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$tr. 38[-Ť,iťo partie práqe o novýcir úko1*ckr NATO třeba považovet Zn veT.rai rl*it.ečné,nbboi pcjecnávají o yr,lrr6ji NATO a jelro
aktivitách v období po ukončení stulené rrá1ky. l"4';ií ../{,ak pcnejvíce ráz výpočtrr a popisu akcí NATO.
Str. 53-54: A';tlr se nezminu je o otlizce uznání sanosta tnosti
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