03
22

str.
4

str.
2-3

str.
3-4

V ČESKU VZNIKÁ
KLÍČOVÝ THINK THANK

IZRAELSKÝ PREZIDENT
NAVŠTÍVIL ČR

KOMORA POPRVÉ UDĚLILA
CENU HANUŠE HOLZERA
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Izraelský prezident navštívil ČR

rubrika

Česko-izraelská smíšená obchodní
komora ve spolupráci s Kanceláří
prezidenta republiky uspořádala
11. června 2022 ve Vladislavském
sále Pražského hradu galavečeři na počest návštěvy prezidenta
Státu Izrael J.E. Jicchaka Herzoga
a jeho choti Michal Herzog v České
republice.
„Díky pohostinnosti pana prezidenta Zemana se dnes setkáváme ve
Vladislavském sále. Toto místo ztělesňuje velkou a slavnou společnou historii Čechů a Židů. Úspěchy

R

komora

této země by, pane prezidente, byly
podstatně méně významné, kdyby
zde nebyly velké osobnosti vědy,
umění a hospodářství, ale také
obyčejní pracovití Židé a jejich řemesla. Ve válce a při nacistickém
běsnění jsme jich ztratili více než
80 000 a mnozí z těch, kteří přežili,
odešli po válce budovat nový Izrael. Opravdu nám tu chyběli a stále
chybí. To je jeden z evidentních důvodů silné náklonnosti svobodného
demokratického českého národa
k Izraeli,“ řekl v úvodu svého proslovu prezident Komory Pavel Smutný.

BULLETIN / ČISOK

„Již téměř čtvrt století podporujeme spolu s naší sesterskou komorou v Izraeli nejen obchod, ale také
průmyslovou spolupráci a v poslední době i společné úsilí v oblasti
vědy a výzkumu. I dnes, zde v tomto
sále, jsou s námi osobnosti - vedoucí představitelé průmyslu a vědy
- a aktéři této úspěšné spolupráce.
Dovolte mi, pane prezidente, abych
ve vaší přítomnosti vzdal hold těm,
kteří se právem zasloužili o nové
sblížení mezi Izraelem a Českou republikou“ dodal Pavel Smutný k aktuální česko-izraelské spolupráci.

Během této výjimečné slavnostní
příležitosti byla také za účasti prezidentů obou zemí poprvé udělena Cena Hanuše Holzera, kterou
Komora oceňuje výjimečné osobnosti, jež významným způsobem
přispěly rozvoji česko-izraelských
vztahů. Prvními laureáty se stali
Eva Erbenová, spisovatelka a přeživší holocaustu, a David Hercky,
honorární konzul ČR a předseda Izraelsko-české obchodní a průmyslové komory.

R

Text: redakce
Foto: Milan Mošna
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Lepší svět podle Hanuše Holzera
Hanuš Holzer byl vždy pečlivým
strážcem uměřenosti a prospěšnosti aktivit naší Komory, člověk
nadmíru zručný, vnímavý, usilovný
a schopný. Stejně tak Hanušův anděl strážný musela být vyšší bytost
neuvěřitelných schopností a dovedností, protože jeho život vydal za
několik. Malé dějiny Hanuše Holzera byly leckdy i ty velké, protože je
nejen prožíval a díkybohu přežíval,
a nezřídka na mapě Evropy velmi
skromně tvořil.
Narodil se v Jablonci nad Nisou
v roce 1929, dětství mu však skončilo velmi rychle. V roce 1940 byl vyhozen z gymnázia, v roce 1942 putoval s celou rodinou do Terezína.
Tady se stal součástí chlapecké samosprávy, tzv. republiky Škid, i dnes
slavného časopisu Vedem, který si
chlapci vydávali v obtížných podmínkách sami pro sebe. Lágr přežil.
V květnu 1945 se dočkal osvobození, nicméně vstup do dospělosti mu

rubrika

Vzniká nezávislý multioborový think
tank zaměřený na řešení otázek
strategického národního zájmu.
Stane se klíčovým nástrojem spolupráce obou zemí a trvalou platformou pro sdílení zkušeností, informací a společné řešení klíčových
témat současnosti.
Jeho činnost bude zaměřena na
otázky širší resilience – sociální,
ekonomickou, technologickou i environmentální. Zástupci obou zemí

komora

který sám řídil. Byl mentorem, korektorem, arbitrem, přítelem i férovým oponentem.

Předání Ceny Hanuše Holzera

zkřížil komunistický režim, který znamenal další pronásledování a nemožnost dokončit vysokoškolská
studia, přestože projevoval značný technický talent a mimořádné
schopnosti inovací zejména v tramvajové dopravě. V roce 1968 emigroval, vypracoval se v pojišťovně Swiss
National a usadil se v Basileji.
V roce 1989 byl jeden z prvních emigrantů, kteří začali materiálně podporovat Občanské fórum a následně

i československou a českou ekonomiku. Byl mužem v pozadí vstupu
koncernu Volkswagen do Škodovky,
Continentalu do Barumu, Siemensu
do ČKD, přivedl zpět Tomáše Baťu,
angažoval se v rychlé švýcarské
pomoci při povodních v roce 2002.
Byl českým honorárním konzulem
v Basileji, zmocněncem české vlády
pro mezinárodní ekonomické vztahy
a v neposlední řadě stál u založení
ČISOK, na jejíž Radu pravidelně dojížděl ze Švýcarska automobilem,

Na jeho osobnost i působení v Komoře se dá vzpomínat jenom v dobrém, byť se nevyhýbal sporu a kontrontaci. Jeho energie, charizma
a zkušenosti byly inspirující a úctyhodné. Přestože byl navenek již starý
muž, uvnitř a okolo něj bylo nabito
mladistvým elánem a radostí ze života. To byla neuvěřitelná a téměř
neměřitelná hodnota Hanuše Holzera, která stále zůstává v čerstvé paměti těch, kteří měli to štěstí jej zažít,
a těch, kterým bude jeho odkaz sdílen prostřednictvím Ceny, kterou zřídila Komora na připomenutí všeho,
co představoval. Jako člověk a profesionál byl Hanuš Holzer vzácný.
Pokud by byl běžný, lidská společnost a svět by mohly být lepší.
Text: Pavel Košek za přispění Tomáše Krause
a jeho připravované knihy Další prosím, která má
vyjít v příštím roce v nakladatelství Academia
Foto: Milan Mošna

V Česku vzniká klíčový česko-izraelský think thank
Podpora tvorby národních strategií, rozvoj klíčových ekonomických
sektorů i zajištění odolnosti a stability České republiky proti nepřiznivým vlivům. Toto jsou hlavní cíle
nového česko-izraelského think
thanku, který vzniká ve spolupráci
s prestižním a respektovaným izraelským Samuel Neaman Institute. Memorandum o spolupráci při
příležitosti státní návštěvy izraelského prezidenta Jicchaka Herzoga
v Praze podepsali zástupci Samuel
Neaman Institute a Česko-izraelské
smíšené obchodní komory.

R

rubrika

R

VVI

také oblasti politické, společenské
a kulturní. „Myšlenku založení společného think thanku v partnerství
se špičkovým Samuel Neaman Institute považuji za naprosto zlomový moment společné historie obou
zemí a příležitost trvale spolupracovat na klíčových otázkách budoucnosti,“ dodává Pavel Smutný,
president ČISOK.

budou společně hledat cesty ke
zvýšení odolnosti vůči negativním
dopadům včetně pandemií nebo
inflace i adaptability na nové trendy a technologie. Hlavními tématy
budou věda a technika, vzdělávání,
transformace českého průmyslu,
infrastruktura, kultura nebo sociální
rozvoj společnosti.

Dohodu o založení think thanku dne
11. července 2022 u příležitosti státní návštěvy izraelského prezidenta Jicchaca Herzoga podepsali na
Pražském hradě vrchní zástupci Samuel Neaman Institut, Irad Yavneh
a Eitan Adres, a Česko-izraelské
smíšené obchodní komory, Pavel
Smutný a Jiří Maceška.

Výstupy tohoto zkoumání pak poslouží vládě a jejím ministerstvům
jako vodítko pro tvorbu národních
strategií a komplexních řešení aktuálních problémů v České republice.

Již několik desetiletí pomáhá Česko-izraelská smíšená obchodní
komora budovat a rozvíjet vztahy
mezi Českou republikou a Izraelem, nejen v oblasti obchodní, ale

Organizace bude zcela nezávislá
a umožní nejen efektivně spolupracovat České republice a Izraeli, ale
také národním expertům z různých
oblastí vědeckého, společenského
i kulturního prostředí na národní
úrovni.
„Memorandum o spolupráci představuje hluboké přátelství mezi
Českou republikou a Izraelem
a projev vzájemného uznání mezi
oběma národy,“ doplňuje Eitan Adres ze Samuel Neaman Institute.
Text: TZ ČISOK a Petr Solil, místopředseda redakční rady
Foto: Milan Mošna

PROFIL SAMUEL NEAMAN INSTITUTE
Samuel Neaman Institute je think-thank pro výzkum národních politik, založený v roce 1978 v Haifě. Institut je v žebříčku hodnocení 2. nejlepší institucí
svého druhu na světě a úzce spolupracuje s univerzitou Technion (Israel Institute of Technology). Mezi jeho hlavní činnost patří tvorba tzv. policy papers,
tedy konkrétních souhrnných doporučení pro vládu, jednotlivé resorty a instituce v Izraeli. Tato doporučení vznikají z vysoce odborných a komplexních,
ale zároveň přímo aplikovatelných výzkumů v oblastech ekonomie, sociologie, vzdělávání, průmyslu, investice, životního prostředí nebo lidského zdraví.
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Summer Party ČISOK ve Ville Pellé

rubrika

R

Naživo

rubrika

R

Naživo

V podvečer 15. června 2022 jsme
přivítali členy a přátele Komory na
Summer Party ve Ville Pellé. Večer zahájil president ČISOK Pavel
Smutný a ve svém úvodním slovu
zrekapituloval aktivity Komory za
první pololetí roku 2022. Poté uvítal
čestného hosta večera, paní Alizu
Bin-Noun, náměstkyni pro evropské
záležitosti z izraelského ministerstva zahraničních věcí. Ta ve svém
projevu ocenila česko-izraelské
vztahy a spolupráci, zmínila také, že
si Prahu pamatuje jako krásné město s přátelskými lidmi – a to stále
platí. Následně pronesla zdravici
J.E. Anna Azari, velvyslankyně Státu
Izrael v ČR, a poděkovala Komoře
za dlouhodobou podporu. V průběhu večera proběhlo rovněž předání
ocenění panu Dušanovi Jamnému
ze společnosti Czechoslovak Ocean Shipping za dlouhodobou podporu KKL-JNF a revitalizaci Masarykova lesa. Ocenění předal president
KKL Michal Pacovský. Pro hosty
byla také připravena komentovaná
prohlídka výstavy Wall Street, která
právě v Galerii Villy Pellé probíhala.

R

Text: redakce
Foto: Morris Media

VELKÉ PODĚKOVÁNÍ PATŘÍ PARTNERŮM LETOŠNÍ SUMMER PARTY ČISOK:

Předání cen CEMACH
V rezidenci velvyslankyně Státu
Izrael byli v červnu odměněni výherci XI. ročníku projektu CEMACH.
Z rukou presidenta ČISOK Pavla
Smutného a izraelské velvyslankyně Anny Azari si věcné ceny za
jedenáctý ročník převzali její výherci, kteří se ihned zapojili do tvorby a rozvoje navazujícího projektu
Gesher pro studenty vysokých škol.
Projekt CEMACH je kreativní soutěž
v poznávání moderního Státu Izrael
určená studentům středních škol
v České republice.
Hlavním cílem soutěže je seznámit
studenty se současným Izraelem
jako zemí zajímavou pro cestování, obchod, vzdělávání i kulturní

obohacení. Soutěžící díky projektu
získávají dovednosti užitečné pro
další studium i pro život (například:
samostatnost, komunikační dovednosti, vyhledávání informací).
Za doprovodu hudby zpěváka Lukáše Grunera tak převzali ocenění
studenti z Biskupského gymnázia
v Brně, gymnázia v Holicích, Plzně
a Liberce.
Všem výhercům a dalším umístěným gratulujeme a těšíme se na
další ročník 2022/2023, v němž
projekt finančně podpoří Stát Izrael,
MŠMT a skupina CSG.
V
S

Text: Vojtěch Sládek, CEMACH
Foto: archiv Komory
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České firmy se zúčastnily veletrhu CyberWeek a B2B fóra s izraelskými
Dne 28. června 2022 proběhlo
v prostorách Telavivské univerzity
česko-izraelské podnikatelské fórum zaměřené na téma kybernetické bezpečnosti. Fórum bylo organizováno jako doprovodná akce
12. ročníku veletrhu CyberWeek.
Podnikatelská delegace pod záštitou Hospodářské komory ČR doprovázela do Izraele místopředsedu vlády pro digitalizaci a ministra
pro místní rozvoj České republiky
Ivana Bartoše, který v rámci této
světově významné konference vystoupil s projevem na téma efektivní spolupráce v otázkách kybernetické bezpečnosti na státní úrovni.
Podnikatelské fórum zahájil svým
projevem velvyslanec ČR v Izraeli
Martin Stropnický. Promluvil také
prezident Česko-izraelské smíšené obchodní komory (ČISOK)
Pavel Smutný a člen představenstva Izraelsko-české obchodní

rubrika

R

Springtide Ventures, Google Cloud,
Becker a Poliakoff, s.r.o., Cyweta,
CNS a.s., Creative Connections s.r.o.
a Státní pokladna Centrum sdílených služeb.

a průmyslové komory (ICCCI) Amir
Kandell, který je rovněž předním izraelským odborníkem na kybernetickou bezpečnost a zabezpečení
kritické infrastruktury.

vystoupil zástupce přední izraelské cyber společnosti Cybereason,
který poukázal na největší hrozby
a typy útoků, kterým uživatelé v kyberprostoru v současnosti čelí.

Komora ICCCI byla rovněž oficiálním izraelským partnerem podnikatelského fóra. Krátce o svých aktivitách pohovořil také ředitel izraelské
pobočky CzechTrade Silvestr Medviď. Na závěr se svou prezentací

Na úvod B2B části fóra došlo
k představení přítomných českých
firem, jimiž byly PRK Partners s.r.o.,
SEFIRA, Revolgy Business Solutions
a.s., Check Point Software Technologies, Physer Technology, a.s.,

Poté byl dán prostor českým a izraelským firmám vzájemně se seznámit a prodiskutovat své obchodní aktivity i potenciál pro vzájemnou
spolupráci. Z izraelské strany byl
o setkání s českými podnikateli velký zájem, o čemž svědčilo i naplnění místnosti na úroveň plné kapacity
a živá diskuze mezi účastníky, která pokračovala až do stanoveného
času ukončení této akce.
Misi organizovala Hospodářská komora České republiky s podporou
Česko-izraelské smíšené obchodní
komory a Zastupitelského úřadu ČR
v Tel Avivu.
N
B

ČVUT patří mezi čtyři sta nejlepších univerzit světa
Do nového akademického roku
2022/2023 vstupuje ČVUT jako
jedna z nejlepších čtyř set univerzit
světa (podle hodnocení QS Ranking, v němž bylo srovnáváno přes
2600 škol). Univerzita tak pokračuje
v nastoupené cestě, kdy se v žebříčku každoročně zlepšuje, nyní
dokonce zaznamenala největší meziroční zlepšení mezi českými vysokými učeními.

Zdroj: businessinfo.cz, Autorka textu: Nela Brádleová,
obchodní specialistka, Zastupitelský úřad ČR v Tel Avivu
Foto: www.freepik.com

rubrika

R

Více se o Českém vysokém učení technickém dozvíte na:

www.CVUT.cz

Vzestupná tendence na žebříčku
i v percentilu (ČVUT patří nyní mezi
27 % nejlépe hodnocených univerzit) potvrzuje, že nastoupený směr
rozvoje mezinárodní spolupráce na
významných projektech, internacionalizace výuky v dokonale bilingvním prostředí, zapojení ČVUT
do významných univerzitních unií –
např. EuroTeq v zahraničním měřítku
či Asociace výzkumných univerzit
v měřítku českém, provázanost výuky a praxe, ale třeba též zohledňování potřeb handicapovaných studentů je správný a dělá z Českého
vysokého učení technického v Praze excelentní školu i ve světovém
srovnání.
Kromě své vzdělávací a výzkumné
role však ČVUT nezapomíná ani na
roli společenskou a kulturní, o čemž
svědčí například aktivity Betlémské
besedy, naší televize TV9P či nedávno zakoupené Frágnerovy galerie.

VVI

ČVUT

Text: ČVUT
Foto: Jiří Ryszawy, ČVUT

Druhé funkční období rektora ČVUT doc. Vojtěcha Petráčka začalo letos.

VVI
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Noví členové Komory

rubrika

R

Členové

CAPPA
COOLING, S.R.O.

PROCESS
SOLUTIONS, S.R.O.

T-MOBILE CZECH
REPUBLIC, A.S.

Mgr. MILAN
SIVÝ, LL.M.

CAPPA cooling je oficiálním
zástupcem společnosti YWCT
na trhu střední Evropy pro
dodávky modulárních a projektovaných chladicích věží
do průmyslu. CAPPA nabízí
exkluzivní design a engineering z Izraele za účelem dodávek na míru vyprojektovaných
chladicích věží vybavených
špičkovými evropskými technologiemi a komponenty.

Process Solutions poskytuje
širokou škálu účetních služeb
prostřednictvím vlastních
kanceláří v pěti zemích
CEE s celkem 600 zaměstnanci a prostřednictvím
partnerské sítě v dalších
více než dvaceti zemích.

T-Mobile je největší operátor
v ČR, který poskytuje mobilní
služby 6,3 milionu zákazníků. Svou sítí páté generace
pokrývá 30,9 % obyvatel ČR.
Jako digitální leader zásadně
přispívá k digitalizaci Česka budováním a rozvojem
optické infrastruktury s cílem
naplnit svou dlouhodobou
vizi o Propojené zemi.

Milan Sivý je advokátem se
specializací zejména na obchodní právo, fúze a akvizice,
oblast kolektivního investování a oblast energetiky. Ve své
praxi se podílel na poskytování komplexních právních
služeb českým a zahraničním
klientům, a to jak v souvislosti
s projekty v České republice,
tak i v jiných zemích. Rovněž působí v asociaci Czech
Private Equity & Venture
Capital Association (CVCA).

Společnost YWCT projektuje
a vyrábí chladicí věže již téměř 60 let. Během této doby
si společnost YWCT vybudovala pověst důvěryhodného
profesionálního dodavatele
chladicích věží pro průmysl
i energetiku. Díky své flexibilitě a důvěryhodnosti je
společnost YWCT ideálním
dodavatelem pro přední
EPC kontraktory a světové
výrobce, jako jsou GE Power,
Siemens, Intel, Linde atp.

Dvě hlavní produktové řady
společnosti YWCT jsou:
- Modulární chladicí věže:
Společnost YWCT vyvinula
chladicí věže střední velikosti
(600–2 000 m3/h na chladicí
věž) z pultruzního FRP s integrovaným bazénem z FRP.
- Projektované chladicí věže:
Společnost YWCT je odborníkem na projektování a montáž velkých chladicích věží
(5 000–120 000 m3/h) pro
energetiku a těžký průmysl.

Pražská kancelář zaměstnává
třicet odborníků v oblastech
účetnictví, mezd, daní a HR.
Process Solutions v Česku
vede od roku 2008 Tomáš
Frkal, který pracuje v oblasti účetnictví a daní již
více než dvacet pět let.

Process Solutions byla založena v roce 1999 jako další
z oborů podnikání globální auditorské společnosti
Arthur Andersen. Úspěšná
pobočka Process Solutions Kft. v Budapešti prošla
v roce 2002 manažerským
odkupem a od té doby je
v privátním vlastnictví Jánoše
Báboše a Andrewa Majlatha.
Oba majitelé žijí v Budapešti
a aktivně se podílejí na řízení
firmy. Maďarská kancelář je
lídrem na místním trhu outsourcingu účetnictví a mezd.

T-Mobile spolupracuje s předními českými technickými
univerzitami, na nichž buduje privátní kampusové sítě.
Společné projekty v podobě
inovačních hubů a testbedů
pak cíleně podporují digitalizaci firem, startupy a rozvoj
inovačního prostředí v ČR.
Nabízí také služby v oblasti
kybernetické bezpečnosti či
cloudová a systémová řešení.

Prioritou společnosti je ohleduplné a udržitelné podnikání. Ve své ESG strategii se
T-Mobile kromě klimatických
cílů dlouhodobě zaměřuje
na digitální inkluzi a mentální
wellbeing. Společnost cíleně
podporuje neziskové organizace i jednotlivce, pomáhá
při mimořádných událostech
a její zaměstnanci se pravidelně zapojují do řady dobrovolnických aktivit po celé ČR.

PROHLÉDNĚTE SI MEDAILONKY ČLENŮ ČISOK
POMOCÍ QR NEBO NA ADRESE:
https://www.cisok.cz/novi-clenove-komory-2

Absolvoval Právnickou fakultu
Univerzity Karlovy v Praze,
kde v roce 2011 získal magisterský titul. V roce 2013 získal
rovněž titul LL.M. na Nottingham Trent University /
B.I.B.S., a. s., v oboru zaměřeném na oblast obchodního
práva. V rozmezí let 2009 až
2018 působil Milan Sivý v mezinárodní advokátní kanceláři
v Praze. Od roku 2019 spolupracuje s advokátní kanceláří
PRK Partners. Hovoří plynně
česky, slovensky a anglicky.
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Nová alej ponese jméno sira Wintona

V pátek 28. října proběhne v Račiněvsi na Roudnicku výsadba
Aleje svobody věnované odkazu
sira Nicholase Wintona. K výsadbě 91 stromů a 65 keřů se mohou
připojit dobrovolníci z celého Česka, stačí se registrovat na sazimebudoucnost.cz/Wintonova-alej.
České dráhy vyčlení pro sázející z Prahy do Roudnice a zpět tři
vagony.

rubrika

Cílem akce organizované Nadací
Partnerství a Rotary Club Prague
International je připomenout si
a uctít památku sira Nicholase Wintona a 669 dětí, které se mu v roce
1939 podařilo zachránit před transportem do koncentračních táborů.

rodiny ve Spojeném království a organizoval pro ně transporty. O své
záchranné misi nikdy nemluvil, vše
vyšlo najevo až v roce 1988, kdy
jeho manželka náhodou našla kufr
s fotkami zachráněných dětí a plánů transportů.

V době, kdy naši zemi sužoval nacistický režim, sháněl pan Winton
pro české a slovenské děti náhradní

Wintonova alej vyroste podél obnovené polní cesty, kde obec plánuje
vybudovat zónu pro odpočinek

na MFF Karlovy Vary a na festival
KOLNOA s tímto poutavým snímkem vyzdvihujícím hodnotu přátelství, lásky a morální zodpovědnosti.

N
P

Text a foto: Nadace Partnerství
Ilustrace: Petr Sís, Strom lásky, strom naděje z knihy Nicky a Věra

KOLNOA opět nabídne nečekané
pohledy na izraelskou současnost
i historii. Nultý červen mapuje neznámou část procesu s Adolfem
Eichmannem a dění předcházející jeho popravě. Obrázek vítězství
známého režiséra Aviho Nešera líčí

rubrika

boje o kibuc Nicanim během války
za nezávislost z pohledu egyptského válečného novináře. Série
dokumentárních filmů nechá české diváky nahlédnout do soukromí
slavných spisovatelů Amose Oze,
A. B. Jehošuy a Davida Grossmana.
Zajímavým experimentem bude
projekce studentských filmů jeruzalémské filmové školy Maale ve
spolupráci se studenty pražských

spolupráce

v přírodě. Výsadby se zúčastní Nicolas Winton mladší s rodinou a vnuky
sira Wintona a také několik žijících
„Wintonových dětí“. Dále také desítky dobrovolníků, firemních partnerů, diplomatů, osobností kultury
i politiky, novinářů, dětí a mládeže.
Jste srdečně zváni!

Blíží se 6. ročník festivalu KOLNOA
Ve dnech 20.–23. října 2022 proběhne 6. ročník festivalu izraelského
filmu KOLNOA. Významným partnerem festivalu je i naše Komora,
která se zaměřuje na česko-izraelskou obchodní i kulturní spolupráci.
Proto s radostí vítáme, že festival
představí celovečerní snímek Amerika, který vznikl jako jeden z mála
projektů česko-izraelsko-německé
koprodukce. Po úspěchu filmu Cukrář se režisér Ofir Raul Graizer vrací

R

R

spolupráce

Lauderových škol. Na organizaci festivalu se již tradičně podílejí
i studenti z projektů Gesher, Cemach a jazykové školy Ulpan. Letos
zavítá festival KOLNOA i do Brna.
Program bude představen v říjnu na
stránkách www.kolnoa.cz. Všichni
členové Komory jsou srdečně zváni.
KOL
NOA

Text a foto: festival KOLNOA

KOLNOACZ|WWW.KOLNOA.CZ

FESTIVAL
IZRAELSKÉHO
FILMU
20.–23. 10. 2022
PRAHA

KOLNOA

קולנוע

Festival probíhá pod záštitou Velvyslanectví Státu Izrael. Projekt je realizován s finanční podporou hl. m. Prahy, Ministerstva kultury České republiky a dalších dárců. Všem dárcům a podporovatelům velmi děkujeme.

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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