
  Středisko bezpečnostní politiky
                                          

„Patnáct let vývoje bezpečnostní politiky a armády
v Československu a v České republice“

konference se koná pod záštitou předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 
PhDr. Lubomíra Zaorálka a primátora hlavního města Prahy MUDr.Pavla Béma

Termín: 22.- 23.11. 2004

Místo konání:  zasedací síň Magistrátu hl. m. Prahy, Mariánské nám. 2, Praha 1

Program:

22.11. 2004-pondělí

Slavnostní zahajovací  část (zasedací síň Magistrátu hl. m. Prahy)

15.30 – 16:00 registrace 

16.00 – 16.10  Zahájení konference úvodní slovo předsedy BOOSS armádního generála v.v. Ing. Karla Pezla

 úvodní slovo vedoucího CESES FSV UK Praha prof. PhDr. Martina Potůčka, CSc., MSc.  

 vystoupení předsedy PS PČR PhDr. Lubomíra Zaorálka

 vystoupení  primátora hlavního města Prahy MUDr. Pavla Béma

Hlavní vystoupení konference: „Vývoj armády a bezpečnostní politiky  po listopadu 1989“ 

(PhDr. Antonín Rašek, Středisko bezpečnostní politiky CESES FSV UK)

18.00 – 20.00 Recepce  

23.11. 2004-úterý

Pracovní část konference (zasedací síň Magistrátu hl. m. Prahy)

08:30 – 08:55  registrace 

09:00 – 09:15 Oficiální zahájení pracovní části konference  

I. hlavní referát: “Současná bezpečnostní politika a armáda“ 

(PhDr. Antonín Rašek, Středisko bezpečnostní politiky CESES FSV UK)

vystoupení Luboše Dobrovského, čestného člena BOOSS 

Koreferáty:  15 let  vývoje armády v zrcadle veřejného mínění - od nedůvěry k profesionalizaci  

                               (Ing. Jiří Síla, Středisko bezpečnostní politiky CESES FSV UK)

Vstup do NATO – bod zlomu (PhDr.Zdeněk Borkovec, politický ředitel MO ČR) 

Reforma Armády ČR – nelehký zrod nové armády (Ing.Martin Bělčík, náměstek MO ČR)

Přestávka

Rozprava a vystoupení zahraničních hostů

13:15 – 14:30 Oběd 

14,30 – 15,00 Prezentace generálních partnerů konference

II. hlavní referát: Tvorba a realizace bezpečnostní politiky-  historická reflexe a současné výzvy 

(PhDr. Miloš Balabán, Ph.D., vedoucí Střediska bezpečnostní politiky CESES FSV UK)

  Koreferáty: Nové hrozby a rizika jako významné faktory ovlivňující tvorbu a realizaci bezpečnostní

politiky (Doc. PhDr. Jan Eichler, Ústav mezinárodních vztahů) 

Koncepce bezpečnostního systému České republiky  jako součást tvorby a realizace

bezpečnostní politiky (PhDr. Ivo Hlaváč, Odbor bezpečnostní politiky MV ČR)

Výchova, vzdělávání a výzkum v oblasti bezpečnostní politiky jako předpoklady úspěšné

tvorby a realizace bezpečnostní politiky (Bc. Libor Stejskal, Středisko bezpečnostní

politiky CESES FSV UK)

Pořadatelé konference si vyhrazují z naléhavých důvodů případné změny programu.



  Středisko bezpečnostní politiky
Přestávka

Rozprava a závěr pracovní části konference  a shrnutí jejích  výsledků

18:30 – 19.00 Slavnostní zakončení konference spojené s vyhlášením  nominací  BOOSS na udělení Ceny  Jaroslava Jandy

v oblasti bezpečnostní politiky za rok 2005

19:00 – 21:00 Recepce 

Pořadatelé konference si vyhrazují z naléhavých důvodů případné změny programu.


