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ÉDITO | ÚVODNÍK
Chers amis,
Pour renforcer la culture de club d’affaires de 
votre Chambre, nous étudions quatre initia-
tives, que nous vous présenterons lors de 
l’AG de mars 2018 :
• Créer un Comité Patronal pour les grandes 

entreprises 
• Renforcer les activités Club et notamment 

le Club auto-entrepreneurs & TPEs pour y 
favoriser les échanges entre pairs autour 
de thèmes managériaux et sectoriels 

• Remanier Týden Francie en collaboration 
avec nos partenaires, pour en faire un 
évènement encore plus impactant pour la 
marque France.

• Lancer la coopération avec nos pairs de 
la zone PECO au Pavillon France du salon 
MSV, première plateforme de promotion 
industrielle en Europe Centrale 

Faites nous part de vos idées, contributions 
et critiques ! Nous avons besoin de vos avis.

Cordialement 
  
—
Drazí přátelé, 
abychom posílili kulturu podnikatelského 
klubu Komory, zaměřili jsme se na čtyři 
oblasti, které Vám představíme na březnové 
valné hromadě: 
• Založení Klubu patronů pro velké 

společnosti
• Posílení klubových aktivit, zejména klubu 

živnostníků a mikropodnikatelů, podpora 
diskuse o manažerských i sektorových 
tématech

• Zatraktivnit projekt Týden Francie ve spo-
lupráci s partnery tak, aby dělal ještě lepší 
jméno Francii

• Zahájení spolupráce s partnery ze střední 
a východní Evropy v rámci organizace 
Francouzského pavilonu na MSV, největším 
průmyslovém veletrhu v tomto regionu

Sdílejte s námi Vaše nápady, návrhy i kritiku. 
Potřebujeme znát Váš názor. 
Srdečně Váš
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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:

339 kg de déchets / kg odpadu
68 kg CO2 en émission des gaz ŕ effet de
serre / kg CO2 emisí skleníkových plynů
681 km parcourus par une voiture europé-
enne moyenne / km ujetých průměrným
evropským autem
10 669 litres d’eau / litrů vody
980 kWh d’énergie / kWh energie
551 kg de bois / kg dřeva
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