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Druhá ženská podnikatelská mise do Izraele
Druhá ženská podnikatelská mise
z České republiky do Izraele proběhla ve dnech 8.–14. listopadu
2019. Skupina třinácti manažerek
a podnikatelek z privátního, akademického a podnikatelského sektoru
odletěla do Izraele s cílem seznámit se, inspirovat se a navázat relevantní kontakty v zemi přezdívané
„Start-Up Nation“. Misi vedla členka
Česko-izraelské smíšené obchodní
komory Linda Štucbartová; na spolupráci se podílela cestovní kancelář
OK TOURS, ČISOK a zastupitelské
úřady obou zemí. Zaměření mise
bylo rozděleno do kategorií přírodní
vědy, nové technologie a současná geopolitická situace na Blízkém
východě. Program obsahoval jak
komentované prohlídky dvou klíčových vzdělávacích a výzkumných
center – Technionu v Haifě a Centra Šimona Perese v Tel Avivu, tak
návštěvu zajímavých aktérů izraelského start-upového ekosystému –
od inkubátorů přes akcelerátory až
po korporace. Během pěti dnů ženy
navštívily zdravotnický inkubátor
MindUp, sociální program se zaměřením na vývoj nových technologií Carmel 6000 působící v rámci
nadace Hilma Foundation, jeden
z nejvýznamnějších izraelských
start-upů OrCam, izraelského „jednorožce“ MobilEye, korporaci IBM
a pobyt zakončily prohlídkou hangárů Boeingu v IAI – Israeli Aerospace
Industries.
Podnikatelská mise začala v Haifě.
Návštěvu Technionu a jeho prezentaci ocenila především zástupkyně akademické sféry. „Zejména
prohlídka návštěvnického centra
v Technionu ve mně zanechala hluboký dojem. Úžasné, inspirující, ale
i poučné. Mají být na co hrdi. Univerzitní kampus je velmi praktický,
s příjemným prostředím. Takto bych
chtěla strávit svá studentská léta.”
Hana Večeřová, vedoucí ekonomického odboru, Univerzita Tomáše
Bati ve Zlíně.
V úterý ráno byla v oblasti jižního
Izraele a také střední části Tel Avivu
vyhlášena situace „Code Red“ znamenající možnost raketových útoků. Na programu mise byla tradiční
návštěva zastupitelského úřadu
v Tel Avivu a v rámci osobního setkání s panem velvyslancem Martinem
Stropnickým obdržely účastnice
nejen politický, ale i bezpečnostní
brífink. Veronika Stropnická následně informovala o aktivitách České
školy v Izraeli, o plánovaném dokumentárním seriálu o Izraeli a s ohledem na dlouhodobou angažovanost

v neziskovém sektoru (mj. podpora
nevidomých) i o aktivitách vedoucích k podpoře společného setkání
českého Ministerstva práce a sociálních věcí a Asociace poskytovatelů
sociálních služeb s jejich izraelskými
protějšky. Delana Mikolášová, česká
diplomatka pro vědu, výzkum a inovace, představila aktuální projekty
a opakované výzvy, které podporují
česko-izraelskou vědeckou spolupráci. Odpolední úterní program
probíhal z bezpečnostních důvodů
v hotelu. Účastnice ocenily flexibilitu Víta Lichtensteina vyřešit vzniklou situaci připojením se na dálku,
a tím umožnit prezentaci aktivit
ŠKODA AUTO Digilab v Izraeli. Anna
Moshe, seniorní partnerka poradenské kanceláře Pearl Cohen
Zedek Latzer Baratz, začala přednášku o izraelském ekosystému, investicích a spolupráci mezi start-upy,
vědeckými
institucemi

a VC s konstatováním, že nyní
máme možnost zjistit,
proč je Izrael tak úspěšný
právě v oblasti start-upů a technologií. Úterní večer byl věnován aktuální
problematice česko-izraelské spolupráce a izraelskou stranu zastupovali
David Hercky, Assaf Dovrat, Irie Meltzer a Zvyia Baron.
Ve středu byla bezpečnostní situace v oblasti středního Izraele klidnější a program mohl pokračovat
dle plánu v Jeruzalémě. Setkání
s Merav Israeli-Amarant a absolventkami programu Carmel 6000,
který zaštiťuje Hilma Foundation,

považovala jedna z účastnic za nejinspirativnější. „Nápad zapojení mladých lidí v civilní službě do CSR projektů, vč. jejich zaškolení, je skvělý.
Krásný příklad propojení start-up
kultury a CSR.“ Dita Pasquier,
Business Financing Tribe Leader,
Komerční banka.
Následovala návštěva firem, které
jsou vizionářsky propojené, každá
však představuje samostatného lídra
ve svém oboru. Této návštěvy se rovněž zúčastnila i Veronika Stropnická.
Irie Meltzer z firmy OrCam předvedl
reálné fungování moderní pomůcky pro zrakově postižené – OrCam
MyEye, jejíž česká verze je již dostupná na českém trhu a je z 90 %
hrazená zdravotními pojišťovnami.
Navazující přednáškou byl systém
firmy Mobil Eye, který minimalizuje riziko srážky dopravního prostředku
s jiným vozidlem,
cyklistou anebo

chodcem. Zástupce společnosti
MobilEye, Mickey Ayalon,
hovořil o testování v Praze
a Ostravě a o tom, jak je možné veškerá data ze systému využít pro budování tzv. chytrých měst. V Jeruzalémě
měly dámy možnost se potkat s bývalou mluvčí izraelské armády Avital
Leibovich, která aktuálně působí na
pozici ředitelky AJC.
Závěr patřil unikátní návštěvě Israeli Aerospace Industries a jejich
výzkumného centra letectví, kde
bylo možné s šéfkou Innovation Lab
Hangar Zvyiou Baron a jejími kolegyněmi a kolegou sdílet výměnu
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R

spolupráce

zkušeností na téma inovace formou spin-ins vs. spin offs. Souhrnem, druhá podnikatelská mise do
Izraele poskytla svým účastnicím
návštěvu celkem 12 různých firem
a institucí, 14 přednášek a setkání s 26 izraelskými protějšky. Až na
jednu účastnici, která se mise zúčastnila opakovaně, všechny ostatní
manažerky a podnikatelky navštívily
Izrael poprvé a ocenily také kulturní část mise – návštěvu čtyř míst
ze seznamu kulturního dědictví
UNESCO – zahrady v Haifě, historický přístav Akko, Bauhaus architekturu v Tel Avivu a historické centrum
Jeruzaléma.
Co dodat závěrem? Mise v roce
2020, již třetí v pořadí, bude mít na
programu kromě Jeruzaléma a Tel
Avivu i návštěvu přírodní krásy na
jihu Izraele – pouště Negev.
Realizace celé letošní mise by nebyla možná bez významné podpory a záštity mnoha jedinců, kterým
bych chtěla tímto poděkovat; zejména J.E. Danielu Meronovi a jeho
zástupkyni Irit Amitai, velvyslanci České republiky ve Státě Izrael
Martinovi Stropnickému s chotí, diplomatce pro vědu, výzkum a inovace Delaně Mikolášové, výkonným
zástupcům Izraelsko-české obchodní komory Davidovi Herckymu
a Assafu Dovratovi a jejich českým
protějškům, prezidentu Pavlovi
Smutnému a Ondřeji Bočkayovi.
A citát závěrem:
„Zažila jsem šest nezapomenutelných dní ve společnosti výjimečných žen z různých oblastí obchodu,
vědy i neziskového sektoru. Již toto
by stačilo, aby to byly dny příjemné
a užitečné. K tomu musím přidat to,
že jsem byla poprvé v Izraeli a měla
jsem možnost poznat hned několik
měst a míst včetně jejich památek.
To nejcennější ale byl vlastní program, rozvržený zeširoka tak, že každá z nás našla užitečné informace a zkušenosti pro svůj obor,
a naplněný neuvěřitelnými lidmi.
Lidmi, kteří byli nesmírně erudovaní
a připravení odpovědět na všechny naše dotazy a otevření podělit se
také o svoje osobní příběhy. Bylo to
šest dní plných inspirace, důvodů
k zamyšlení, potkávání hodnotných
lidí a sbírání zkušeností. Děkuji za ně!“
Markéta Franke, spoluzakladatelka
Behavee.
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