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Letní slavnost ČNOPK připomněla události roku 1989 

Praha 21. června 2019 – Tisícovka hostů dorazila ve čtvrtek 20. června do zahrady 

německého velvyslanectví v Praze na Letní slavnost Česko-německé obchodní  

a průmyslové komory (ČNOPK). Zavzpomínalo se také na události, které se na 

stejném místě odehrály před 30 lety: Na sklonku léta 1989 se v zahradě 

velvyslanectví začala drolit železná opona. Tisíce občanů NDR, kteří zde našli 

útočiště, se od tehdejšího německého ministra zahraničí Genschera dozvěděli, že 

smí vycestovat do Spolkové republiky Německo. 

„Hospodářství přináší práci a prosperitu. Má to ale jeden důležitý předpoklad,  

a tím je svoboda,“ připomněl ve svém projevu prezident ČNOPK Jörg Mathew  

a dodal: „V roce 1989 jsem s úžasem v televizi sledoval, co se odehrávalo 

v zahradě velvyslanectví. Jak zde byla vůlí a vytrvalostí uprchlíků a jejich mnoha 

pomocníků prosazována svoboda. Ta svoboda, kterou dnes víc než kdy jindy 

musíme zachovat a bránit.“ 

 

Letní slavnost ČNOPK je jednou z vrcholných akcí pražského léta, které se účastní 

významní zástupci česko-německého hospodářství, politického, kulturního a 

společenského života.  

O skvělou atmosféru se během letního večera i přes přeháňky postaraly kapely 

Tonya Graves & Band a The Party Band, tančilo se i v dešti. Catering od Zátiší pak 

hostům poskytl prvotřídní kulinářské zážitky. ČNOPK děkuje za podporu akce 

prémiovému partnerovi ŠKODA AUTO a všem ostatním partnerům a sponzorům. 

O ČNOPK:  

ČNOPK je se svými 680 členy největší bilaterální hospodářskou komorou v ČR. Její členská 

základna čítá největší investory v zemi, především pak z Německa. Posláním ČNOPK je 

prostřednictvím rozsáhlých služeb podporovat česko-německý byznys. Sleduje trendy a těm  

s největším potenciálem pro česko-německou ekonomickou spolupráci se věnuje 

intenzivně. V roce 2015 komora v ČR rozpoutala diskuzi k tématu průmysl 4.0. Letos své 

aktivity na poli inovací rozšíří o top téma umělá inteligence.  

ČNOPK je součástí celosvětové sítě německých bilaterálních zahraničních hospodářských 

komor. 
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