
Diskuzní večer na téma:

Militarizace vesmíru  
a protiraketová obrana

Středa 10. 10. 2012 od 18 hodin
Centrum neziskových aktivit, Tyršova 1, Praha 2

Jaký je současný stav umisťování 
zbraňových systémů do vesmíru  
a jaký je předpokládaný vývoj?

Jak se od zrušení plánované stavby  
radaru v Brdech změnila koncepce 

protiraketové obrany v Evropě?

Diskuzní večer povede JUDr. Miroslav Tůma 
z Ústavu mezinárodních vztahů v Praze.

Plukovník ve výslužbě Miroslav Tůma vykonával různé 
velitelské a štábní funkce, např. v letech 1989–1992 se 
zúčastnil dvou misí OSN v Angole a Iráku. V současné 

době spolupracuje s Ústavem mezinárodních vztahů v 
Praze a Ústavem strategických a obranných studií v Brně. 
Je autorem knih Jaderné odzbrojení. Utopie, nebo projev 
politického realismu? a Mírové využívání jaderné energie, 

nešíření jaderných zbraní a jaderné odzbrojení.

Akce proběhne v rámci mezinárodního týdne aktivit  
„Keep space for Peace“, www.space4peace.org 

Pořádá Svět bez válek a násilí

www.svetbezvalek.cz 
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