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Chers amis,
Cette année voit la quatrième édition de la 
Semaine française, Týden Francie. Quatre 
ans, c’est presque une tradition !
« Il n’est de richesse que d’hommes » : 
la Chambre célèbrera donc cette richesse 
partagée avec son Prix 2017 des investis-
sements franco-tchèques remarquables en 
matière d’innovation.
Culture, gastronomie et débats sur les infra-
structures du transport nous réunirons aussi 
avec nos partenaires de l’Ambassade, nos 
entreprises sponsors et nos amis et  
partenaires tchèques.
Notre marché domestique, c’est l’Europe. Et 
l’Europe est une formidable aspiration com-
mune. Nous espérons que Týden Francie sera 
l’occasion de partager cette aspiration et de 
faire ensemble de beaux paris sur un avenir 
partagé et maitrisé.

Cordialement
—
Drazí přátelé,
v letošním roce se dočkáme čtvrtého ročníku 
Týdne Francie. Čtyři roky, to už je téměř  
tradice! 
„Všechno bohatství i síla pochází z lidí“: 
komora tedy oslaví toto sdílené bohatství 
v rámci svých Cen 2017 za francouzsko-české 
investice významné z hlediska inovací.
Díky kultuře, gastronomii a debatám o do-
pravní infrastruktuře se setkáme také s našimi 
partnery z Ambasády, sponzorskými firmami 
či českými přáteli a partnery.  
Domácí trh nás všech, to je Evropa. A Evropa 
je především úchvatnou společnou aspirací. 
Doufáme, že bude Týden Francie příležitostí 
ke sdílení této aspirace a můžeme díky tomu 
vsadit na společnou a bezpečnou budoucnost. 
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CALCULATRICE ÉCOLOGIQUE / 
EKOLOGICKÁ KALKULAČKA
Diminuez votre impact environnemental 
grâce au papier recyclé d’Antalis. /
Snižte s recyklovanými papíry od Antalisu 
negativní dopad na životní prostředí.

En utilisant CyclusPrint au lieu d’un papier 
non recyclé pour cette publication, l’impact 
sur l’environnement a diminué de / Použitím 
100 % recyklovaného papíru Cyclus Print 
na vnitřní listy a obálku tohoto časopisu byl 
v porovnání s použitím nerecyklovaného 
papíru snížen dopad na životní prostředí o:

630 kg de déchets / kg odpadu 
127 kg CO2  en émission des gaz à effet de 
serre / kg CO2 emisí skleníkových plynů
1 265 km parcourus par une voiture euro-
péenne moyenne / km ujetých průměrným 
evropským autem
19 804 litres d’eau / litrů vody 
1 760 kWh d’énergie / kWh energie 
1 024 kg de bois / kg dřeva
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