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14 DiSkuSNícH fóR ZABývAjícícH SE SOuČASNOSTí A BuDOucNOSTí OBRANY A BEZPEČNOSTi 

ČESkÉ REPuBLikY v jEDNOTLivýcH kRAjícH

MgR. ADOLf kOPřivA, ředitel Národního institutu pro obranu a bezpečnost

„Za projektem RSW 2017 se skrývá 14 odborných diskusí s veřejností na téma zajištění obrany 
a bezpečnosti ČR. Očekáváme zejména podněty vedoucí k posílení regionální a celorepublikové 
efektivní spolupráce všech zainteresovaných subjektů v oblasti obrany a bezpečnosti a tím zajištění 
větší bezpečnosti země jako takové.“

iNg. BOHuSLAv cHALuPA, poslanec, místopředseda Výboru pro obranu PSP ČR, předseda Podvýboru 
pro akvizice MO, obchod s vojenským materiálem a inovace AČR

„Jsem rád, že se ukazuje, že nápad založit Institut pro obranu a bezpečnost měl smysl, projekt 
bude pokračovat, budeme zjišťovat stav v regionech, vyhodnocovat a hledat řešení. 
Těším se na další setkání s občany a bezpečnostní komunitou v dalších krajích ČR, čeká nás mno-
ho potřebné a užitečné práce.“

RADEk ZAcHOvAL, vedoucí technického odděleni, Security & Comfort, Siemens s.r.o.

„Z našeho pohledu je RSW 2017 ideálním prostorem pro diskusi o aktuálních bezpečnostních 
otázkách. Svým pojetím může významně pomoci v šíření informovanosti o možnostech, v našem 
pojetí především technologických,  a způsobu zajišťování bezpečnosti státu a jeho občanů mezi 
odbornou i laickou veřejnost.“

iNg. RADEk HAuERLAND, víceprezident pro vnější komunikaci, Česká zbrojovka, a.s.

„Klíčové je umět společné problémy v oblasti bezpečnosti identifikovat, popsat a najít nejopti-
málnější řešení. Formát debat RSW 2017 vnímáme jako nástroj, který zde chyběl, a který by svým 
dovedným spojením široké škály diskutérů mohl v hledání řešení problémů pomoct.“

MARTiN LANk, poslanec, člen Výboru pro bezpečnost PSP ČR

„… takováto fóra mají velký smysl, vnímám je jako velkou příležitost dozvědět se něco nového 
a posunout se dál a třeba i nasbírat inspiraci, čemu se věnovat a na co se v budoucnu zaměřit. 
Je to ale hlavně unikátní možnost získat zpětnou vazbu a poznatky z praxe. Být na pódiu spolu 
s odborníky a představiteli státních institucí a samospráv je pro mě čest.“
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PROBěHLÉ AkcE:
→ STřEDOČESký kRAj  ← 

→ HL. MěSTO PRAHA   ← 

cHYSTANÉ AkcE:
→ 22. 06. 2017  /  MORAvSkOSLEZSký kRAj   ← 

→ 05. 09. 2017  /  OLOMOucký kRAj   ←

→ 26. 09. 2017  /  kARLOvARSký kRAj   ← 
→ 28. 11. 2017  /  ÚSTEcký kRAj   ←

Info k 13. 6. 2017

PříLEžiTOST SE POTkAT

PříLEžiTOST NěcO ukáZAT 

PříLEžiTOST NěcO SDěLiT / SE DOZvěDěT

PříLEžiTOST SE ZviDiTELNiT

Setkejte se s více jak 4500 čelními představiteli v oblasti 
obrany a bezpečnosti!

Setkejte se s více jak 4500 klíčových hráčů z oblasti obrany 
a bezpečnosti!

Ukažte nám, co umíte a můžete nabídnout!

Sdělte nám Vaše názory i vize a seznamte se s potřebami 
a možnostmi jednotlivých krajů!

Oslovte veřejnost prostřednictvím médií.

ZÚČASTNěTE SE i vY!

STAňTE SE kOMERČNíMi PARTNERY!

NAPSALi O NáS! STAňTE SE MEDiáLNíMi PARTNERY

Více na: www.institutobrany.cz
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