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Konference Izrael: politika, ekonomika a technologie

Delegace z Israel National Defence College navštívila ČR

Izrael patří mezi mimořádně zajíma-
vé země, od nichž se mohou evrop-
ské státy lecčemu přiučit. A  právě 
izraelská politika, ekonomika a tech-
nologie byly tématy konference 
v Židovském muzeu v Praze, kterou 
pořádala Česká manažerská asocia-
ce (ČMA) s podporou naší obchodní 
komory.
 
Profesor Ivan Rektor, neurolog 
z  Masarykovy univerzity, na začát-
ku konference představil výsledky 
neurologického výzkumu, který ma-
puje dopad extrémního stresu na 
lidský mozek, na případu přeživších 
holocaust a  jejich dvou nástupnic-
kých generací. Zajímavým zjištěním 
byl jasně viditelný, mnohdy i  horší, 
vliv stresu z  holocaustu na potom-
ky jeho obětí. „Generace přeživších 

holocaust má oproti kontrolnímu 
vzorku zúžení mozkové kůry. Jsou 
to oblasti související se stresem. 
Extrémní stres se na nich podepsal 
celoživotně. Druhá generace sice 
nemá zúženou mozkovou kůru, ale 
je narušena konektivita. Je patrný 
velký vliv také na druhou i třetí ge-
neraci,“ prohlásil známý neurolog  
z Masarykovy univerzity.

Následoval příspěvek ředitelky 
Rady Herzlova centra izraelských 
studií na UK Ireny Kalhousové, která 
zmapovala společenskou a  politic-
kou situaci v  Izraeli. Tamní politika 
podle ní kvůli vlivu amerických ex-
pertů na politický marketing připo-
míná USA. Volební kampaně se sta-
ly referendy o lídrech: „Konflikt mezi 
Židy a  Araby přestává být hlavním 

konfliktem v očích Izraelců. Naopak 
narůstá pocit rozklížení mezi pravici 
a levici.“

Konference se následně přesunula 
do ekonomické roviny. Monika Rut-
land z  advokátní kanceláře rutland 
& partners představila právní spo-
lupráci s izraelskými klienty a inves-
tiční příležitosti, jež Izraelci v České 
republice vyhledávají. V  90. letech 
to byly hlavně nemovitosti. Další sil-
nou oblastí pro investice je obrana 
a  kyberbezpečnost. Izraelští inves-
toři považují Česko za jedinou ev-
ropskou bezpečnou zemi a  vztahy 
mezi oběma zeměmi jsou na skvělé 
úrovni v rámci Evropy.

Jednatelka ŠKODA AUTO DigiLab 
Jarmila Plachá následně ukázala 

příležitosti pro české technologické 
startupy v Izraeli. Jelikož Izrael nemá 
velké nerostné bohatství, vsadil od 
počátku na oblast technologií. Vět-
šina z  nich má původ v  armádě. 
Technologie se převádějí do byzny-
su, a  to přináší firmám mimo Izrael 
zájem tam investovat. Závěrečné 
příspěvky přednesli Monika Tiralová 
z ČVUT a předseda Prognostického 
klubu ČMA doc. Bohumír Štědroň. 
Ten hledal inspiraci v izraelském po-
litickém systému pro reformu české 
politiky.

V  rezidenci izraelské velvyslanky-
ně Anny Azari se dne 11. listopadu 
2021 konala recepce s delegací  
z Israel National Defence College 
(INDC), nejvyšší izraelské instituce 
pro vzdělávání vedoucích pracov-
níků v  IDF, bezpečnostních institucí 
a vysokých úředníků na minister-
stvech a ve vládních agenturách. 
Israel National Defence College 
je národní institut pro komplexní 
a hloubkové studium všech prvků 
národní bezpečnosti a vzájemných 
vztahů mezi nimi. INDC založil v roce 
1962 bývalý náčelník generálního 
štábu Haim Laskov, který měl hlav-
ní podíl na vytvoření vzdělávacího 
systému IDF. Laskov se domníval, 
že vyššímu vedení IDF chybí výcvik, 

jenž by ho připravil na plnění úkolů 
na politicko-strategické úrovni. 

Izraelská delegace strávila v ČR celý 
týden, pracovala zde na případové 
bezpečnostní a ekonomické studii. 
Delegace čítala celkem čtrnáct čle-
nů z řad seniorních zástupců armá-
dy a ministerstva zahraničních věcí 
převážně z  Izraele, ale také z USA 
a Singapuru. Kromě Prahy navštívili 
také Plzeň, kde se podívali do ino-
vačního centra a rovněž do Škoda 
Transportation.

rubrika spolupráceR

rubrika spolupráceR

Zdroj: Česká manažerská organizace
https://www.cma.cz/)
Foto: archiv Komory
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Text: redakce
Foto: archiv Komory
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Ohlédnutí za 5. ročníkem festivalu izraelského filmu KOLNOA

Proběhlo vyhlášení vítězů 10. ročníku soutěže CEMACH

Festival přinesl celkem patnáct fil-
mových snímků převážně v  české 
premiéře. Úvodní film festivalu – Ve- 
čírek na rozloučenou – otevřel zá-
važné současné téma. Tragikomický 
snímek vypráví o obyvatelích jedno-
ho jeruzalémského domova senio-
rů, kteří tajně sestrojí přístroj umož-
ňující sebevraždu, aby pomohli 
svému nevyléčitelně nemocnému 
kamarádovi. Festival chtěl výběrem 
tohoto filmu upozornit na závažné 
téma samoty seniorů, které minu-
lý rok COVID-19 fakticky na několik 
měsíců izoloval od okolního světa. 
Film Anatomie atentátu ukazuje, jak 

mohl celkem obyčejný mladík, svým 
činem zastavit mírový proces na 
Blízkém východě na dlouhá dese-
tiletí. Sekci hraných filmů spojovalo 
téma hledání identity. Snímek Hla-
sy v  pozadí zachycuje hořkosladký 
příběh stárnoucích dabérů, kteří se  
v 90. letech rozhodnou emigrovat ze 
Sovětského svazu do Izraele a  bez 
znalosti jazyka hledají uplatnění 
v oboru i cestu k sobě. Drama Vice 
Versa pak ukazuje zprvu nevinný 
vztah studenta ješivy a osmnáctileté 
pacientky bojující s rakovinou a jeho 
přerod v  intimní a  vášnivý milost-
ný příběh překračující náboženská 

i  společenská pravidla. Téma iden-
tity asi nejsilněji rezonovalo v auto-
biografickém snímku Moje Austrá-
lie odehrávajícím se v  poválečném 
Polsku. Dva polští chlapci se o svém 
židovském původu dozvídají teprve 
ve chvíli, kdy jejich matka zjistí, že 
se přidali k  neonacistickému gan-
gu. Problémem polského vyrovná-
vání se s holocaustem a rolí Polska 
v  něm se zabývá i  první film z  do-
kumentární sekce – Muranów. Reži-
sér snímku pátrá po tom, jak se žije 
obyvatelům poklidné čtvrti stojící na 
troskách někdejšího varšavského 
ghetta. Sérii dokumentárních filmů 

dominoval snímek Maabarot, který 
poodhaluje nejednoduchou kapito-
lu dějin Státu Izrael ukazující stinné 
stránky masové imigrace v  prvních 
letech mladého státu a krušný život 
plný diskriminace v  přistěhovalec-
kých tranzitních táborech (takzva-
ných maabarot). Doprovodný pro-
gramu festivalu přinesl již tradiční 
ukázkové lekce hebrejštiny nebo 
přednášku Záhadné pouto věnova-
nou česko-židovským vztahům.

Ve dnech 30. 9. – 3. 10. 2021 proběhl již jubilejní 5. ročník festivalu KOLNOA, jehož partnerem je i naše Komora. Zahájení festivalu se uskutečnilo  
v Městské knihovně v Praze za účasti prvního náměstka primátora města Prahy Petra Hlaváčka, velvyslankyně Státu Izrael paní Anny Azari, presidenta 

Komory Pavla Smutného a ředitele festivalu Romana Lesného, taktéž člena naší Komory.

rubrika spolupráceR

rubrika spolupráceR

Text a foto: Festival izraelského filmu KOLNOAFIFK

Festival probíhal pod záštitou 
hlavního města Prahy 

a Velvyslanectví Státu Izrael. 
Projekt byl realizován 
s finanční podporou 

hl. m. Prahy, Ministerstva 
kultury České republiky, 

komory ČISOK a dalších dárců.

V  rezidenci velvyslankyně Státu Iz-
rael byli v  říjnu odměněni výherci  
X. ročníku projektu Cemach. Z rukou 
presidenta ČISOK Pavla Smutného 
a izraelské velvyslankyně Anny Aza-
ri si věcné ceny za jubilejní desátý 
ročník převzali jeho výherci, kteří 
se ihned zapojili do tvorby a rozvo-
je navazujícího projektu Gesher pro 
studenty vysokých škol. Projekt CE-
MACH je kreativní soutěž v  pozná-
vání moderního Státu Izrael určená 
studentům středních škol v  České 
republice.

Hlavním cílem soutěže je seznámit 
studenty se současným Izraelem 
jako zemí zajímavou pro cestová-
ní, obchod, vzdělávání i  kulturní 

obohacení. Soutěžící díky projektu 
získávají dovednosti užitečné pro 
další studium i  život (například sa-
mostatnost, komunikační doved-
nosti, vyhledávání informací).

Svá díla zpracovávají studenti ve 
třech disciplínách: literární, výtvarná 
a multimediální.

Všem výhercům a  dalším umístě-
ným srdečně gratulujeme a  těšíme 
se na další ročník a  novou dekádu 
projektu!

Vítězové X. ročníku soutěže CEMACH:

Barbora Vlasáková – za výtvarné dílo 
„Pohyb“, Kladno

Marie Eršilová – za výtvarné dílo 
„Ranní Izrael“, SUPŠ Hradec Králové

Anna Tůmová – za výtvarné dílo 
„Zeď naděje“, SUPŠ Žižkov

Barbora Novotná –za literární dílo 
„Cesta za sebepoznáním“, Česko-anglické 

gymnázium v Českých Budějovicích

Vojtěch Hladík – za literární dílo 
„Poušť, jež rodí zázraky“, Česko-anglické 

gymnázium v Českých Budějovicích

Lenka Hejdová – za digitální ztvárnění 
skalního dómu, SPŠ Strakonice

Matěj Rychnovský – za digitálního 
průvodce Izraelem – web, 

Gymnázium Dašická – Pardubice

Hang Pham Thu – za digitální zpracování 
průvodce Izraelem – video

Zdroj: Vojtěch Sládek, CEMACH
Foto: Otto Dókavs
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V  prvním listopadovém týdnu 
uspořádala Komora pro své členy 
kulatý stůl s  ministrem zahranič-
ních věcí Jakubem Kulhánkem. 
Mezi hlavní témata tohoto diskus-
ního setkání patřilo aktuální směřo-
vání české zahraniční politiky a její 
budoucnost, specifika a  budouc-
nost výjimečného vztahu mezi Čes-
kou republikou a Izraelem, dále vě-
decká a energetická diplomacie či 

kyberbezpečnost. Hovořilo se také 
o pozici a diplomatickém vztahu ČR 
s  velmocemi nebo o  nadcházejí-
cích výzvách českého předsednic-
tví EU. Děkujeme panu ministrovi, 
že přijal naše pozvání, nezalekl se 
žádné otázky a vedl s našimi členy 
velmi aktivní a živou diskusi.

20. října 2021 v  podvečer uspořá-
dala naše Komora v  Mramorovém 
sále České spořitelny diskusní se-
tkání s J.E. Annou Azari, novou vel-
vyslankyní Státu Izrael. Členové 
ČISOK tak měli možnost se s  paní 
velvyslankyní osobně setkat a dis-
kutovat o tématech, která je v rám-
ci česko-izraelské relace zajímají. 

Děkujeme paní velvyslankyni, že 
přijala naše pozvání, upřímně zod-
pověděla všechny dotazy a sezná-
mila nás s  vizemi a  prioritami její 
diplomatické mise. 

Doufáme, že se J.E. Anně Azari 
bude v České republice líbit a vel-
mi se těšíme na další spolupráci.

rubrika naživoR

rubrika naživoR

U kulatého stolu s ministrem zahraničí

Komora uspořádala setkání s novou izraelskou velvyslankyní

Text: redakce

Foto: archiv Komory
 R
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Doc. Petráček se stal rektorem 
ČVUT poprvé v  r. 2018. V  uplynu-
lém roce a  půl získala univerzita 
pod jeho vedením skvělé renomé 
pro své nasazení v boji s covidem. 
ČVUT si letos také výrazně zlepšilo 
postavení v prestižním mezinárod-
ním hodnocení QS World Univer-
sity Rankings, kdy se umístilo na 
403. místě, což je významný posun 
o  29 míst oproti loňskému hodno-
cení a celkem více než o 120 pozic 
v rámci funkčního období. 

V dalším období by chtěl doc. Pe-
tráček navázat na svou dosavadní 
práci, která podle něj umožnila roz-
voj ČVUT jako excelentní výzkumné 
univerzity úzce svázané se společ-
ností i  státem. Za priority pro další 
roky označil také snahu o dosažení 
plně mezinárodního dvojjazyčného 
prostředí ve výuce nebo další zlep-
šení ve vědě a výzkumu. 

rubrika VVIR

V čele ČVUT nadále zůstává Vojtěch Petráček

V  rámci komorové sekce VVI pro-
běhla 19. října odpoledne prezen-
tace 3D technologií u našeho člena, 
společnosti Elvira, spol. s r.o. Účast-
níci, mezi nimiž byli i členové Rady, 
byli seznámeni se sedmi technolo-
giemi 3D tisku či stolními a průmy-
slovými 3D skenery včetně ukázek 
reverzního inženýrství a  analýzy. 
Dále pak s technologií 3D SW CAD 
a organickým modelováním pomo-
cí haptic polohovacího zařízení. 
 
Děkujeme společnosti Elvira a  její-
mu řediteli, panu Janu Šmejckému, 
za skvělou prezentaci!

Elvira prezentovala 3D technologie tisku 

Akademický senát ČVUT zvolil 27. října 2021 doc. Vojtěcha 

Petráčka osobou navrženou na rektora ČVUT v Praze. 

V prvním kole volby získal 30 hlasů z celkového počtu 

36. Akademickému senátu ČVUT byl navržen jako 

jediný kandidát. Návrh na jmenování rektorem bude 

prostřednictvím ministra školství předložen prezidentu 

republiky. Nové a pro doc. Petráčka již druhé funkční 

období začne 1. února 2022 a potrvá do r. 2026.

Text: ČVUT v Praze
Foto: Jiří Ryszawy, ČVUT v PrazeRR

Text: redakce
Foto: archiv KomoryRR

rubrika VVIR
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rubrika VIIR

rubrika komoraR

Moravská vysoká má dalšího izraelského partnera

Sekce VVI a Digitální ekonomika
Sekce VVI

Dne 22. září proběhlo další zasedání 
komorové sekce zaměřené na vědu, 
výzkum a inovace. Hosty tohoto se-
tkání byli Michal Štipl z PatentEnter 
s přednáškou „Patentové databáze“, 
Filip Kachnič, M.A., z Ústavu výzku-
mu a rozvoje vzdělávání, který před-
nášel o  výzkumu školního klimatu, 
MUDr. Pavla Pokorná, Ph.D, z  pro-
jektu The Connect4Children, jež 
pohovořila o spolupráci v oblasti kli-
nické farmakologie v pediatrii a ne-
onatologii a v závěrečné přednášce 
Otakar Klepárník představil skupinu 
MEDESA a  produkt MPAVIR – uni-
kátní dezinfekční ochranu povrchů.

Inovací ve vzdělávání MVŠO je mezinárodní projekt Spationomy, který spojuje ekonomickou a prostorovou analýzu

Moravská vysoká škola Olomouc 
(MVŠO) podepsala začátkem nové 
školního roku memorandum o spo-
lupráci s izraelskou Kinneret Acade-
mic College (KAC) a od květnového 
založení Centra česko-izraelských 
inovací a partnerství tak posilu-
je vazby s izraelským inovačním 
ekosystémem.

„Naše škola cíleně hledala v ČR 
partnera, s nímž by mohla rozvíjet 
společný výzkum, výměnu před-
nášejících a studentů. Především 
chceme sdílet inovativní projekty, 

které mohou přispět  jak ve výzku-
mu, tak ve výuce,“ říká Yariv Itzkovich, 
vedoucí katedry managementu lid-
ských zdrojů KAC. Jeho dubnová 
on-line přednáška o deviatním cho-
vání v organizacích v  rámci konfe-
rence Erasmus+ International Week 
na MVŠO zaujala olomoucké stu-
denty i výzkumníky. Dalšího ročníku 
této mezinárodní konference v roce 
2022 by se měl Itzkovich již účastnit 
osobně a během návštěvy Olomou-
ce bude čas i na rozhovory s vede-
ním MVŠO o širších otázkách výmě-
ny know-how mezi oběma školami.

„Spolupráci s KAC chceme rozví-
jet nejprve v oblasti managementu 
a řízení lidských zdrojů, které vý-
znamně ovlivňují zavádění inovací,“ 
uvedla docentka Jarmila Zimmer-
mannová, rektorka MVŠO. Podle ní 
je KAC pro MVŠO inspirativní i ve 
spolupráci s regionálními firmami  
a samosprávou. 

Areál Kinneret Accademic College 
byl vybudován na březích Galilej-
ského jezera a dnes zde studuje 4 ti-
síce studentů z různého kulturního 
prostředí severního Izraele. Škola je 

hrdá na svou multikulturní vzděláva-
cí filozofii a usiluje o rozvoj regionu. 
V rámci kampusu KAC bylo vytvo-
řeno Kinneretské inovační centrum, 
které jedná o spolupráci s Centrem 
česko-izraelských inovací a partner-
ství. Prvotní impuls k navázání spo-
lupráce mezi MVŠO a KAC vzešel od 
českých diplomatů v Izraeli.

Sekce digitální ekonomiky a obchodu

Sekce digitální ekonomiky a  ob-
chodu uspořádala v  polovině října 
v  zasedacích prostorech advokát-
ní kanceláře Císař, Češka, Smutný 
svoje další setkání. Na sekci vystou-
pil jako host Mojmír Hampl, známý 
český ekonom, bývalý viceguvernér 
ČNB a aktuálně šéf poradenství pro 
finanční sektor KPMG, s  tématem: 
„Česká ekonomika: růst, inflace, ve-
řejné finance“. Druhou prezentaci 
členům Komory připravil Jiří Jirásek, 
generální ředitel Národní rozvo-
jové banky na téma: „Transforma-
ce ČMZRB na národní rozvojovou 
banku a  nové strategie podpory 
českého byznysu a  infrastruktury“. 
Obě přednášky byly velice přínos-
né a posluchači ocenili i následnou 
odbornou diskuzi týkající se finanční 
stability ČR pro následující období.

Text: Ondřej Bočkay, výkonný ředitel ČISOK

Foto: archiv Komory

Text a foto: MVŠO
MV
ŠO

Text: redakce
Foto: archiv Komory

ČI 
SOK
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rubrika komoraR

Významné židovské osobnosti 
Ve čtvrtek 21. října se konala první 
z  cyklu přednášek Tomáše Krau-
se zaměřených na židovskou kul-
turu na téma: „Významné židov-
ské osobnosti“. Seznámili jsme se 
s  historií Židů v  biblických dobách 
a  jejich vlivem na další světová 
náboženství, se vznikem židovské 
diaspory či s  přínosem židovských 
osobností nejen v  kulturní oblasti, 
ale i  ve vědě, průmyslu a  dalších, 
často překvapivých odvětvích. 

Antisemitismus 
Ve středu 10. listopadu 2021 proběh-
la v prostorách advokátní kanceláře 
Císař, Češka, Smutný přednáška To-
máše Krause, tajemníka Federace 
židovských obcí v  ČR a  odborníka 
zabývajícího se židovskými dějina-
mi, tradicemi a  kulturou, na téma 
Antisemitismus. 

Ač se to tak na první pohled může 
zdát, antisemitismus není věcí mi-
nulosti a  poslední dobou můžeme 
po celém světě, a zvláště v Evropě, 
sledovat zvyšující se antisemitistic-
ké tendence. Proto je více než uži-
tečné připomenout si, kde se ten-
to myšlenkový směr v  historii vzal 
a jaký je jeho původ. 

Přednáška zájemce nejprve se-
známila s  etymologickým a  sé-
mantickým základem samotného 

slova „antisemitismus“, na což se 
navázalo historickým rozborem an-
tisemitistických tendencí počínaje 
Řeckem, Egyptem a událostmi No-
vého zákona. Následovalo pozasta-
vení se nad vlivem křesťanství na 
nenávist k  Židům ve středověku, 

židovské pogromy a  počátek le-
gislativního útisku Židů. Kupříkla-
du nošení výrazných symbolů na 
oblečení nebylo výmyslem nacis-
tického Německa, ale mnozí Židé 
měli povinnost nosit žlutá látková 
kolečka na svém oděvu už ve 13. či 

14. století. Poté přišly na řadu kaž- 
dému známé historické události 
jako „Dreyfusova aféra“ či „Hilsneri-
áda“. Nejoptimističtější by jistě bylo 
na tomto místě přednášku ukončit 
a  na antisemitismus jako na histo-
rický relikt zapomenout, to ovšem 
bohužel není pravda. Závěrečná 
část přednášky se věnovala mo-
dernímu antisemitismu v  dnešním 
světě. Ten na sebe bere mnohé 
formy, za všechny můžeme zmínit 
kupříkladu antisemitismus kulturní, 
politický či rasový. Na popularitě 
nabírá také jeho rozšiřování skrze 
sociální sítě, kde jsou Židé a Stát Iz-
rael obviňováni ze zločinů a zapoje-
ní do konspiračních teorií. 

Téma přednášky bylo sice poněkud 
negativní, ale přednáška samotná 
přinesla mnoho zajímavých pohle-
dů a  upozornila na to, že některé 
věci zde s námi budou bohužel ně-
jakým způsobem vždy, a  proto je 
důležité se o ně zajímat a snažit se, 
aby se povědomí o  nich neustále 
rozšiřovalo. 

Uskutečněná přednáška byla dru-
hou z  cyklu tří, přičemž poslední 
z  nich se bude zabývat tématem 
holocaustu. 

Cyklus přednášek Tomáše Krause

Text: Jan Müller, spolek GESHER

Foto: archiv Komory
JM
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Vážení a  milí členové a  přátelé 
Komory,

jménem Rady ČISOK bych Vám 
všem i  Vašim blízkým rád popřál 
hezké prožití nadcházejících vánoč-
ních svátků a vše nejlepší do nového 
roku 2022. 

Rok 2021 byl stejně jako ten před-
chozí poznamenán Covidem-19, 
který v  dalších vlnách ovlivňoval 
dění u nás v Česku i  jinde ve světě. 
Ač jsme si všichni přáli, aby očková-
ní proti této nemoci udělalo tečku 
za touto pandemií, nestalo se tak 
a  s  největší pravděpodobností se 
s ní budeme potýkat i v nadcházejí-
cím roce. Doufejme, že už to bude 
opravdu poslední záchvěv a  naše 

i okolní země se vrátí k normálnímu 
životu bez různých omezení. 

Komora v  tomto roce již fungovala 
naplno, vyhodnocení naší činnosti 
v posledních dvou letech proběhlo 
na červnové volební valné hromadě, 
kdy členové rady i  revizní komise 
plně obhájili svůj mandát na další 
období. Velmi nás těší Vaše důvěra 
a budeme i nadále aktivně pracovat 
ve  prospěch Komory. I  přes ome-
zení, která přinášejí opatření proti 
Covid-19, se Komora velmi činila, 
uspořádala přes třicet prezenčních 
a online akcí z nichž nejvýznamnější 
byly založení centra česko-izrael-
ské spolupráce a technologií v Olo-
mouci, Česko-izraelské podnikatel-
ské fórum ve spolupráci s  HK ČR, 

Cena Arnošta Lustiga, zapojení se 
do startupového programu Ment-
2Grow, Summer party ČISOK v Mu-
zeu Rudolfa Jelínka a  mnohé další. 
Nemohu nezmínit velmi povedenou 
analýzu členky Rady Lindy Štucbar-
tové o  současné česko-izraelské 
ekonomické spolupráci, kterou jsme 
Vám rovněž prezentovali na valné 
hromadě.

Hlavními tématy, které chce Komo-
ra i  nadále rozvíjet jsou Smart He-
althcare, Průmysl 4.0 a  5.0 a  s  tím 
spojená umělá inteligence (AI), vo-
jenská a bezpečností problematika, 
VVI – mezinárodní projekty za účasti 
Izraele, řešení problematiky vody 
a sucha. U všech těchto oblastí lze 
čerpat silnou izraelskou inspiraci 

v náš prospěch.
Komora díky své aktivní členské 
základně zůstává živá a silná. I přes 
všechna úskalí v tomto roce si udr-
žela svoji členskou základnu na 
stejných číslech. Děkujeme Vám, že 
jste součástí ČISOK a  můžeme tak 
společně sdílet hodnoty Komory 
společně s Vámi. Těšíme se na další 
spolupráci s Vámi v roce 2022.

Srdečně 
Pavel Smutný, president ČISOK

Text: Pavel Smutný, president ČISOK

Slovo presidenta rubrika komoraR


