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Vážení čtenáři,

Asociace pro mezinárodní otázky v roce 2008 – stejně jako v roce 

předcházejícím – realizovala nové projekty, inovovala stávající 

aktivity a zkvalitňovala své fungování.

Asociace se začala profi lovat ve třech základních oblastech: 

ve vzdělávání, výzkumu a podpoře otevřené společnosti. Tyto 

pilíře zůstanou klíčové pro další práci a rozvoj organizace 

i v následujících letech. Ve vzdělávací činnosti jsme dále 

pokračovali v rozvíjení Pražského studentského summitu, který 

je svým rozsahem a náplní největším projektem svého druhu ve 

střední Evropě. Know-how a zkušenosti s alternativními metodami 

výuky využila Asociace i v dalších vzdělávacích projektech, 

které se uskutečnily v roce 2008.

Ve Výzkumném centru jsme se soustředili na realizaci 

expertních konferencí a publikační činnost. Naším cílem bylo 

zejména naplňování úlohy Asociace jako platformy, kde se 

mohou setkávat zástupci státní správy, byznysu a neziskového 

sektoru. Prostřednictvím našich policy paperů a publikací 

refl ektujících mezinárodní dění jsme se snažili oslovit zejména 

odborníky na danou problematiku. Newslettery, které vydávají 

jednotlivé programy Výzkumného centra, nám umožnily 

zprostředkovat široké veřejnosti informace o mezinárodním dění 

v různých regionech. Koncem roku 2008 byl také spuštěn portál 

www.predsednictvi.cz, který informuje a kriticky hodnotí průběh 

českého předsednictví v Radě EU. V našich řadách jsme mohli 

přivítat několik nových analytiků.

Podařilo se nám rozšířit portfolio projektů na podporu 

otevřené společnosti. Nové iniciativy byly spuštěny ve spolupráci 

s našimi gruzínskými, německými a tchajwanskými partnerskými 

organizacemi.

V roce 2008 Asociace změnila svůj způsob prezentace. 

Dokončili jsme sjednocování grafi cké identity, jejímž základem se 

stalo nové logo, které volně navazuje na motiv glóbu obsažený 

v původní značce organizace. Nový vizuální styl je možné vidět 

nejen na webových stránkách, ale i v odborných výstupech 

Asociace. Pro zlepšení vnitřního fungování organizace byly 

jasně stanoveny podmínky pro členství v Asociaci a pro statut 

spolupracovníka.

Za tímto krátkým výčtem stojí práce našich členů 

a spolupracovníků, kterých je dnes již více než 170. Chtěla 

bych poděkovat všem, kteří se v roce 2008 svou prací a nápady 

podíleli na vytváření dobrého jména Asociace. Věřím, že kreativní 

prostředí a energie tvořit z podnětů konkrétní projekty, zůstane 

v Asociaci i v příštích letech. Doufám, že tato výroční zpráva 

bude zajímavým přehledem aktivit Asociace nejen pro členy 

a spolupracovníky, ale ocení ji i naši partneři a příznivci.

Alice Savovová

výkonná ředitelka

Úvodní slovo

Dear readers,

In 2008, just as in the previous year, the Association for 

International Affairs initiated new projects, innovated its current 

activities and improved its operation. 

The Association has set to profi le itself in three principal areas: 

education, research and promotion of open society. These pillars 

shall remain key for the future conduct and evolution of the 

organization in the upcoming years. In our educational activity 

we continued developing the Prague Student Summit, which by 

its scope and contents ranks top of its kind in Central Europe. 

The Association used the know-how and the experience from 

alternative methods of instructing in other educational projects 

held in 2008.

In the Research Center we focused on facilitating expert 

conferences and publishing. Our aim was particularly to 

fulfi ll the Association’s mission of an independent platform 

where representatives of public administration, business and 

non-governmental sector can meet and interact. By means of 

our policy papers and publications refl ecting international events 

we were aspiring to address principally experts on a given topic. 

The newsletters, issued by individual programs of the Research 

Center, allowed us to convey information on international 

happening in different regions to the general public. At the 

end of 2008, the www.predsednictvi.cz portal, informing and 

critically evaluating the Czech Presidency of the EU Council, was 

introduced. Moreover, we bid welcome to several new analysts. 

We managed to enlarge the portfolio of open society 

promotion projects. New initiatives were launched in cooperation 

with our Georgian, German and Taiwanese partner organizations.

Furthermore, the Association has changed its image in 2008. 

We completely unifi ed our graphic identity based on a new 

logo which loosely builds on the motif of the globe from the 

organization’s original emblem. The new visual style is observable 

not only on the web site, but in expert outputs of the Association 

as well. In order to improve the internal functioning of the 

organization, we set clear membership criteria and conditions for 

associates.

Behind this short list of achievement lies the work of our 

more than 170 members and associates. I would like to use 

the opportunity to thank all of those who contributed with their 

work and ideas to building the good name of the Association. 

I believe the creative environment and the energy to transform 

inducements into concrete projects will stay within the 

Association in the years to come, and I hope this annual report 

will be an interesting review of the Association’s activities not only 

for our members and associates, but will equally be appreciated 

by our partners and supporters.

Alice Savovová

Managing Director

Foreword



Asociace pro mezinárodní otázky je častým iniciátorem 

odborné a veřejné diskuse o otázkách mezinárodní politiky. 

Její Výzkumné centrum vydává nezávislé odborné analýzy, 

organizuje kulaté stoly a každoroční expertní konference se 

silným mezinárodním zastoupením. Za dobu své existence 

vydala Asociace téměř dvě desítky knižních publikací a přes 

450 odborných studií. Analytici pravidelně informují českou 

veřejnost o dění ve světě také prostřednictvím regionálních 

newsletterů.

KONFERENCE, KULATÉ STOLY A DISKUSE

South Caucasus in 2008 and Beyond: Frozen Confl icts or 

Frozen Peace?

13.–15. listopadu 2008, Lichtenštejnský palác, Praha

Výroční konference

Jižní Kavkaz patří mezi regiony, které jsou strategicky důležité pro 

stabilitu Evropské unie, zvláště pak s ohledem na energetickou 

bezpečnost. Případné snížení energetické závislosti Evropské 

unie na Ruské federaci závisí především na zajištění přístupu 

k ropným a plynovým nalezištím v kaspické oblasti. Regionu se 

však v důsledku politické a bezpečnostní nestability nedostává 

tolik potřebných investic a jsou to právě nevyřešené, tzv. zamrzlé 

konfl ikty, které i přes příležitostné mírové rozhovory v posledních 

15 letech představují hlavní překážku ke stabilitě Jižního Kavkazu.

Výběrem tématu výroční konference pro rok 2008 chtěla 

Asociace poukázat na řadu zamrzlých konfl iktů v regionu, které 

již po téměř dvě desetiletí představují významná bezpečnostní 

rizika pro stabilitu nejen dané oblasti. Události ze srpna 2008 

jednoznačně potvrdily oprávněnost úvah analytiků Výzkumného 

centra AMO.

V důsledku srpnových událostí tak konference poskytla 

jednu z prvních příležitostí k expertní refl exi toho, co se na 

Jižním Kavkaze odehrálo. Konference se zúčastnilo na čtyřicet 

zahraničních expertů ze států regionu a Evropské unie. Mezi 

hosty nechyběli například Peter Semneby, zvláštní zmocněnec 

EU pro Jižní Kavkaz, Lawrence Scott Sheets, ředitel kavkazského 

programu International Crisis Group, Sergey Markedonov, expert 

z Institute for Political and Military Analysis či Giorgi Gogia, 

analytik Human Rights Watch.

„Konfl ikt v Náhorním Karabachu není zamrzlým konfl iktem. 

Tento pojem je nebezpečně zavádějící, jak jsme mohli vidět 

nedávno v Jižní Osetii. Lidé jsou zabíjeni podél linie příměří 

za přítomnosti pouhých šesti neozbrojených mezinárodních 

pozorovatelů. Existuje zde neustálé riziko eskalace.“

Tom de Waal, 

Institute for War and Peace Reporting, Spojené království
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Konference se konala pod záštitou místopředsedy vlády 

ČR Alexandra Vondry a ministra zahraničních věcí ČR Karla 

Schwarzenberga.

Ohlédnutí za českou zahraniční politikou

20. listopadu 2008, Institut CERGE-EI, Praha

Výroční přednáška ministra zahraničních věcí Karla 

Schwarzenberga

Lisabonská smlouva, vyhlášení nezávislosti Kosova, celosvětová 

fi nanční a hospodářská krize či dohoda o radarové základně USA 

na českém území. To jsou podle Karla Schwarzenberga hlavní 

momenty, které provázely českou zahraniční politiku během roku 

2008 a na něž musela česká diplomacie reagovat.

Ministr zdůraznil i význam ratifi kace smlouvy o Mezinárodním 

trestním soudu, kterou po letech odkladů Česká republika 

schválila. Česká diplomacie stejně jako v minulých letech 

velmi akcentovala obecný princip dodržování lidských práv. 

Ministerstvo zahraničí dlouhodobě podporuje demokratické síly 

na Kubě a v Barmě. Stejně tak se bude Česko nadále podílet na 

řešení kavkazského problému.

Naopak v jiných oblastech jako například východní Kongo, 

Darfúr a Čad se Česko příliš neangažuje. Podle Schwarzenberga 

nám chybí schopnosti, možnosti a zkušenosti. Na pomoci se 

proto Česká republika podílí jen materiálně.

V roce 2009 čeká českou zahraniční politiku celá řada výzev, 

které vychází zejména z předsednictví ČR v Radě EU. Jednou 

z priorit bude řešení současné hospodářské a fi nanční krize 

a snaha o nalezení jednotného postoje EU. Ze statutu předsednické 

země bude Česká republika také nastavovat vztahy mezi novou 

americkou administrativou a Evropskou unií. Česká diplomacie 

si uvědomuje sílící význam energetické bezpečnosti nejen České 

republiky, ale i Evropy jako celku. Podle Karla Schwarzenberga 

je načase, aby Evropská unie konečně došla k jednotné pozici, 

a mohla tak lépe zajistit bezpečnost energetických dodávek.

Blízkovýchodní mírový proces: staré výzvy, nové příležitosti?

15. května 2008, Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Praha

Mezinárodní konference

U příležitosti šedesátého výročí vzniku Státu Izrael uspořádala 

Asociace pro mezinárodní otázky konferenci, která představuje 

v české diplomacii význačný mezník. Na konferenci totiž vůbec 

poprvé v historii České republiky zasedli za jeden stůl velvyslanci 

Státu Izrael a Palestinské samosprávy Jaakov Levy a Mohamed 

Salaymeh.

Diskuse s velvyslanci se zúčastnili i přední čeští experti na 

Blízký východ. Eliška Žigová, bývalá vedoucí českého styčného 

úřadu v Ramalláhu, připomněla důležitost zastavení teroristických 

útoků pro budoucí mírové soužití obou stran. Podle Jiřího 

Schneidera z Prague Security Studies Institute je nutné využívat 

tajnou diplomacii, bez níž nelze v oblasti prosadit prakticky 

žádné kontroverzní rozhodnutí. Právník a politolog Marek 

Čejka zase zmínil současnou obtížnou situaci na palestinských 

územích, která je důsledkem absence respektovaných autorit 

a všudypřítomné korupce. Čejka se také dotknul vnitřní izraelské 

politiky a slabých politických koalic, které neumožňují provádět 

zásadní rozhodnutí.

Business Breakfast

18. února 2008, 15. září 2008, Hotel Josef, Praha

Kulatý stůl

Energetická bezpečnost je tématem, které v posledních letech 

nabývá na významu a stává se nedílnou součástí ekonomické, 

bezpečnostní a zahraničněpolitické diskuse na celém světě. 

Jak ukazují nejen události roku 2008, energetická bezpečnost je 

klíčovou otázkou zemí střední a středovýchodní Evropy.

Výzkum
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Asociace pro mezinárodní otázky se proto ve spolupráci 

s Hospodářskou komorou ČR rozhodla vytvořit platformu pro 

dialog na neformální úrovni, která by usnadňovala výměnu názorů 

na různá témata související s energetikou v české a evropské 

perspektivě. V roce 2008 proběhly dvě pracovní snídaně za účasti 

policy-makers, politiků, akademických odborníků, zástupců 

podnikatelské sféry, občanské společnosti a médií. Účastníci 

se zabývali problematikou obnovitelných zdrojů energie a jejich 

zapojení do přenosové soustavy, vhodným energetickým mixem 

pro ČR a investičními příležitostmi pro české podnikatele 

v zemích jižní a východní Evropy.

Mezi řečníky vystoupili zástupci státní správy a významných 

společností, jakými jsou ČEZ, HSBC, E.ON nebo ČEPS. Vzhledem 

k pozitivnímu ohlasu dosavadních pracovních snídaní, připravuje 

Asociace pokračování cyklu Business Breakfast i v budoucnu.

KNIŽNÍ PUBLIKACE

Contemporary History Textbooks in the South Caucasus

Idea této knihy vznikla během neobyčejného setkání historiků 

a občanských aktivistů v Tsachnadzoru v Arménii na podzim 

2007. V situaci, kdy mezi Ázerbájdžánem a Arménií panuje 

de facto válečný stav a v Gruzii se nacházejí početné menšiny 

z obou těchto zemí, se účastníci setkání pocházející ze všech 

tří zemí Jižního Kavkazu shodli, že starší ani novější dějiny 

nemusí národy této oblasti nutně rozdělovat a být prostředkem 

politického boje. Toto zdánlivě banální tvrzení je na Kavkaze nejen 

nezvyklé, ale v podstatě velice odvážné.

Důležitost učebnic dějepisu ve formování kolektivních identit 

a vytváření obrazu druhých národů a sousedů je všeobecně 

známá. Publikace neobsahuje pouze analýzu současných učebnic 

dějepisu v Arménii, Ázerbajdžánu a Gruzii, ale také doporučení, 

co a jak v nich změnit. 

Election Year 2006: Latin America at the Crossroads?

V Brazílii, Mexiku, Chile, Kolumbii, Venezuele, Peru a dalších 

zemích Latinské Ameriky proběhly od listopadu 2005 do prosince 

2006 prezidentské volby. Dodnes jsou vidět dopady výsledků 

těchto voleb na směřování latinskoamerického subkontinentu.

Publikace z rukou předních iberoamerikanistů nabízí blížeji 

poznat postoje vládnoucích politických elit na zásadní problémy 

regionu, mezi které patří chudoba, korupce, vlastnictví přírodních 

zdrojů či nezaměstnanost.

Vnější vztahy Evropské unie

Cílem publikace je zamyslet se nad možnostmi, nástroji a cíli 

vnějších politik Evropské unie a nad současným stavem 

angažovanosti EU ve světě. Důraz je kladen na roli Unie ve 

vybraných zemích či regionech nejen s ohledem na Společnou 

zahraniční a bezpečnostní politiku EU, ale také vzhledem k její 

politické a ekonomické roli v prostoru svého sousedství.

Publikace zároveň refl ektuje potenciál Evropské unie stát se 

jedním z hlavních „hráčů“ ve světové politice a mluvit jedním 

hlasem i v zahraničněpolitických otázkách. Realita jednotné 

evropské zahraniční politiky často naráží na tradice a ambice 

jednotlivých členských států.

Budoucnost Evropy je v dialogu

Kniha je příspěvkem k dialogu o evropských tématech. Obsahuje 

shrnutí deseti veřejných diskusí, které se konaly v rámci projektu 

Participative European Citizenship a týkaly se mimo jiné témat, 

jakými jsou evropská ústava, evropská politika francouzského 

prezidenta Sarkozyho, německé předsednictví v Radě EU, priority 

českého předsednictví v Radě EU, perspektivy vztahů Evropské 

unie a Ruska či rozšíření schengenského prostoru. Součástí 

publikace jsou také odborné studie o aktuálních výzvách, před 

kterými stojí Evropská unie a její členové.

Agenda pro českou zahraniční politiku 2008

Asociace pro mezinárodní otázky se jako nezávislý think-tank 

dlouhodobě věnuje tématu české zahraniční politiky, které 

považuje z hlediska svého poslání a každodenní činnosti za 

prioritní. Každoročně proto vydává publikaci Agenda pro českou 

zahraniční politiku, jejímž prostřednictvím chce otevírat seriózní 

diskusi o cílech české zahraniční politiky a prostředcích k jejich 

dosažení.

Kniha se zaměřuje na všechny důležité oblasti české 

diplomacie a kromě konkrétních doporučení pro nadcházející rok 

obsahuje také kritické ohlédnutí za působením České republiky 

v uplynulém roce. Agenda tak mapuje českou zahraniční politiku 

v čase, a je proto vítaným informačním zdrojem pro sledování 

dlouhodobého vývoje.

Publikace je široce oceňována pro svou obsahovou kvalitu 

i formu zpracování a je vyhledávána zástupci diplomatických misí 

v České republice, členy obou komor Parlamentu ČR, politiky, 

akademiky a novináři.

Energy Security in Central and Eastern Europe

Energetická bezpečnost je jedním z nejvíce diskutovaných témat 

současnosti, zejména to platí v případě evropského kontinentu. 

Evropská unie dlouhodobě čelí energetické závislosti na Rusku. 

Nadměrná závislost na jednom dodavateli s sebou vždy přináší 

řadu bezpečnostních rizik, která mohou mít politické, technické či 

geopolitické pozadí.

Kniha se soustředí na region střední a východní Evropy, 

který se stále častěji stává dějištěm „energetické hry“ s mnoha 

hráči, různými zájmy a přístupy. Publikace přináší výstupy 

z kulatého stolu, který pořádala Asociace pro mezinárodní otázky 

ve spolupráci s Nadací Stefana Bátoryho v závěru roku 2007. 

Druhá část knihy obsahuje tři rozsáhlé analýzy, které se věnují 

konkrétním aspektům evropské energetické bezpečnosti.

NEWSLETTERY

V roce 2008 začala Asociace pro mezinárodní otázky a její 

výzkumné programy vydávat pravidelné informační newslettery 

– přehledy o dění v různých regionech světa. Newslettery jsou 

určené všem zájemcům o mezinárodní dění, kteří mají možnost 

se zaregistrovat na webových stránkách, a dostávat tak důležité 

informace elektronickou cestou.

Newslettery se zaměřují na mapování a analýzu událostí 

z pohledu České republiky. Čtenáři v každém vydání najdou 

základní přehled událostí doplněný o stručné komentáře 

a analýzy. Autoři newsletterů upozorňují také na zajímavé akce, 

kvalitní publikace a nabízejí výčet očekávaných událostí.

Asociace vydává v současnosti pět newsletterů, z nichž 

některé jsou vydávány dvojjazyčně:

• Americký newsletter

• Asijský newsletter

• Blízkovýchodní newsletter

• Evropský newsletter

• Východoevropský newsletter

PREDSEDNICTVI.CZ

portál o českém předsednictví v Radě EU

Webový portál PREDSEDNICTVI.CZ je společným projektem 

Evropského programu Výzkumného centra Asociace pro 

mezinárodní otázky a ekonomického deníku E15 u příležitosti 

českého předsednictví v Radě Evropské unie v první polovině 

roku 2009.

Svým obsahem, zaměřením a formou je tento portál v českém 

prostředí jedinečný. Spojuje aktuální zpravodajství a nezávislé 
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analýzy, které nabízí hlubší pohled na dění kolem českého 

předsednictví.

Cílem internetového portálu je sledovat, komentovat 

a analyzovat dění na české a evropské scéně ve vztahu 

k předsednictví, přinášet rozhovory s širokým spektrem osobností 

z akademické, politické, neziskové a zájmové sféry a byznysu 

a také poskytovat svým čtenářům pravidelný servis v podobě 

monitoringu zahraničního tisku nebo doporučení na zajímavé akce 

a publikace.

Záměrem projektu je stát se jedním z předních „watchdogů“ 

této významné zahraničněpolitické události a být také 

interaktivním prostorem pro co nejširší diskusi napříč českou 

veřejností, včetně expertů. Tomu by měla napomoci i atraktivní 

adresa portálu www.predsednictvi.cz.

PŘEHLED AKCÍ USKUTEČNĚNÝCH V ROCE 2008

PŘEHLED PUBLIKACÍ VYDANÝCH V ROCE 2008

Název akce Datum

Obnovitelné zdroje jako součást energetického mixu České republiky 18. února 2008

Evropská unie: modelová velmoc? 20. února 2008

Parlamentní volby v Pákistánu 21. února 2008

Společná zemědělská politika: výzvy a perspektivy 28. února 2008

Co říká Evropa nezávislosti Kosova? 13. března 2008

Simulace amerických prezidentských voleb 2008 29. dubna 2008

Blízkovýchodní mírový proces: staré výzvy, nové příležitosti? 15. května 2008

Energetické hry: Nord Stream a South Stream 11. června 2008

Investiční příležitosti pro české podnikatele

v zemích jižní a východní Evropy 15. září 2008

Černomořská synergie 26. září 2008

Role České republiky při stabilizaci a rekonstrukci Afghánistánu 30. září 2008

Běloruská politická scéna v roce 2008 13. října 2008

První refl exe amerických prezidentských voleb 5. listopadu 2008

Evropská politika sousedství a zamrzlé konfl ikty v Černomoří 12. listopadu 2008

Jižní Kavkaz po roce 2008: zamrzlé konfl ikty či zamrzlý mír? 13.–15. listopadu 2008

Česká zahraniční politika v roce 2008 20. listopadu 2008

Role mladých lidí v občanské společnosti 2. prosince 2008

Izraelsko-palestinský konfl ikt a lidská práva: 

výzva pro české předsednictví? 3. prosince 2008

Česká republika a východní Evropa: ekonomické a politické zájmy? 4. prosince 2008

Zahraniční politika Venezuely 9. prosince 2008 

Východní dimenze Evropské politiky sousedství: 

rok po rozšíření Schengenu 12. prosince 2008

Název publikace Typ Autor Datum

How to Avoid the Iron Curtain 

Between the EU and Belarus?

policy paper Asociace pro 

mezinárodní otázky, 

Stefan Batory 

Foundation

leden

Česko-německé rozhovory 

2005–2007

kniha Jan Šnaidauf únor

Foreign Policy in Programs 

of Polish Political Parties Before 

the General Elections in 2007

research paper Vít Dostál únor

Populism in Central Europe kniha Maria Staszkiewicz, 

Václav Nekvapil

duben

Doporučení k zahraniční politice 

ČR vůči Mexiku

policy paper Viktor Dulina květen

Česko-brazilské vztahy 

v kontextu strategického 

partnerství EU-Brazílie

briefi ng paper Jan Němec květen

Investice místo expedice: 

podpora působení českých 

fi rem v subsaharské Africe

policy paper Václav Prášil květen

Expansion of Gazprom into 

Europe: Where is the Threat?

research paper Michal Roškanin květen

Kuba a Česká republika policy paper Simone Radačičová květen

Strategické partnerství vládního 

a nevládního sektoru v problematice 

podpory transformací, demokracie 

a lidských práv ve světě

occasional paper Luboš Veselý, 

Olga Smirnova, 

Zdenka Vágnerová, 

Jan Marian, 

Jan Lipavský

květen

Budoucnost Evropy je v dialogu kniha Vít Nejedlo květen

Agenda pro českou zahraniční 

politiku 2008

kniha Antonín Berdych,

Luboš Veselý, 

Václav Nekvapil

květen

Ruská válka v Gruzii: jak dál? policy paper Luboš Veselý, 

Magdalena Fričová, 

Michal Thim

srpen

Vnější vztahy Evropské unie kniha Václav Nekvapil září

Election Year 2006: 

Latin America at the Crossroads?

kniha Pavlína Springerová, 

Lenka Špicanová, 

Jan Němec

září

Zahraničná politika Mexika voči 

Latinskej Amerike

research paper Ivan Kováč říjen

Two-Level Games and Base Politics: 

Understanding the Formulation 

of Czech and Polish Foreign Policy 

Responses to U.S. Military Base 

Deployment Proposals

research paper Michal Trník říjen

Energy Security in Central 

and Eastern Europe

kniha Jakub Kulhánek, 

Man-Hua Chen, 

Michal Thim

říjen

Contemporary History Textbooks 

in the South Caucasus

kniha Luboš Veselý listopad

Írán v Iráku: íránský vliv v Iráku 

a možnost zapojení EU

policy paper Jan Kužvart, 

Naďa Aliová

prosinec

The Sleep of Reason: The war on 

Georgia and Russia’s foreign policy

research paper Yury Fedorov prosinec
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Research

The Association for International Affairs is a frequent initiator 

of expert and public discussion on issues of international 

politics. The Research Center provides independent expert 

analysis, organizes round tables as well as annual expert 

conferences with strong international representation. The 

Association has published nearly two dozens of books and 

over 450 expert studies since its foundation. On a regular 

basis, our analysts inform the Czech public about global 

events through regional newsletters as well.

CONFERENCES, ROUND TABLES AND DISCUSSIONS

South Caucasus in 2008 and Beyond: Frozen Confl icts or 

Frozen Peace?

November 13–15, 2008, Lichtenstein Palace, Prague

Annual conference

The South Caucasus belongs to regions with a strategic 

importance for the stability of the European Union, particularly 

with regard to energy security. An eventual reduction of energy 

dependence of the EU on the Russian federation depends 

primarily on assuring an access to oil and gas fi elds in the 

Caspian area. However, due to the political and security 

instability, the region is short of the much needed investments 

and it is precisely the unresolved, so-called frozen confl icts, 

which in spite of the occasional peace talks during the past 15 

years represent the main obstacle for the stability of the South 

Caucasus. 

By selecting this topic for its annual 2008 conference the 

Association intended to point out some of the frozen regional 

confl icts which for over two decades represent a major security 

risk for the stability of the area and beyond. The events of August 

2008 clearly confi rmed the righteousness of the AMO Research 

Center analysts’ initiative. 

In its consequences, the conference offered one of the fi rst 

opportunities for an expert refl ection of the August events in the 

South Caucasus, and was attended by four dozens of foreign 

experts from countries of the region and from the European 

Union. To name but a few: Mr. Peter Semneby, EU Special 

Representative for the South Caucasus, Mr. Lawrence Scott 

Sheets, Director of the Caucasus program of the International 

Crisis Group, Mr. Sergey Markedonov, expert of the Institute for 

Political and Military Analysis, or Mr. Giorgi Gogia, analyst of the 

Human Rights Watch.

“The confl ict in Nagorny Karabakh is not a frozen one. The 

term is dangerously misleading, as we could see in South Ossetia 

recently. People are being killed along the cease-fi re line with only 

six unarmed international observes present. The risk of escalation 

is always there.”

Tom de Waal, 

Institute for War and Peace Reporting, United Kingdom

The conference was held under the auspices of Mr. Alexander 

Vondra, the Czech Deputy Prime Minister, and Mr. Karel 

Schwarzenberg, the Czech Minister of Foreign Affairs.

Looking back at the Czech Foreign Policy

November 20, 2008, CERGE-EI Institute, Prague

Annual lecture of the Czech Minister of Foreign Affairs Karel 

Schwarzenberg

The Lisbon Treaty, Kosovo’s declaration of independence, the 

global fi nancial and economic crisis or the agreement on the US 

radar station on the Czech territory – such were according to 

Karel Schwarzenberg the main moments which accompanied the 

Czech foreign policy over the course of the year and which the 

Czech diplomacy had to respond to. 

Equally, the minister emphasized the importance of the 

ratifi cation of the convention on International Criminal Court 

by the Czech Republic after many years of delaying. Just as in 

the past, the Czech diplomacy highly accentuated the general 

principle of respecting human rights. The Ministry of Foreign 

Affairs has been supporting democratic movements in Cuba and 

Burma. The Czech Republic will likewise continue contributing to 

a resolution of the Caucasus issue. 

On the other hand, in regions such as eastern Congo, 

Darfur or Chad, the Czech Republic is not too engaged. In 

Schwarzenberg’s view we are missing the skills, capacities 

and experience. As a result, the assistance the Czech Republic 

provides is limited mostly to material basis. 

The year 2009 brings a whole set of challenges for the Czech 

foreign policy, stemming in particular from the Czech Presidency 

to the Council of the EU. Solving the current economic and 

fi nancial crisis and fi nding a common EU position will be one of 

the top priorities. As the presiding country the Czech Republic 

will set the relations between the new US administration and 

the European Union. The Czech diplomacy understands the 

growing importance of energy security not only for the Czech 

Republic, but also of Europe as a whole. According to Karel 

Schwarzenberg, it is time for the European Union to fi nally reach 

a common stance, in order to better assure the security of energy 

supplies.

The Middle East Peace Process: Old Challenges, New 

Opportunities?

May 15, 2008, Ministry of Foreign Affairs of the Czech 

Republic, Prague

International conference

On the occasion of the sixtieth anniversary of the State of Israel, 

AMO organized a conference which represents an important 

milestone for the Czech diplomacy, since for the fi rst time in the 

history of the Czech Republic the Ambassadors of Israel and of 

the Palestinian authority, Jaakov Levy and Mohamed Salaymeh, 

sat down at one table.

Furthermore, top Czech experts on the Middle East took part 

in the discussion with the ambassadors. Eliška Žigová, former 

head of the Czech Representative Offi ce in Ramallah, pointed 

out the importance of bringing the terrorist attacks to an end for 

the future peaceful co-existence of both parties. According to Jiří 

Schneider of the Prague Security Studies Institute it is necessary 

to exploit secret diplomacy, without which no controversial 

decision in the region can be put through. The lawyer and 

a political scientist Marek Čejka mentioned the current diffi cult 

situation on the Palestinian territories as a result of the absence 

of respected authorities and of the omnipresent corruption. Čejka 

also touched upon internal Israeli politics and the weak political 

coalitions which prevent adoption of crucial decisions.
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Business Breakfast

February 18, 2008, September 15, 2008, Hotel Josef, Prague

Round table

Energy security has recently gained in importance and is 

becoming an integral part of the global economic, security 

and foreign policy debate. As not only the events of 2008 

demonstrate, energy security is a key issue for countries of 

Central and Eastern Europe.

Therefore, the Association for International Affairs in 

cooperation with the Czech Chamber of Commerce decided 

to create a platform for an informal dialogue facilitating the 

exchange of views on various energy-related topics from the 

Czech and European perspective. Two business breakfasts, 

attended by policy makers, politicians, experts, representatives of 

the business sphere, civic society and media, were held in 2008. 

The participants dealt with issues of renewable sources of energy, 

their inclusion into the transmission system, suitable energy mix 

for the Czech Republic and investment possibilities for Czech 

entrepreneurs in countries of Southern and Eastern Europe.

The list of speakers included representatives of the public 

administration and of important companies such as ČEZ, HSBC, 

E.ON or ČEPS. In light of the positive feedback, the Association 

intends to carry on with Business Breakfast cycle in the future. 

BOOKS

Contemporary History Textbooks in the South Caucasus

The idea behind the book was born during an extraordinary 

meeting of historians and civic activists in Tsachnadzor, Armenia, 

in the fall of 2007. In a situation of a de facto state of war between 

Azerbaijan and Armenia and numerous minorities of both of these 

nations in Georgia, the participants of the meeting, coming from 

the three South Caucasian countries, agreed that neither ancient 

nor recent history must necessarily divide the nations and serve 

as a means of political struggle. In the Caucasus region, this 

seemingly banal statement is not only unusual, but very brave 

indeed.

The importance of history textbooks for the shaping of 

collective identity and the formation of an image of other nations 

and neighbors is generally well known. Besides the analysis of 

current history textbooks in Armenia, Azerbaijan and Georgia, the 

book contains recommendations suggesting desired changes.

Election Year 2006: Latin America at the Crossroads?

From November 2005 to December 2006, presidential elections 

were held in Brazil, Mexico, Chile, Columbia, Venezuela, Peru 

and other countries of Latin America. The impact on the way the 

subcontinent is heading is clearly visible today.

The book by top experts on Latin America offers a closer 

look at the attitude of the ruling political elites towards crucial 

problems of the region, such as poverty, corruption, possession 

of natural resources or unemployment.

External Relations of the European Union

The ambition of the book is to evaluate the possibilities, tools 

and goals of the European Union’s external policies and the 

current state of engagement of the EU in the world. With regard 

to the Common Foreign and Security Policy of the EU, as well 

as its political and economic role in its neighborhood, a special 

emphasis is put on the role of the Union in selected countries or 

regions.

In the same time, the publication refl ects EU’s potential to 

become one of the major “players” in global politics and to speak 

with one voice on foreign policy issues. The reality of a common 

European foreign policy, however, often hits the traditions and 

ambitions of the individual member states.

The Future of Europe Lies in Dialogue

The book is a contribution to the dialogue on European issues 

and consists of summaries of 10 public discussion held in the 

framework of the Participative European Citizenship project, 

which touched topics such as European constitution, European 

policy of the French president Sarkozy, the German Presidency 

of the Council of the EU, priorities of the Czech Presidency of the 

EU, perspectives of EU-Russia relations or enlargement of the 

Schengen area. Expert studies on current challenges facing the 

European Union and its members are part of the publication as well. 

Agenda for the Czech Foreign Policy in 2008

As an independent think-tank, the Association for International 

Affairs addresses the topic of the Czech foreign policy on a long-

term basis and, in light of its mission and daily activity, approaches 

the issue as its priority. Therefore, annually, the Association 

publishes the Agenda for the Czech Foreign Policy, by means of 

which it seeks to launch a serious discussion on the objectives of 

the Czech foreign policy and the ways of achieving them.

The book focuses on all important fi elds of the Czech 

diplomacy and, along specifi c recommendations for the 

upcoming year, contains also a critical view of the country’s 

activity in the past year. Thus the Agenda maps the Czech foreign 

policy in time and hence is a welcomed informational source for 

tracking the long run progress.

The publication is widely acknowledged for its quality of 

content and elaboration, and is sought after by representatives 

of foreign diplomatic missions, members of both chamber of the 

Czech Parliament, politicians, academicians and journalists.

Energy Security in Central and Eastern Europe

Energy security is one of the most discussed issues of today, 

particularly in the case of the European continent. In the long 

term, the European Union has been facing energy dependence 

on Russia. An excessive dependence on a single supplier always 

brings a series of security risks which can have a political, 

technical or geopolitical background.

The book focuses on the region of Central and Eastern 

Europe which is gradually becoming the setting for the “energy 

game” of different actors, interests and approaches. The 

publication presents the outputs of a round table organized by 

the Association for International Affairs in cooperation with the 

Stefan Batory Foundation at the end of 2007. The second part of 

the book contains three extensive analyses dealing with particular 

aspects of European energy security. 

NEWSLETTERS

In 2008, the Association for International Affairs and its research 

programs began issuing regular informative newsletters – reviews 

of current events in different regions of the world. The newsletters 

are intended for all interested in international affairs who, after 

registering on our web site, will receive the important information 

electronically.

The newsletters focus on mapping and analysis of events from 

the Czech perspective. The reader will fi nd a basic roundup of 

events accompanied by brief comments and analyses. Moreover, 

the authors of the newsletters point out interesting happenings, 

quality publications and offer a list of expected events.

Association issues 5 newsletters at present, some of them 

bilingually:

• The American Newsletter

• The Asian Newsletter

• The East European Newsletter

• The European Newsletter

• The Middle Eastern Newsletter
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PREDSEDNICTVI.CZ

Portal of the Czech Presidency of the Council of the EU

The web portal PREDSEDNICTVI.CZ is a joint a project of the 

European Program of the Association for International Affairs 

Research Center and of the E15 economic journal on the 

occasion of the Czech Presidency of the Council of the European 

Union in the fi rst semester of 2009.

In terms of its contents, focus and format the portal is unique 

in the Czech milieu. It combines up-to-date news coverage and 

independent analyses, which offer deeper insight into what is 

happening around the Czech Presidency.

The aim of the portal is to observe, comment and analyze the 

course of events on the Czech and European scene in relation 

to the Presidency, to bring interviews with a wide spectrum 

of personalities from academic, political, non-governmental 

and interest spheres and from business, and fi nally to provide 

its readers with regular service such as the monitoring of 

foreign press or recommendations for interesting events and 

publications.

The project aspires to become one of the chief “watchdogs” 

of this important foreign-political event and to serve as an 

interactive forum for the widest possible Czech cross-public 

– including expert – discussion. The portal’s attractive address 

www.predsednictvi.cz should help in that respect.

OVERVIEW OF EVENTS IN 2008

Name of Publication Type Author Date

How to Avoid the Iron Curtain 

Between the EU and Belarus?

policy paper Association for 

International Affairs, 

Stefan Batory 

Foundation

January

Czech-German Talks 

2005–2007

book Jan Šnaidauf February

Foreign Policy in Programs 

of Polish Political Parties Before 

the General Elections in 2007

research paper Vít Dostál February

Populism in Central Europe book Maria Staszkiewicz, 

Václav Nekvapil

April

Recommendations for the Czech 

Foreign Policy Towards Mexico

policy paper Viktor Dulina May

Czech-Brazilian Relations 

in the Context of the EU-Brazil 

Strategic Partnership

briefi ng paper Jan Němec May

Investment Instead of Expedition: 

Promotion of Czech Companies 

in Sub-Saharan Africa

policy paper Václav Prášil May

Expansion of Gazprom into Europe: 

Where is the Threat?

research paper Michal Roškanin May

Cuba and the Czech Republic policy paper Simone Radačičová May

Strategic Partneship of the 

Governmental and 

Non-governmental Sector 

and the Question of Promotion 

of Transformation, Democracy 

and Human Rights in the World 

occasional paper Luboš Veselý, 

Olga Smirnova, 

Zdenka Vágnerová, 

Jan Marian, 

Jan Lipavský

May

The Future of Europe Lies 

in Dialogue

book Vít Nejedlo May

Agenda for the Czech Foreign 

Policy in 2008

book Antonín Berdych,

Luboš Veselý, 

Václav Nekvapil

May

Russian War in Georgia: 

What Next?

policy paper Luboš Veselý, 

Magdalena Fričová, 

Michal Thim

August

External Relations of the 

European Union

book Václav Nekvapil September

Election Year 2006: Latin America 

at the Crossroads?

book Pavlína Springerová, 

Lenka Špicanová, 

Jan Němec

September

Mexico‘s Foreign Policy Towards 

Latin America

research paper Ivan Kováč October

Two-Level Games and Base Politics: 

Understanding the Formulation 

of Czech and Polish Foreign Policy 

Responses to U.S. Military Base 

Deployment Proposals

research paper Michal Trník October

Energy Security in Central 

and Eastern Europe

book Jakub Kulhánek, 

Man-Hua Chen, 

Michal Thim

October

Contemporary History Textbooks 

in the South Caucasus

book Luboš Veselý November

Iran in Iraq: the Iranian Infl uence 

in Iraq and the Possibility 

of Engaging the EU

policy paper Jan Kužvart, 

Naďa Aliová

December

The Sleep of Reason: The war on 

Georgia and Russia´s foreign policy

research paper Yury Fedorov December

Event name Date

Renewable resources as part of the energy mix of the Czech Republic 18 February 2008

European Union: a model power? 20 February 2008

Parliamentary elections in Pakistan 21 February 2008

Common agricultural policy: challenges and perspectives 28 February 2008

What does Europe say about Kosovo‘s independence 13 March 2008

US Presidential Debate Simulation 29 April 2008

Middle East peace process: old challenges, new opportunities 15 May 2008

Energy games: Nord Stream and South Stream 11 June 2008

Investment opportunities for Czech businessmen

in Southern and Eastern Europe 15 September 2008

Black Sea synergy 26 September 2008

Role of the Czech Republic in stabilization

and reconstruction of Afghanistan 30 September 2008

Belarusian political stage in 2008 13 October 2008

First refl ection on US presidential elections 5 November 2008

European neighborhood policy and frozen confl icts

in the Black Sea region 12 November 2008

Southern Caucasus after 2008: frozen confl icts or frozen peace? 13–15 November 2008

Czech foreign policy in 2008 20 November 2008

Role of young people in civil society 2 December 2008

The Israeli-Palestinian confl ict and human rights:

a challenge for the Czech presidency? 3 December 2008

Czech Republic and Eastern Europe: economic and political interests? 4 December 2008

Foreign policy of Venezuela 9 December 2008 

Eastern dimension of the European neighborhood policy:

a year after the Schengen enlargement  12 December 2008

OVERVIEW OF PUBLICATIONS IN 2008
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Svými vzdělávacími aktivitami působí Asociace pro 

mezinárodní otázky nejen na mladou generaci, ale i na širší 

odbornou veřejnost včetně středoškolských pedagogů. 

Vedle největšího vzdělávacího projektu ve střední Evropě, 

Pražského studentského summitu, Asociace každoročně 

spolupořádá Visegrádskou letní školu v polském Krakově 

a řadu dalších akcí. Všechny vzdělávací projekty Asociace 

se vyznačují inovativním přístupem a důrazem na nevšední 

vzdělávací metody.

Pražský studentský summit

2007/2008 Vysoká škola ekonomická v Praze, Kongresové 

centrum Praha, Hotel Hilton Prague

Pražský studentský summit je hlavním vzdělávacím projektem 

Asociace. Je určen více než čtyřem stovkám studentů 

středních a vysokých škol, a je tak největší akcí svého druhu 

v Česku. Účastníci Summitu, mladí lidé z celé České republiky, 

mají unikátní možnost nahlédnout do světa diplomacie 

a mezinárodních vztahů prostřednictvím simulace tří významných 

mezinárodních organizací – OSN, NATO a Evropské unie. 

Summit se hlásí k alternativnímu vzdělávání. Studenti si 

osvojují celou řadu dovedností, jakými jsou například samostatná 

práce s informacemi, týmová spolupráce nebo schopnost 

vystupovat na veřejnosti. Hlavní myšlenkou Summitu je interakce 

více než čtyř stovek mladých lidí v prostředí tří mezinárodních 

organizací a dvou jednacích jazyků, češtiny a angličtiny. 

Workshopy

Průběh Summitu je rozložen do několika měsíců a dvou 

základních částí: přípravných setkání – workshopů a slavnostní 

konference. 

Pětice přípravných setkání byla vedena v neformálním duchu 

a zaměřila se především na individuální rozvoj účastníků, jejich 

znalostí, schopností a dovedností. Studenti měli možnost 

diskutovat s osobnostmi z řad politiků, novinářů, akademiků 

i zástupců byznysu. Mezi hosty nechyběli ministr Cyril Svoboda, 

ředitel Microsoft Europe Jan Mühlfeit, bývalý poradce prezidenta 

Reagana William Martin nebo generál Jiří Šedivý. Na programu 

byla také celá řada interaktivních her a činností zaměřených na 

vyjednávání, prezentaci a rétoriku.

Konference

Slavnostní konference, která proběhla v dubnu 2008, se 

uskutečnila v reprezentativních prostorách hotelu Hilton Prague 

a Kongresového centra Praha. Prostory i hosté autenticky přiblížili 

účastníkům svět skutečné diplomacie. Ke studentům promluvili 

ministr Ondřej Liška, eurokomisař Vladimír Špidla či americký 

velvyslanec Richard Graber.

Po slavnostním zahájení následovaly tři dny plné 

„opravdových“ mezinárodních jednání o aktuálních světových 

tématech. Studenti se pokoušeli najít vlastní řešení mimo jiné 

v otázkách změny klimatu, šíření zbraní hromadného ničení, 

fi nancování mezinárodního terorismu nebo zemědělské 

politiky Evropské unie. Pomyslným vrcholem byla pak 

simulovaná mezinárodní krize mezi Ruskem a Gruzií, která 

o několik měsíců předešla tu skutečnou.

V průběhu konference se uskutečnila celá řada 

doprovodných akcí, jakými byly pracovní snídaně, briefi ngy 

a diskuse s experty nebo recepce a další společenské 

události.

Podporují nás

Summit se těší dlouhodobé podpoře celé řady významných 

osobností. Záštitu nad druhým ročníkem společně převzali 

ministr zahraničních věcí Karel Schwarzenberg a bývalá 

ministryně zahraničí USA Madeleine Albrightová. Projekt 

dále podpořili generální tajemník OSN Ban Ki-Moon, bývalý 

generální tajemník NATO Lord Robertson nebo ministryně 

obrany Vlasta Parkanová.

Třetí ročník Pražského studentského summitu byl zahájen 

v září 2008 a vyvrcholí v březnu roku 2009. 

Více informací naleznete na www.studentsummit.cz.

Simulace amerických prezidentských voleb 2008

29. dubna 2008, Americké centrum, Praha

Mezi důležité události roku 2008 patřila v mezinárodních 

vztazích volba nového amerického prezidenta. Hlavními 

body prezidentské kampaně byla zejména zahraniční politika 

a fi nanční krize, která politickým diskusím postupem času 

dominovala.

Americké prezidentské volby svým významem a dopadem 

překračují hranice Spojených států. V Asociaci proto vznikla 

myšlenka uspořádat unikátní vzdělávací projekt, který by 

poskytl studentům českých vysokých škol nevšední příležitost 

demonstrovat argumentační schopnosti a znalosti týkající 

se důležitých politicko-společenských témat, to vše navíc 

v anglickém jazyce. Neméně důležitým cílem bylo nabídnout 

širší odborné veřejnosti možnost nahlédnout do problematiky 

a témat kampaně z poněkud netypického úhlu.

Dne 29. dubna tak čtyři vybraní studenti českých vysokých 

škol stanuli v rolích kandidátů na úřad prezidenta Spojených 

států amerických. Porota složená ze zástupců akademické 

sféry, Americké obchodní komory, velvyslanectví, novinářů 

a analytiků Asociace nakonec vyhlásila vítězem Martina 

Zástěru, studenta Právnické fakulty Univerzity Karlovy 

v Praze, který vystupoval v roli kandidáta demokratické 

strany.

Simulace byla pořádána ve spolupráci s Velvyslanectvím 

Spojených států a Americkou obchodní komorou v České 

republice.

Vzdělávání



11

Education

Through its educational activities the Association for 

International Affairs touches not only the young generations, 

but equally the broader expert public including high school 

teachers. Apart from the Prague Student Summit, the largest 

educational project in Central Europe, the Association 

co-organizes the Visegrad Summer School in the Polish city of 

Krakow as well as a series of other events on an annual basis. 

All educational projects of the Association are distinguished by 

the emphasis on innovation and atypical didactic methods.

Prague Student Summit

2007/2008 University of Economics in Prague, Prague 

Congress Center, Hotel Hilton Prague

Prague Student Summit is the Association’s major educational 

project. It is designed for more than 400 high school and 

university students, thus being the largest event of its kind in 

the Czech Republic. The Summit participants, youngsters from 

the entire Czech Republic, have a unique opportunity to peak 

into the world of diplomacy and international relations through 

a simulation of three key international organizations – the United 

Nations, NATO and the European Union.

The Summit subscribes to alternative education. The students 

adopt a wide range of skills, such as individual information 

processing, team work or public presentation. The main idea of 

the Summit is the interaction of over 400 young people on the 

ground of 3 international organizations in two working languages, 

Czech and English.

In the 2007/2008 academic year, already the second season of 

the Prague Student Summit took place.

Workshops

The course of the summit is spread out into several months and 

two basic parts: preparatory sessions – workshops and the fi nal 

conference.

Five preparatory meetings were held in an informal spirit and 

focused especially on participants’ individual development of 

their knowledge, skills and abilities. The students had the chance 

to debate with numerous personalities from the fi eld of politics, 

journalism, academia and business. Among these let us mention 

Minister Cyril Svoboda, Director of Microsoft Europe Jan Mühlfeit, 

former Advisor to President Reagan William Martin or General Jiří 

Šedivý. Moreover, the agenda offered various interactive games and 

activities aimed at mastering negotiation, presentation and rhetoric. 

The Conference

The fi nal conference took place in the representational premises 

of Hotel Hilton Prague and Prague Congress Center in April 2008. 

Not only the venue, but equally the guests were selected in a way 

to provide the participants with an utmost authentic diplomatic 

experience. Hence the event’s opening remarks were delivered 

by Minister Ondřej Liška, Member of the European Commission 

Vladimír Špidla or the US Ambassador Richard Graber.

Following the Opening ceremony, the participants took on 

three days of “real” international negotiations on current global 

issues. The students attempted to fi nd genuine solutions to 

problems such as climate change, proliferation of weapons of 

mass destruction, international terrorism fi nancing or the EU 

agricultural policy. The peak of the event was the simulated 

international crisis between Russia and Georgia, which preceded 

the actual one by a couple of months.

Additional side events – working breakfasts, briefi ngs, expert 

discussions, receptions and other – were held during the course 

of the conference.

Support

The Summit enjoys long-lasting support of a wide range of 

distinguished personalities. The auspices over the project’s 

second season were granted by the Minister of Foreign Affairs 

Karel Schwarzenberg and the former US Secretary of State 

Madeleine Albright. The project was further supported by the 

UN Secretary General Ban Ki-Moon, the former NATO Secretary 

General Lord Robertson or the Czech Defense Minister Vlasta 

Parkanová. 

The third year of the Prague Student Summit was launched in 

September 2008 and will conclude this March.

More information is available at www.studentsummit.cz.

US Presidential Debate Simulation

April 29, 2008, American Center, Prague

The US presidential elections stood among the most important 

events in international relations of 2008. The main points of the 

presidential campaign were in particular foreign policy and the 

fi nancial crisis which dominated the discussion over time.

Both in terms of importance and impact the US presidential 

elections traverse the borders of the United States. Hence the 

Association came up with an idea to run a unique educational 

project that would provide Czech university students with an 

exceptional opportunity to demonstrate their argumentation skills 

and socio-political knowledge, moreover, in English. An equally 

important ambition was to offer a possibility for the broader 

expert public to peek into the campaign topics and issues from 

a rather unusual angle.

Eventually, the four selected Czech university students took 

on the roles of US presidential candidates on April 29. In the end, 

a jury of representatives of academia, the American Chamber 

of Commerce, the US Embassy, journalists and analysts of the 

Association announced Martin Zástěra, a student of the Faculty of 

Law of the Charles University in Prague, who assumed the role of 

a democratic candidate, as the winner.

The simulation was organized in cooperation with the US 

Embassy in Prague and the American Chamber of Commerce in 

the Czech Republic.
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Jedním z hlavních poslání Asociace pro mezinárodní otázky 

je přispívat k rozvoji občanské společnosti. Snaží se proto 

dlouhodobě utvářet dobré vztahy mezi Českou republikou 

a dalšími zeměmi, zejména v regionu středovýchodní 

Evropy. Součástí těchto aktivit je i zprostředkování českých 

zkušeností s procesem transformace společnosti partnerům 

ve východní Evropě.

Stáže Pavla Tigrida

V roce 2008 uspořádala Asociace třetí ročník vzdělávacího 

projektu Stáže Pavla Tigrida, který podporuje nadace National 

Endowment for Democracy (NED). Stáže Pavla Tigrida umožňují 

mladým běloruským aktivistům poznat fungování státních institucí 

a neziskového sektoru v ČR a seznámit se s českými zkušenostmi 

z procesu transformace. Účastníci projektu navazují kontakty 

s českými organizacemi a poskytují pravdivé informace o dění 

v Bělorusku české veřejnosti.

Nedílnou součástí jejich pobytu v Česku jsou stáže 

v neziskovém sektoru nebo v Parlamentu ČR. V roce 2008 byla 

vybrána pestrá skupina šesti zájemců ve věku od 24 do 35 let 

z různých regionů Běloruska.

Zkušenosti, které se jim podařilo v České republice získat, 

hodnotí běloruští stážisté jako velmi přínosné pro jejich další práci.

Evropská alternativa pro běloruské školy

Asociace pro mezinárodní otázky dlouhodobě podporuje aktivity 

Evropských klubů při běloruských školách a další vzdělávání 

učitelů. Interaktivní metody výuky a základy projektového řízení 

byly hlavními tématy několikadenního školení, které běloruským 

učitelům usnadní další rozvoj klubů.

V jednotlivých klubech v různých městech Běloruska Asociace 

uspořádala deset seminářů, kde žáci a jejich učitelé diskutovali 

s českými experty o otázkách evropské integrace a vzdělávání 

v České republice.

Pro žáky je velmi motivující soutěž pořádaná partnerskou 

organizací Klub evropských učitelů s názvem Co vím o Evropě, 

díky níž mohou interaktivní formou porovnat mezi sebou své 

znalosti a schopnosti. Nejaktivnější učitelé navštívili v listopadu 

Českou republiku a seznámili se s praxí v českých školách 

a s projekty neziskových organizací, navázali také spolupráci 

s českými školami.

V rámci projektu, který podporuje české Ministerstvo 

zahraničních věcí, je rovněž vydáván časopis k aktuálním 

evropským otázkám, ze kterého mohou učitelé čerpat informace 

při výuce.

Evropská alternativa pro východní Ukrajinu

Projekt Evropská alternativa pro východní Ukrajinu je zaměřen 

na dvě významné skupiny opinion leaderů v Doněcké, Luhaňské 

a Charkovské oblasti – novináře a učitele.

Za dva roky trvání projektu se Asociaci pro mezinárodní otázky 

podařilo navázat velmi dobrou spolupráci s luhaňským Institutem 

dalšího vzdělávání, za jehož podpory realizovala soutěž pro žáky 

středních škol „Mé město v kontextu Evropy“. Nejlepší soutěžní 

práce studentů byly publikovány ve sborníku.

Téměř dvě stovky ukrajinských učitelů se zúčastnily 

seminářů, na kterých vystoupil český expert na Evropskou unii, 

a následně diskutovaly o možnosti integrace této problematiky 

do výuky s odborníkem na vzdělávání. Skupina pedagogů 

z Institutu pro zvyšování kvalifi kace a ředitelů škol pobývala 

studijně v České republice, kde poznávala nové trendy ve 

vzdělávání učitelů, navštěvovala české školy a vyměnovala si 

zkušenosti s českými kolegy. 

Na podzim Asociace pro mezinárodní otázky uspořádala 

pro přední představitele ukrajinské mediální scény, zástupce 

vydavatelů a zadavatelů reklamy kulatý stůl k problematice 

ověřování tiráže, neboť podle řady mediálních expertů právě 

pokřivená situace na reklamním trhu přispívá k netransparentnosti 

ukrajinských médií.

Velmi palčivým tématem pro východní Ukrajinu je problematika 

bezpečnosti práce v dolech, proto byla studijní cesta ukrajinských 

novinářů orientována na tuto problematiku. V České republice 

měli možnost promluvit si se zástupci hornických odborů, 

pracovníky OKD a experty z Ministerstva průmyslu a obchodu. 

Hlavním donorem projektu je Ministerstvo zahraničních věcí 

a nadace Open Society Fund.

Podpora učitelů a mimoškolních aktivit v konfl iktních 

a národnostně smíšených oblastech Gruzie

Asociace uspořádala tři regionální semináře v konfl iktních 

a etnicky smíšených oblastech Gruzie pro zástupce školních 

rad ze 30 škol. Cílem seminářů bylo předat učitelům a rodičům 

působícím ve školních radách znalosti v oblasti multikulturní 

výchovy, práce školních rad a možností jejich působení v místní 

komunitě. Semináře vedli dva čeští a tři gruzínští experti. Členové 

školních rad byli proškoleni, jak pracovat s žáky a přispívat 

k multikulturnímu soužití pomocí mimoškolních aktivit. Semináře 

daly vzniknout platformě, která do budoucna zlepší komunikaci 

a spolupráci mezi jednotlivými etnickými minoritami. Projekt 

fi nancuje Ministerstvo zahraničních věcí ČR.

Česko-tchajwanský vzdělávací program

V roce 2008 Asociace navázala na projekty česko-tchajwanské 

spolupráce z roku 2006 a uskutečnila za podpory Taiwan 

Foundation for Democracy vzdělávací projekt pro mladé 

tchajwanské studenty magisterských a doktorských programů, 

kteří se ve své práci a studiu specializují na Evropskou unii. 

Studenti během programu absolvovali schůzky s politickými 

představiteli, odborníky na problematiku Evropské unie, NATO 

a lidských práv, a zástupci neziskových organizací. Během své 

cesty do Vídně se seznámili s aktivitami a fungováním OSN, IAEA 

a OPEC. Účastníci programu tak získali možnost nahlédnout do 

fungování demokratických mechanismů a institucí z pohledu 

občanského sektoru a mohli lépe porozumět transformačním 

procesům, které probíhají ve střední Evropě.

Cafebabel Praha

V roce 2008 pokračovali členové pražské redakce evropského 

magazínu cafebabel.com jak v publikační činnosti na portálu 

www.cafebabel.com, tak v pořádání neformálních kavárenských 

debat na různá témata evropské současnosti i budoucnosti. 

V únoru 2008 uspořádala pražská redakce ve spolupráci 

s Diplomatickým fórem při Škole mezinárodních a veřejných 

vztahů komponované odpoledne s názvem „Evropa a mírový 

proces na Blízkém východě“. Součástí programu byla i diskuse 

studentů s poslankyní Evropského parlamentu Janou Hybáškovou.

V březnu pak pražský tým hostil další zastávku celoevropského 

projektu Europe on the Ground. Do Prahy se sjeli zástupci pěti 

Otevřená společnost
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dalších lokálních týmů a kromě toho, že sbírali materiály pro své 

články, se také zúčastnili debaty v Café Baru Platýz s názvem 

„Migration and Multi-Culturalism: Benefi t or Threat for Europe?”.

Na konci roku posílo pražskou redakci několik nových členů, 

která tím získala novou dynamiku a začala připravovat blog 

cafebabel Praha.

Česko-německý program pro mladé profesionály

V roce 2008 odstartovala Asociace ve spolupráci s Německou 

společností pro zahraniční politiku (DGAP) první ročník programu, 

který vnáší do oblasti společných česko-německých projektů 

zcela novou dimenzi.

Program je určen mladým profesionálům z obou zemí, 

kteří se na denní bázi pracovně setkávají se společenskými 

a ekonomickými dopady evropské integrace a globalizace. Tito 

lidé mají hlubší zájem o mezinárodní a evropské dění. Působí 

v politice, státní správě, samosprávě, médiích, nevládních 

organizacích či v byznysu. Za pár let to budou právě oni, kdo 

budou mít zásadní vliv na rozhodnutí ovlivňující další směřování 

České republiky a Německa ve sjednocené Evropě.

Pro první ročník bylo na základě veřejné výzvy vybráno porotou 

deset účastníků, kteří se zúčastní čtyř workshopů. V jejich 

průběhu budou moci diskutovat s významnými osobnostmi 

zejména z politické a komerční sféry.

Projekt je fi nancován Česko-německým fondem budoucnosti 

a Nadací Roberta Bosche a koná se pod záštitou prezidentů 

Václava Havla a Romana Herzoga.

Role mladých lidi v občanské společnosti

2. prosince 2008, La Fabrika, Praha

Netradiční setkání u příležitosti státní návštěvy generální 

guvernérky Kanady Michaëlle Jean proběhlo v prosinci 2008 

v klubu La Fabrika. Panelová diskuse o roli mladých lidí 

v občanské společnosti svedla dohromady osobnosti s odlišnými 

životními zkušenostmi z České republiky a Kanady. Nevšednímu 

charakteru akce přispěl také doprovodný kulturní program, během 

kterého vystoupila romská kapela Gipsy.cz a známý kanadský 

hiphoper Jordan Croucher. Během akce se kanadská generální 

guvernérka zapojila do diskuse s českými studenty, zajímala se 

o jejich konkrétní zkušenosti a působení v občanské sféře.
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Development of the civic society belongs to one of the 

principal missions of the Association for International 

Affairs. Therefore, Association has been constantly focusing 

on projects designed to build good relations between the 

Czech Republic and other countries, most notably in Central 

and Eastern Europe. As part of these efforts, Association 

concentrates on transmission of the Czech experience with 

the process of transformation to its partners in Eastern Europe.  

Pavel Tigrid Internships

In 2008, the Association organized the third season of the 

Pavel Tigrid Internships educational project, supported by the 

National Endowment for Democracy (NED) foundation. Pavel 

Tigrid Internships allow young Belarusian activists to get familiar 

with the functioning of public institutions and NGOs in the 

Czech Republic and to learn about the Czech experience with 

the process of transformation. The project’s participants build 

contacts with Czech organizations and provide the Czech public 

with true information on the happening in Belarus.

An integral part of their stay in the Czech Republic are 

internships with the non-governmental sector or with the Czech 

Parliament. In 2008, a manifold group of 6 applicants of age 24 to 

35 was selected from different regions of Belarus.

The experience gained in the Czech Republic is appreciated 

by the Belarusian interns as highly benefi cial to their later work.

A European Alternative for Belarusian Schools

The Association for International Affairs has been supporting 

the activities of the European clubs to Belarusian schools and 

additional education of teachers for many years now. Interactive 

methods of instruction and basics of project management were 

the main topics of the training which should help the Belarusian 

teachers in the clubs’ future development.  

In individual clubs in different cities of Belarusia, the 

Association held ten seminars, where students and their teachers 

discussed issues of European integration and education in the 

Czech Republic with Czech experts.

The “What do I know about Europe?” competition, organized 

by a partner institution the Club of European Teachers, proved 

highly motivational for the students, who can compare their 

knowledge and skills in an interactive way. The most active 

teachers visited the Czech Republic in November, learning about 

the practice in Czech schools and about NGOs’ projects and 

establishing contacts with Czech schools.

Furthermore, a magazine on current European questions, 

which the teachers can draw information from, is issued within 

the frame of this project, supported by the Czech Ministry of 

Foreign Affairs.

A European Alternative for Eastern Ukraine

The European Alternative for Eastern Ukraine project is targeted 

at two important groups of opinion leaders in the Donetsk, 

Luhansk and Kharkiv regions – teachers and journalists.

Since launching the project two years ago, the Association for 

International Affairs managed to establish a very cooperation with 

the Luhansk Institute of Further Education, and with its support it 

organized a competition for high school students “My City in the 

Context of Europe”. The best student papers were published in 

an anthology.

Nearly two hundreds of Ukrainian teachers participated in 

seminars with a presentation by a Czech expert on the European 

Union followed by a discussion on the possibilities of integrating 

this question into instruction with an expert on education. 

A group of pedagogues from the Institute for Improvement of 

Qualifi cation and of headmasters embarked on a study trip the 

Czech Republic, where they got to know new trends in teachers’ 

education, visited Czech schools and exchanged experience with 

Czech colleagues.

In the fall, the Association for International Affairs hosted senior 

representatives of Ukrainian media and delegates of publishers 

and advertising contractors at a round table on the issue of the 

masthead verifi cation, since, according to many media experts, it 

is precisely the distorted situation of the advertising market that 

contributes to the lack of transparency of Ukrainian media. 

An exceedingly burning problem for Eastern Ukraine is the 

issue of labor protection in the mines. Therefore a study trip of 

Ukrainian journalists was oriented in this direction. They were 

offered an opportunity of talking to representatives of mining 

unions, workers of OKD and experts of the Ministry of Industry 

and Trade. The principal donors of the project are the Ministry of 

Foreign Affairs and the Open Society Fund.

Assistance to Teachers and Promotion of After School 

Activities in Georgia’s Confl ict and Ethnically Mixed Areas

The Association organized three seminars in confl ict and 

ethnically mixed regions of Georgia for representatives of School 

Boards from 30 schools. The ambition of the seminars was to 

pass the knowledge in the area of multicultural education, the 

work of School Boards and the possibilities of operation in local 

communities over to teachers and parents present in the School 

Boards. The seminars were conducted by two Czech and three 

Georgian experts. Members of the School Boards were instructed 

on ways to work with students and to contribute to multicultural 

co-existence through after school activities. The seminars gave 

rise to a platform which will improve future communication and 

cooperation between the individual ethnic minorities. The project is 

fi nanced by the Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic.

The Czech-Taiwanese Educational Program

In 2008, the Association picked up the projects of the Czech-

Taiwanese collaboration from 2006 and with the support of the 

Taiwan Foundation for Democracy ran an educational project 

for young Taiwanese Master and Doctorate degree students 

specializing in their studies on the European Union. The students 

met politicians, experts on the EU, NATO and human rights, 

and representatives of non-governmental organizations. During 

their trip to Vienna they enjoyed the possibility to peek into the 

functioning of democratic mechanisms and institutions from the 

civic sector’s perspective and therefore to better understand 

transformation processes taking place in Central Europe.

Cafebabel Prague

Throughout 2008, members of the Prague offi ce of the European 

magazine cafebabel.com have continued in both publishing 

on the www.cafebabel.com portal and in organizing informal 

café debates on various issues of Europe’s presence and 

future. In February 2008, the Prague offi ce in cooperation with 

the Diplomatic forum of the School of International and Public 

Relations arranged a composed afternoon called “Europe and the 

Middle East Peace Process”. The event was opened by a lecture 

of Jana Hybášková, Member of the European Parliament, on 

the Peace process after the Annapolis conference, followed by 

a discussion with students.

The Prague team hosted another stop of the all-European 

project Europe on the Ground in March. Representatives of 

fi ve other local teams came together in Prague and apart from 

collecting materials for their articles they took part in a debate 

entitled “Migration and Multi-Culturalism: Benefi t or Threat to 

Europe?” held in Café Bar Platyz.

Strengthened by several new members at the end of the year, 

the Prague offi ce gained new dynamics and began preparing 

a blog of cafebabel Prague.

Open Society
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The Czech-German Program for Young Professionals

The Association in cooperation with the German Council on 

Foreign Relations (DGAP) launched in 2008 the fi rst year of 

a program, which brings a completely new dimension into the 

fi eld of Czech-German projects.

The program is designed for young professionals from both 

countries who encounter social and economic impacts of 

European integration and globalization on a daily basis, and hence 

they share a deeper interest in international and European affairs. 

They are active in politics, public service, local government, 

media, non-governmental organizations or in business. In a few 

years time, it will be precisely them who will have the predominant 

infl uence on decisions affecting the future direction of the Czech 

Republic and of Germany in a united Europe.

Based on a public call, the jury selected 10 participants for 

the opening year consisting of 4 workshops, in the course of 

which they will have the possibility to debate with distinguished 

personalities, particularly from the political and commercial sphere.

The project is fi nanced by the Czech-German Future Fond and 

Robert Bosch Foundation, and is held under the sponsorship of 

Presidents Václav Havel and Roman Herzog.

The Role of Young People in Civic Society

2 December 2008, La Fabrika, Prague

An extraordinary meeting, on the occasion of a state visit of 

Governor General of Canada Michaëlle Jean, took place in La 

Fabrika club in December 2008. A panel discussion on the role of 

young people in the civic society brought together personalities 

with diverse life stories from the Czech Republic and Canada. 

The associated cultural program offered the performance a Roma 

band Gipsy.cz and of a famous Canadian hip-hopper Jordon 

Croucher, which certainly contributed to unorthodox character 

of the event. The Canadian Governor General participated in the 

discussion with Czech students taking interest in their concrete 

experience with the civic sphere.
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Partneři

Instituce

Britská obchodní komora

České sdružení pro Spojené národy

Česká tisková kancelář

Česko-německý fond budoucnosti

Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik

Evropský parlament

Heinrich Boell Stiftung

Hospodářská komora ČR

Informační centrum OSN v Praze

Informační centrum o NATO v Praze

Institut CERGE-EI

International Visegrad Fund

Jagello 2000

Nadace Educa

Nadace Forum 2000

National Endowment for Democracy

Open Society Fund Praha

Prague Security Studies Institute

Prague Society

Robert Bosch Stiftung

Sdružení Kontinenty

Severoatlantická aliance

Stefan Batory Foundation

Ústav mezinárodních vztahů

Velvyslanectví Francie v ČR

Velvyslanectví Kanady v ČR

Velvyslanectví Německa v ČR

Velvyslanectví Nizozemska v ČR

Velvyslanectví Polska v ČR

Velvyslanectví Švédska v ČR

Velvyslanectví USA v ČR

Velvyslanectví Velké Británie v ČR

Vysoká škola ekonomická v Praze

Youth Atlantic Treaty Association

Zastoupení Evropské komise v ČR

Firmy

Active 24

Auto Zrucký

Autocont

Coca-Cola

DHL Express

Hasičská vzájemná pojišťovna

Hilton Prague

HSBC Bank plc – pobočka Praha

Inspiro Solutions

Komerční banka

Kongresové centrum Praha

Konica Minolta

Microsoft

Newton Media

PricewaterhouseCoopers

Zátiší Catering Group

Veřejná správa

Hl. město Praha

Kraj Vysočina

Královéhradecký kraj

Ministerstvo obrany ČR

Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Média

Aktuálně.cz

Český rozhlas 2 – Praha

E15

EurActiv

Euro-Atlantic Quarterly

Evropské noviny

natoaktual.cz – informační server o NATO

Prague Leaders Magazine

Pražský deník

Respekt

Správní rada

Antonín Berdych

Václav Duda

Jakub Hejsek

Jakub Klepal

Romana Lantorová

Martin Shabu

Dalibor Tomko

Vedení

Alice Savovová

výkonná ředitelka

Michal Thim

ředitel Výzkumného centra

Marek Dvořák

ředitel komunikace a marketingu (do 31. 12. 2008)

Michaela Baginová

ředitelka komunikace a marketingu (od 1. 2. 2009)

Daniel Lošťák

výkonný tajemník

Vedoucí vybraných projektů

Jakub Eberle

koordinátor II. ročníku Pražského studentského summitu

Jan Pýcha

koordinátor III. ročníku Pražského studentského summitu

Zdenka Vágnerová

koordinátorka projektů Otevřené společnosti

Členové a spolupracovníci

Ke konci roku 2008 měla Asociace pro mezinárodní otázky 

89 členů a 85 spolupracovníků.

Lidé
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Media

Aktuálně.cz

Czech Radio 2 – Praha

E15

EurActiv

Euro-Atlantic Quarterly

Evropské noviny

natoaktual.cz – NATO Informational Portal

Prague Leaders Magazine

Pražský deník

Respekt

Supervisory Board

Antonín Berdych

Václav Duda

Jakub Hejsek

Jakub Klepal

Romana Lantorová

Martin Shabu

Dalibor Tomko

Executive

Alice Savovová

Managing Director

Michal Thim

Director of the Research Centre

Marek Dvořák

Head of Communications and Marketing 

(before December 31, 2008)

Michaela Baginová 

Head of Communications and Marketing 

(since February 1, 2009)

Daniel Lošťák

Executive Secretary

Heads of Selected Projects

Jakub Eberle

Coordinator of the second year of the Prague Student Summit

Jan Pýcha

Coordinator of the third year of the Prague Student Summit 

Zdenka Vágnerová

Coordinator of Open Society Projects

Members and Associates

In late 2008, the Association for International Affairs had 

89 members and 85 associates.

Institutions

British Chamber of Commerce

CERGE-EI Institute

Czech Chamber of Commerce

Czech-German Fund for the Future

Czech News Agency

Czech United Nations Association

Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik

Educa Foundation

Embassy of Canada in Prague

Embassy of France in Prague

Embassy of Germany in Prague

Embassy of the Netherlands in Prague

Embassy of Poland in Prague

Embassy of Sweden in Prague

Embassy of the United States in Prague

Embassy of the United Kingdom in Prague

European Commission Representation in the Czech Republic

European Parliament

Forum 2000 Foundation

Heinrich Boell Stiftung

Institute of International Relations

International Visegrad Fund

Jagello 2000

National Endowment for Democracy

NATO Information Center Prague

North Atlantic Treaty Organization

Open Society Fund Prague

Prague Security Studies Institute

Prague Society

Robert Bosch Stiftung

Stefan Batory Foundation

The Continents Association

United Nations Information Center Prague

University of Economics in Prague

Youth Atlantic Treaty Association

Companies

Active 24

Auto Zrucký

Autocont

Coca-Cola

DHL Express

Hasičská vzájemná pojišťovna

Hilton Prague

HSBC Bank plc – Prague Branch

Inspiro Solutions

Komerční banka

Konica Minolta

Microsoft

Newton Media

Prague Congress Center

PricewaterhouseCoopers

Zátiší Catering Group

Public Administration

City of Prague

Hradec Králové Region

Ministry of Defence of the Czech Republic

Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic

Vysočina Region

People

Partners
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Hospodaření 

Výnosy v tis. Kč Revenues in CZK ’000

Náklady v tis. Kč Costs in CZK ’000

Asociace pro mezinárodní otázky (AMO)

Žitná 27, 110 00 Praha 1

Tel/Fax +420 224 813 460

info@amo.cz

www.amo.cz

S dotazy tý kajícími se aktivit a projektů Asociace pro mezinárodní 

otázky se prosím obraťte na Daniela Lošťáka, vý konného 

tajemníka [daniel.lostak@amo.cz].

Uvítáme vaši podporu

Pokud vás zaujala činnost Asociace pro mezinárodní otázky, 

a rádi byste podpořili její aktivity, kontaktujte prosím Alici 

Savovovou, vý konnou ředitelku [alice.savovova@amo.cz]. 

Připojili byste se tak k celé řadě partnerů, kteří Asociaci důvěřují 

a podporují její činnost.

Bankovní spojení

Č. účtu 123139774/0300

IBAN CZ90 0300 0000 0001 2313 9774

Účet je veden u ČSOB, a. s.,

divize Poštovní spořitelna,

Spálená 3, 110 00 Praha 1

Association for International Affairs

Žitná 27, 110 00 Praha 1

Tel/Fax +420 224 813 460

info@amo.cz

www.amo.cz

Should you have any questions regarding the activities and 

projects of the Association for International Affairs, please contact 

AMO Executive Secretary Daniel Lošťák [daniel.lostak@amo.cz].

Your Support is Welcome

If you are intrigued by the activities of the Association for 

International Affairs and would like to support it, please contact 

the Managing Director, Alice Savovová [alice.savovova@amo.cz]. 

You would join a wide array of partners who trust the Association 

and support its activities.

Bank Details

Account Number 123139774/0300

IBAN CZ90 0300 0000 0001 2313 9774

The account is held at ČSOB a.s.

Poštovní spořitelna division

Spálená 3, 110 00 Praha 1

Financial management

Kontakty Contacts

Grants, subsidies 6 369

Revenues from own operation 1 637

Donations and membership fees 175

Travelling expenses 277

Material and energy consumption 188

Projects 7 178

Costs of representation 74

Personal costs 708

Granty, dotace 6 369

Tržby z vlastní činnosti 1 637

Dary a členské příspěvky 175

Cestovné 277

Spotřeba materiálu a energie 188

Projektová činnost 7 178

Náklady na reprezentaci 74

Osobní náklady 708
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Editor Editor 

Marek Dvořák

Spolupracovali Collaborators 

Michaela Baginová, Jakub Eberle, 

Ivana Jemelková, Daniel Lošťák, 

Alice Savovová, Zdenka Vágnerová, 

Hana Valentová

Překlad Translation 

Tomáš Šindelář

Fotografi e Photographs 

Ivo Dvořák, Petr Gottfried
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