Dne 27.září 2015 se v hotelu Hilton JBR uskutečnilo již 7. setkání Czech Business Council v SAE.
Na programu setkání bylo hodnocení činnosti za posledních několik měsíců. Ačkoliv by se mohlo zdát,
že doba letních prázdnin je dobou odpočineku, CBC nijak nezahálel – ba naopak. Od posledního
setkání se udála řada velmi významných událostí, o kterých bylo nutno zpravit členy CBC.
Na setkání přišlo více než 40 zástupců českých podnikatelů zde v SAE a nechyběli ani vážení hosté a
partneři. První slovo patřilo velvyslanci ČR v SAE panu Alexandru Sporýšovi, který pozdravil přítomné
a poskytl aktuální informace ze zastupitelského úřadu v SAE.
Prezident CBC Pavel Foubík následně seznámil členy CBC s uzavřenými a probíhajícími partnerskými
jednáními. „Je mi velkou ctí oznámit, že novým partnerem CBC se stala Noor Bank,“ pozdravil jejich
zástupce prezident CBC. „Dále také mohu prozradit, že probíhají velmi intenzivní jednání mezi CBC a
Emirates – a zdá se, že v brzké době se právě tato významná společnost stane dalším partnerem
CBC.“
Prezident CBC následně informoval o plánované cestě zástupců CBC do Milána na Expo 2015, kde
budou součástí oficiální delegace Dubai Chamber of Commerce. Poslední část jeho projevu patřila
akcím, které se uskuteční do konce letošního roku. „Osmé setkání CBC proběhne v rámci Czech
Embassy Seminar a to 26.října v Abu Dhabi,“ uzavřel svou obsáhlou zprávu prezident CBC Pavel
Foubík.
Podrobnější informace o společném setkání členů CBC a Velvyslanectví ČR v SAE pak přednesl
obchodní rada Petr Vlk. Mimo jiné se také dotknul velmi ožehavého tématu – uznávání řidičských
průkazů v SAE. Svůj příspěvek pak ukončil zajímavými statistikami obchodních aktivit mezi ČR a SAE.
Viceprezident CBC Ondřej Soška, který má ve výboru na starosti koordinování aktivit směřujících
k Expo 2020, informoval o své účasti na kulatém stolu Expo 2020. „Česká republika byla vždy velmi
aktivní v rámci výstav Expo,“ uvedl Ondřej Soška. „Budeme se aktivně podílet na tom, aby účast na
Expo 2020 tady v Dubaji byla opět skvělou vizitkou České republiky.“
Pak slovo patřilo Petrovi Píseckému, který přítomné seznámil s účastí zástupců CBC na akcích
ostatních Business klubů – jmenovitě na holandském a švýcarském. „V Dubaji jsou byznys kluby,
které zde existují již mnoho let a my se od nich můžeme hodně naučit,“ řekl Petr Písecký. „A proto je
velmi vhodné navazovat tato nová partnerství a přátelství – i to je jedna z výhod být členem CBC.“
Svou zprávu přednesl také zástupce Czechtrade v SAE PhDr. Roman Míšek a následovala Alena
Palmer z nově ustanoveného krajanského Sdružení Čechů a Slováků v SAE.
Na závěr ještě měly možnost prezentace dvě nové společnosti v CBC – Noor Bank a Elmex Praha.
Po oficiální části večera pak členové CBC se svými hosty a partnery živě diskutovali a došlo i na velmi
chutné občerstvení, které speciálně pro CBC připravili kuchaři hotelu Hilton.
Sedmé setkání CBC ukázalo, že aktivit přibývá a jejich společným jmenovatelem je důstojná
prezentace českých podnikatelů v SAE, jejich vzájemné sbližování a poskytování důležitých kontaktů
a informací.

