
 

TISKOVÁ ZPRÁVA 
 

 
 V Ostravě 18. září 2014 
 
Českou a slovenskou transatlantickou cenu získá polský prezident Bronislav Komorowski a bývalý 
slovenský velvyslanec v USA Martin Bútora. 
 
 
V rámci konání největší bezpečnostní show v Evropě, Dnů NATO v Ostravě & Dnů Vzdušných sil Armády 
České republiky, je každoročně udělována Česká a slovenská transatlantická cena významným českým, 
slovenským a mezinárodním osobnostem na poli světové bezpečnosti, které se zasloužily o integraci zemí 
střední Evropy do NATO. V loňském roce byla cena udělena generálu Davidu Petraeusovi z USA, bývalému 
vrchnímu veliteli mezinárodních sil v Iráku a řediteli CIA. V tomto roce obdrží cenu polský prezident 
Bronislav Komorowski a bývalý slovenský velvyslanec v USA, Martin Bútora. 

Česká a slovenská transatlantická cena bude předána v pátek 19. září 2014 na slavnostní galavečeři Dnů 
NATO v Ostravě v multifukční hale Gong v Dolní oblasti Vítkovice. Mezi hosty večeře jsou např. ministři 
obrany, dopravy a kultury České republiky, členové Výboru pro obranu Poslanecké sněmovny a vysocí 
představitelé českých i zahraničních bezpečnostních složek a diplomatického sboru. Prezident Polské 
republiky B. Komorovski si cenu kvůli svému nabitému programu nebude moci převzít osobně. Předseda 
sdružení Jagello 2000, Zbyněk Pavlačík k tomu řekl: „Vím, že pan prezident Komorowski je udělením ceny 
potěšen a věřím, že mu ji budeme moci předat při jiné příležitosti.“ 

Za iniciativou udělení České a slovenské transatlantické ceny stojí dvě přední nevládní organizace z obou 
zemí: Jagello 2000 za Českou republiku a Slovenská atlantická komise za Slovensko. Cena má podle 
organizátorů připomenout, zdůraznit a ocenit práci a zásluhu těch, kteří významně přispěli k posílení 
transatlantických vazeb, bezpečnosti a stability euroatlantického regionu. Cena se uděluje na základě 
doporučení odborné komise. 

Potvrzením vnímání zvyšující se důležitosti Dnů NATO mezi spojenci České republiky je konání řady 
neveřejných akcí, z nichž nejdůležitější je Mezinárodní konference o budoucnosti nadzvukového letectva, 
policejní konference k problematice informační kriminality a oficiální jednání politických ředitelů 
ministerstev obrany a šéfů obranných poradců členských států NATO. Celkově se tak v Ostravě potkají 
stovky speciálních hostů, diplomatů, představitelů národních armád a NATO, bezpečnostní experti a politici. 

 
-konec zprávy- 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

V případě dotazů kontaktujte, prosím: 

Zbyněk Pavlačík, jagello@jagello.org, tel. +420 597 479 208 
  

 
 
Organizátory Dnů NATO v Ostravě jsou Jagello 2000, Generální štáb Armády České republiky, Hasičský záchranný sbor 
Moravskoslezského kraje, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje Policie České republiky, Zdravotnická záchranná služba 
Moravskoslezského kraje a Letiště Leoše Janáčka Ostrava.  
Jagello 2000 je v České republice hlavním subjektem v oblasti komunikační strategie členství v Severoatlantické alianci a bezpečnostní 
politiky obecně a podílí se rovněž na projektech zaměřených na Evropskou unii. Hlavním cílem sdružení je informovat veřejnost 
o bezpečnostní politice a transatlantických vztazích. 
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