
PRAŽSKÁ ŠACHOVÁ SPOLEČNOST

Šachový vlak
Vítězem turnaje v Šachovém vlaku 2015 se 
stal švédský velmistr Lars Karlsson, kterému 
trofej v podobě skleněné lokomotivy předal 
ředitel odboru obchodu osobní dopravy Čes-
kých drah Jiří Ješeta. Cenu za nejlepší výkon 
nad vlastním ratingem vyhrál Kare Gillstring. 
Předseda Pražské šachové společnosti Pa-
vel Matocha mu jako výhru předal lyže Spor-
ten Glider 5. Šachový vlak je unikátní projekt 
Pražské šachové společnosti a jeho generál-
ním partnerem jsou České dráhy. Letos vlak 
jel po trase Praha – Drážďany – Vratislav – 
Bratislava – Vídeň – Praha a na jeho palubě 
soutěžilo rekordních 120 šachistů z 19 zemí.

UNIE ZAMĚSTNAVATELSKÝCH SVAZŮ, 
MLADÁ FRONTA

Péče o zaměstnance se vyplatí
Ve čtvrtek 15. října se v Poslanecké sněmov-
ně Parlamentu ČR konala tisková konference 
k tématu Péče o zdraví zaměstnanců. Odbor-
ná konference, kterou uspořádala Unie za-
městnavatelských svazů ČR (UZS) s vydava-
telstvím Mladá fronta, se zabývala především 
skutečností, že firmám se péče o zdraví za-
městnanců vyplatí. Chytré firmy vědí, že za-
městnanec, který je v dobré fyzické i psychic-
ké pohodě, pracuje lépe a je méně nemocný. 
Proto firmy nabízejí svým zaměstnancům cí-
lené zdravotní programy. Na snímku je Jiří 
Horecký, prezident UZS ČR (vlevo) a poslanec 
Roman Sklenák (vpravo).

SETKÁNí E15 BUSINESS CAFé

Čeští exportéři v USA
Firmám Grund i Emco se podařilo uspět na 
americkém trhu. Jejich zástupci – generální 
ředitel firmy Grund Jiří Grund a obchodní ře-
ditel společnosti Emco Martin Jahoda – na se-
tkání E15 Business Café popsali své zkušenosti 
s Transatlantickým obchodním a investičním 
partnerstvím (TTIP). Aktuální stav jeho vy-
jednávání popsal náměstek ministra průmys-
lu Vladimír Bärtl. Diskuse se zúčastnili rovněž 
šéf představenstva Asociace malých a střed-
ních podniků a živnostníků ČR Karel Havlíček 
a ředitel Centra evropských studií VŠE Jarolím 
Antal. Setkání zahájila britská velvyslankyně 
Jan Thompsonová.  

MEOPTA

MeoHub v New Yorku
Světový producent optiky, společnost Meop-
ta, otevřela v New Yorku podnikatelský akce-
lerátor MeoHub, který bude pomáhat českým 
firmám s prosazením na americkém trhu. 
Slavnostního otevření se zúčastnili majite-
lé Meopty, američtí investoři Paul Rausnitz 
(zcela vlevo) a Gerald Rausnitz (druhý zpra-
va), místopředseda vlády ČR Pavel Bělobrá-
dek (druhý zleva), předseda Asociace malých 
a středních podniků Karel Havlíček (vpravo) 
a generální konzul Martin Dvořák. Za americ-
kou stranu přijala pozvání kancelář kongres-
mana Zeldina. V akcelerátoru našlo místo již 
pět českých firem.

MAZARS

Italští titáni
Ve čtvrtek 24. září se v prostorách pražského 
art hotelu Le Palais uskutečnila vernisáž vý-
stavy Titans, kde svá díla prezentují sochař 
Jiří Kaifosz a fotograf Jadran Šetlík. V rám-
ci vernisáže byla rovněž hostům představe-
na Mazars Italian Desk, která nově poskytu-
je služby italským společnostem působícím 
na českém trhu. Na snímku stojí (zleva) Jiří 
Kaifosz, Jadran Šetlík, Marie Russo (odděle-
ní mzdového účetnictví Mazars), u mikro-
fonu Roberto di Cursi (vedoucí Mazars Itali-
an Desk) a umělecký ředitel hotelu Le Palais 
Jose Miguel.

GRAND JOUR DE CHAMPAGNE 2015 

Přehlídka šampaňského
Milovníci šampaňského si už do diářů pozna-
menali termín 4. až 7. listopadu, který bude 
zasvěcen velkolepé přehlídce šampaňského 
Grand Jour de Champagne 2015. Devátý roč-
ník unikátního festivalu s sebou přináší ně-
kolik novinek. Mění se dějiště tradiční praž-
ské Champagne Exhibition, přesouvá se do 
noblesních prostorá barokního Buquoyského 
paláce, sídla francouzského velvyslanectví. 
Účast potvrdilo mnoho nových champagne 
domů. Například Roger Barnier, Deutz, Bru-
gnon, Guy Charbaut nebo Vollereaux. Chybět 
nebudou ani tradiční hosté přehlídky, jako je 
Mailly Grand Cru, Salon/Delamotte, Fleury, 
Taittinger, Louis Roederer, de Venoge.
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