
Setkání s osobností bezpečnostní komunity – Křeslo pro hosta ČAKO

V úterý 7. 6. 2022 se uskutečnilo další v řadě ze Setkání s osobností – Křeslo pro hosta. Naším
vzácným  hostem  byla  brig.  gen.  prof.  RNDr.  Zuzana  Kročová,  Ph.D.,  rektorka  –  velitelka
Univerzity obrany v Brně (viz pozvánka).

Místem konání bylo opět Muzeum Policie ČR na pražském Karlově a o setkání byl mimořádný
zájem (průběžně bylo přítomno 30 - 40 členů a hostů ČAKO).

Křeslo pro hosta vedl a s rektorkou – velitelkou rozmlouval prezident a generál ČAKO Doc. Pavel
Bílek. Po uvedení gen. prof. Kročové se jmenovaná ujala slova: představila Univerzitu obranu a její
základní funkce,  pohovořila o institucionální i  její  osobní vizi  rozvoje této jediné vysoké státní
vojenské školy. Její projev byl otevřený, zasvěcený a poutavý, což přítomní velmi ocenili. Následně
s ní prezident Bílek vedl rozhovor o dalších dílčích, avšak významných vojensko - vzdělávacích
otázkách.  Poté následovala všeobecná diskuse,  přičemž padaly k tématu orientované komentáře
a dotazy a jasné, vesměs optimistické odpovědi a reakce rektorčiny.

Vyvrcholením Křesla  pro  hosta  se  stal  akt  slavnostního  předání  mimořádného ocenění  ČAKO,
kterým je Skleněný artefakt ČAKO, rektorce – velitelce brig. gen. prof Z. Kročové za vynikající
přínos české bezpečnosti, a to z rukou doc. Pavla Bílka, prezidenta a generála ČAKO.

Celé  setkání  proběhlo  ve  velice  milé,  přátelské  atmosféře  a  současně  ve  slavnostním  duchu
(doprovod živé  trubky).  Vedení  ČAKO oceňuje  přístup a  pevnou hodnotovou orientaci  (včetně
rozvojové vize Univerzity obrany) gen. prof. Kročové.

Těšíme se na další odbornou a vědeckou vzájemnou spolupráci.

Pavel Bílek
prezident a generál ČAKO



Pozvánka 
na

SETKÁNÍ  S  OSOBNOSTÍ
- KŘESLO  PRO  HOSTA

s brig. gen. prof. RNDr. Zuzanou Kročovou, Ph.D., 
rektorkou – velitelkou Univerzity obrany ČR,

které se uskuteční dne 7. června 2022 od 16.00 hodin 
ve společenském klubu Muzea Policie ČR, Ke Karlovu 453/1, Praha 2.

V rámci setkání bude výše uvedené osobnosti prezidentem ČAKO 
předáno mimořádné ocenění za vynikající přínos české bezpečnosti.

Po 18 hodině bude následovat občerstvení  - neformální interakce.

Pozvánka platí výhradně pro pozvanou osobu a je nepřenosná.

Zájemci o účast musí tuto potvrdit na níže uvedený e-mail, a to do 27.
května 2022. Prezident ČAKO si vyhrazuje právo konečného výběru

účastníků setkání. 

Oděv společenský (slavnostní uniforma)

V Praze dne 12. 5. 2022

Doc. JUDr. Pavel Bílek, Ph.D., Dr. h. c.
Prezident a generál ČAKO

RSVP: atlantic.commission@seznam.cz  
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