
 

 

* Informační centrum o NATO v Praze vzniklo v roce 2002 jako součást komunikační strategie Ministerstva 
zahraničních věcí České republiky a jeho smyslem je poskytovat veřejnosti informace o bezpečnostní 
problematice a Severoatlantické alianci. Tento projekt pro MZV ČR od roku 2003 zajišťovalo sdružení Jagello 
2000 v prostoru budovy Rytířská 31, Praha 1. Od roku 2007 běžel projekt IC NATO jako pětiletý a v březnu 
2012 v skončil. Sdružení Jagello 2000 se ve spolupráci s Vysokou školou CEVRO Institut a za podpory 
Ministerstva zahraničních věcí ČR podařilo projekt obnovit a Informační centrum o NATO znovuzahajuje svou 
činnost v prostorách školy v Jungmannově ulici 17, Praha 1, dne 28. června 2012.  

 

 

Jagello 2000 a Vysoká škola CEVRO Institut 
si Vás dovolují pozvat na konferenci  

 

Od Prahy po Chicago: NATO větší, NATO silnější? 
 

spojenou se slavnostním znovuotevřením  
Informa čního centra o NATO v Praze* 

 
Vysoká škola CEVRO Institut 

Jungmannova 17, Praha 1 
ve čtvrtek 28. června 2012, 14:00 – 17:00 

 
Uplynulo deset let od pražského summitu NATO konaném poprvé v historii Aliance v nové členské 
zemi bývalého východního bloku, na kterém se současně NATO rozšířilo o historicky nejvyšší počet 
nových členských zemí. Aliance v Praze nejenom zahájila svou dlouhodobou transformaci, ale také se 
rok po vůbec první aktivaci článku 5 Washingtonské smlouvy bezprostředně po teroristických útocích 
11.září 2011 v USA pomalu rodila alianční mise v Afghánistánu v duchu tehdy všeobecně 
akceptovaného úzu „out of area, or out of business“. Nedávno proběhnuvší nejvyšší schůzka NATO v 
Chicagu se nejčastěji dočkala označení summit „normální“ či „běžný“. Kam se vlastně 
Severoatlantická aliance za uplynulých deset let posunula? Je stále aktuální heslo „out of area, or out 
of business“ či návrat k původnímu zaměření Aliance – obraně teritoria členských zemí? Jak se za 
deset let změnila role České republiky v pozici členské země NATO? 
 
Na konferenci vystoupí: 
Alexandr Vondra, ministr obrany České republiky (hlavní řečník) 
 
Karel Kovanda, bývalý velvyslanec České republiky při NATO  
Gen.(v.v.) Andor Šándor,  bývalý náčelník vojenské zpravodajské služby České republiky 
Ivan Gabal, sociolog, ředitel Gabal Analysis Consulting 
 
Moderuje: 
Daniel Koštoval, ředitel Odboru bezpečnostní politiky Ministerstva zahraničních věcí ČR 
 
Program: 
13:30 – 14:00 registrace 
14:00 – 14:05 úvodní slovo a zahájení konference zástupci organizátorů 
14:05 – 15:00 vystoupení řečníků 
15:00 – 16.00 diskuse 
16.00 – 17.00 slavnostní otevření Informačního centra o NATO & číše vína 
           Zbyněk Pavlačík, předseda Jagello 2000 a ředitel IC NATO 
 
Svou účast prosím potvrďte do středy 27. června 2012 do 12:00 hodin (poledne) na email 
info@natoaktual.cz. 


