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Koudelkových tridsať minút
n s. 1

o mnohých neznámych, ale o pamätnej tabuli nesníva.
Bolo mu príjemne, lebo sa stal hviezdou večera.
Nie smotánkovou, ale kvôli tomu, čo dokázal, a u
nejedného z prítomných klubistov aj kvôli svojmu ľudskému rozmeru a podnikateľskej zodpovednosti. Tak trochu ho zamrzelo, že z pozvaných
na toto klubové podujatie neprišiel vicepremiér P.
Csáky, ktorému do agendy patrí aj rómske etnikum. Prítomným však politici tentoraz nechýbali, pretože v ten večer najmenej desiati podnikatelia sa rozhodli podporiť projekt s dlhým, ale s
veľavravným názvom: O Rómoch Rómom - O Rómoch (Ne)Rómom, Rómovia Rómom - (Ne)Rómovia s Rómami. Projekt, ktorý vznikol na začiatku decembra na klubovej pôde a priamo-nepriamo na podnet prezidenta Svetovej banky Jamesa Wolfensohna a ďalších veličín svetovej ekonomiky, ktorí akoby začali nové ťaženie proti naj-

väčšiemu civilizačnému nepriateľovi, ktorým je
chudoba. Oficiálne neobjavené perpetuum mobile, keďže sa stále potvrdzuje, veď v praktickom živote aj v našich končinách je z chudoby len chudoba. Bol to jeden z najzaujímavejších klubových
mítingov, najmä pre svoju konkrétnosť, adresnosť a podnetnosť, o ktorú sa postaral hneď v úvode Ladislav Koudelka, inak už v 1997. roku poctený Zlatým biatecom.
Jeho polhodina by sa mnohým politikom zišla, poznamenal jeden z podnikateľov. Za svoju časť v spomínanom projekte sa Ladislavovi Koudelkovi dostalo nemenej vzácnej pocty v podobe striebornej
platničky s nápisom Prominent ekonomiky. Sociálnosť ekonomiky, to vskutku nie je vec vznešených
formulácií a formuliek, vybásnených želaní, ale konkrétnych činov. Výsledkami svojej práce to potvrdili aj ďalší z ocenených tradičnými a prestížnymi cenami Zlatý biatec a Prominent ekonomiky.
Peter Kasalovský

L. Koudelka s brandžovým kolegom
I. Trančíkom.

Dvaja profesori alebo komunikujúci laureáti ocenenia Prominent
ekonomiky predseda DR I.D.C. Holding Š. Kaššay a J. Sinay, rektor TU Košice.

Výkonná riaditeľka SLZ Hnúšťa J. Maceková blahoželá k oceneniu
Prominent ekonomiky podpredsedovi SPPK J. Šimunkovi.

Podpredseda výboru P. Hrinko blahoželá
L. Koudelkovi k titulu Prominent ekonomiky 2003.

Výročnú cenu Zlatý biatec si prevzal od P. Hrinku a A. F. Zvrškovca
aj predseda predstavenstva Doprastav, a. s., I. Šesták.

Snímky E. Szombatová

L. Koudelka a reprezentanti klubu: správca P. Kasalovský,
predseda A. F. Zvrškovec a podpredseda P. Hrinko.

Prominentom ekonomiky 2003 sa stal aj prezident
Zväzu obchodu SR P. Konštiak.

Prominentom ekonomiky 2003 sa stal M. Kraus,
generálny riaditeľ Sauer - Danfoss, a. s., Považská Bystrica.

