto fórum, mají
do budoucna obrovský potenciál
pro intenzivnější spolupráci mezi ČR
a Izraelem.“
Hlavní premisou fóra byla jednání mezi českými a izraelskými firmami, zejména z oborů ICT, Cyber
Security, e-health, průmyslového

RUDOLF JELÍNEK, a. s.

Výzkumný Ústav Železniční, a. s.

navazuje na více než 400letou tradici výroby destilátů na Valašsku.
Popularizaci ovocných destilátů ve
světě vnímáme jako své poslání –
navazujeme na úspěšnou obchodní činnost pana Rudolfa Jelínka ze
30. let 20. století, kdy se mu poprvé
v roce 1934 povedlo vyvézt kosher
destiláty do USA po skončení prohibice a začal tak šířit značku RUDOLF JELÍNEK ve světě. Vlajkovou
lodí naší společnosti byla a stále je
slivovice v různých variantách, ale
v naší nabídce naleznete širší portfolio ovocných destilátů té nejvyšší
kvality. Naše výrobky jsou "rodinným stříbrem", které naši republiku
proslavilo daleko za hranicemi naší
země. Jsme hrdí, že se nám daří na
tyto úspěchy navázat a dále je prohlubovat nejen v česku, ale i na dalších 40 světových trzích s tradičním
exportním portfoliem kosher slivovic a ovocných destilátů. S budováním značky na světovém trhu
pomáhají sesterské podniky, které
fungují pod záštitou společnosti
R. JELINEK GROUP SE.

Výzkumný ústav železniční, a. s.,
(VUZ) je společností specializovanou na poskytování odborných
služeb a komplexních řešení
v oblasti posuzování, certifikace
a zkušebnictví se zaměřením na
železniční vozidla, železniční systémy, drážní dopravu a další průmyslová odvětví. VUZ poskytuje
specializované služby formou
autorizovaných a akreditovaných
činností a zkušebnictví v oblasti
infrastruktury, železničních vozidel a jejich komponent. Našimi
zákazníky jsou výrobci kolejových vozidel a komponentů pro
železniční systémy a drážní dopravu, vlastníci železniční infrastruktury, provozovatelé dráhy
a drážní dopravy, státní orgány
a instituce, a to jak v tuzemsku,
tak v zahraničí. VUZ je společností s padesátiletými zkušenostmi a
know-how v oblasti železničního
výzkumu a zkušebnictví, která
poskytuje služby zákazníkům
nejen v Evropě, ale i v Asii.

ČESKO-IZRAELSKÁ SMÍŠENÁ OBCHODNÍ KOMORA
Václavské nám. 802/56, 110 00 Praha 1, Česká republika
tel.: +420 224 032 161, e-mail: trade@cisok.cz
www.cisok.cz
CeskoizraelskaSmisenaObchodniKomora
@C_I_S_O_K
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Text: redakce

doc. MUDr. Ján Dudra, PhD., MPH
Zástupce ředitele pro zdravotní
služby v Klaudiánově nemocnici
v Mladé Boleslavi.
Seniorní manažer ve zdravotnictví s rozsáhlými zkušenostmi s řízením týmů a nemocnic
v České a Slovenské republice.
Bývalý předseda představenstva a ředitel výzkumu a vývoje
společnosti AGEL, největšího
poskytovatele zdravotní péče ve
střední a východní Evropě s více
než 12 000 zaměstnanci. V letech 2015–2020 člen představenstva společnosti Unipharma,
významného slovenského distributora léčiv s komplexní tržní infrastrukturou. Titul PhD. získal na
klinice kardiovaskulární chirurgie
univerzity Hokkaido v Japonsku.
Docent v oboru veřejného zdravotnictví. V současnosti aktivní
v oblasti telemedicíny a digitalizace nemocnic.
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