PONDĚLÍ 19. DUBNA – NEDĚLE 2. KVĚTNA 2010
Účast Univerzity obrany v brněnském Majálesu
V rámci brněnského studentského Majálesu 2010, který vyvrcholí velkým open-air festivalem
v pátek 7. května 2010 na Velodromu, se uskuteční v obchodním a společenském centru
Galerie Vaňkovka Univerzitní Majáles. Do tohoto doprovodného programu brněnského
Majálesu se zapojuje spolu s brněnskými veřejnými vysokými školami - Masarykovou
univerzitou, Vysokým učením technickým, Mendelovou univerzitou a Janáčkovou akademií
múzických umění - také Univerzita obrany.
Ve dnech 18. dubna až 2. května 2010 budou mít návštěvníci Galerie Vaňkovka v Brně
možnost seznámit se s Univerzitou obrany a dalšími brněnskými vysokými školami
prostřednictvím vystavených informačních panelů, které představí historii, současnost,
možnosti studia, vědeckou práci, zázemí a zejména studentské aktivity vysokých škol.
Součástí expozice bude řada trojrozměrných exponátů z oblasti výuky a vědy.
Hlavní akcí každé vysoké školy bude víkendový prezentační den se zábavným programem,
který Univerzita obrany uskuteční 2. května od 12 hodin. Více informací o účasti Univerzity
obrany
v
brněnském
Majálesu
2010
najdete
na
www.majales.cz
a
http://www.vojenskaskola.cz/skola/uo/verejnost_media/Stranky/20100406ch.aspx.
Kontaktní osoba: Pavel Pazdera, oddělení vnějších vztahů Univerzity obrany Brno, tel.: 973
442 636, mobil: 724 692 586, e-mail: pavel.pazdera@unob.cz

PONDĚLÍ 19. DUBNA – PÁTEK 23. DUBNA 2010
Přijímací zkoušky na Fakultu ekonomiky a managementu UO Brno
Ve dnech 19. – 23. dubna 2010 se na Fakultě ekonomiky a managementu Univerzity
obrany uskuteční přijímací zkoušky do vojenského i civilního bakalářského studia. Fakulta
nabízí studium ve dvou studijních oborech v prezenční a kombinované formě, v rámci kterých
je možno se profilovat v jedenácti studijních modulech.
Uchazeči o vojenské bakalářské studium vykonají zkoušky z anglického jazyka a
tělesné zdatnosti. Uchazeči o civilní bakalářské studium vykonají přijímací zkoušku z cizího
jazyka (angličtina, francouzština, němčina, ruština). Informace o podmínkách přijetí na
Fakultu
ekonomiky
a
managementu
Univerzity
obrany
najdete
na
http://www.vojenskaskola.cz/skola/uo/fem/fakulta/Stranky/01c%20Podmínky%20příjímacího
%20řízení%20Bc_2010_2001_1doplněk_final.pdf .
Kontaktní osoba: Michaela Schmidová, Fakulta ekonomiky a managementu Univerzity
obrany, tel.: 973 443 559, e-mail: michaela.schmidova@unob.cz

PONDĚLÍ 19. DUBNA – SOBOTA 24. DUBNA 2010
Mezinárodní česko-slovinské cvičení BŘEZINA 2010 na Univerzitě obrany
Ve dnech 19. - 24. dubna 2010 pořádá Univerzita obrany mezinárodní česko-slovinské
cvičení BŘEZINA 2010. Cvičení, které bude probíhat na půdě Univerzity obrany v Brně a ve

vojenském výcvikovém prostoru Březina ve Vyškově, se zúčastní tři desítky kadetů z
Důstojnické školy ve slovinském Mariboru. Českou stranu bude reprezentovat stejný počet
studentů 2. ročníku studijních modulů velitel mechanizovaných a tankových jednotek a velitel
průzkumných jednotek Fakulty ekonomiky a managementu Univerzity obrany.
Během prvních dvou dnů cvičení studenti absolvují vojenské lezení na trenažéru
JAKUB, vojensko-praktické plavání s prvky potápění a orientační závod smíšených českoslovinských hlídek. Třetí až pátý den cvičení je zaměřen na praktické procvičování vybraných
taktických činností jednotek a malých týmů realizovaných v soudobých mnohonárodních
operacích. Po celou dobu budou čeští a slovinští studenti rozděleni do dvou taktických týmů
(ALPHA a BRAVO) a budou modelově působit v nestabilním prostředí, v řadě případů jako
soupeřící strany. Úkoly budou skupiny plnit pod taktickým námětem nepřetržitě včetně
strávení dvou nocí v terénu.
Cílem cvičení, které garantuje katedra vojenského managementu a taktiky, je
verifikace teoretických ustanovení taktiky v praxi mnohonárodních malých týmů, sladění
schopností zastoupených národů při plnění konkrétních taktických činností a prověření
schopnosti plnění úkolů v aliančním prostředí.
Kontaktní osoba: podplukovník Milan Podhorec, katedra vojenského managementu a taktiky
Fakulty ekonomiky a managementu Univerzity obrany, tel.: 973 442 384, e-mail:
milan.podhorec@unob.cz

STŘEDA 21. DUBNA 2010

Vernisáž výstavy „Poslední dny války“ na Univerzitě obrany
Dne 21. dubna 2010 se na Univerzitě obrany uskuteční vernisáž výstavy k 65. výročí
ukončení druhé světové války a osvobození jižní Moravy, kterou pořádá Univerzita obrany
spolu se Svazem letců ČR a která příslušníkům Univerzity obrany a Armády České republiky
a současně civilním návštěvníkům přiblíží obraz osvobozovacích bojů na jižní Moravě.
Bitva o Brno byla v posledním roce 2. světové války součástí strategického plánu na dobytí
Moravy a Slezska. Teprve ve spojitosti s obrovským krvavým manévrem Rudé armády o
Ostravu nabyla pravého významu. Boj o Brno byl vskutku velkou bitvou mimořádného
vojenského a politického významu. Od Brna začal překotný a zmatečný ústup Němců, který
už vrchní německé velení nemohlo zvládnout a muselo kapitulovat.
Mobiliář výstavy „Poslední dny války“ tvoří kopie dobových dokumentů, fotografií a plakátů,
dále několik desítek trojrozměrných exponátů, např. uniformy a výstrojní součástky vojáků na
obou stranách fronty, ruční zbraně, předměty z výzkumů a vykopávek, vyznamenání a osobní
věci vojáků, ale také originály dokumentů a fotografií.
Záštitu nad výstavou převzali rektor-velitel Univerzity obrany brigádní generál v zál. prof.
Ing. Rudolf Urban, CSc., a předseda Svazu letců ČR plukovník ve výsl. PhDr. Oldřich
Rampula.
Vernisáž se koná v 15.00 hodin ve vestibulu budovy Fakulty ekonomiky a managementu
Univerzity obrany Kounicova 44. Výstava potrvá do 28. května 2010 a veřejnosti bude
přístupná v pracovní dny v době od 8 do 18 hodin.
Kontaktní osoba: Pavel Pazdera, oddělení vnějších vztahů Univerzity obrany Brno, tel.: 973
442 636, mobil: 724 692 586, e-mail: pavel.pazdera@unob.cz

STŘEDA 21. DUBNA - ČTVRTEK 22. DUBNA 2010
Konference PVO 2010 na Univerzitě obrany
Ve dnech 21. – 22. dubna 2010 se na Univerzitě obrany uskuteční 11. ročník
konference PVO 2010 na téma „Koncepce a systémy protivzdušné obrany“. Cílem konference
je analýza úkolů a možných koncepcí protivzdušné obrany v rámci sníženého zdrojového
rámce rezortu MO a příprava efektivního systému protivzdušné obrany v návaznosti na úkoly
plněné v rámci NATO s důrazem na dožívající prvky systémů vzdušných sil.
Konference, která navazuje na tradici a závěry předchozích konferencí PVO na
Univerzitě obrany v letech 1999 – 2009, chce řešit především následující úkoly:
1.
Vypracovat analýzu silných a slabých stránek, nutných a dosažitelných schopností
Vzdušných sil AČR.
2.
Diskutovat a předložit odborné názory na varianty potřeby a náhrady prvků
s docházející životností (senzory, rakety a další prvky systému PVO) a prvků
vyžadujících modernizaci, či rozvoj.
3.
Prezentovat výsledky přípravy sil i výsledky společností ve vztahu k přípravě
vzdušných sil s ohledem na budoucí uspořádání sil a architektury systému velení a řízení.
Záštitu nad konferencí převzali ředitel Sekce rozvoje druhů sil - Operační sekce Ministerstva
obrany plukovník gšt. Ing. Bohuslav DVOŘÁK a zástupce velitele Společných sil - Velitel
Vzdušných sil brig. gen. Ing. Jiří VERNER.
Konference se koná od 09,00 hodin na Klubu Univerzity obrany, Šumavská 4, Brno.
Kontaktní osoba: major Jan FARLÍK, katedra systémů PVO Fakulty vojenských technologií
Univerzity obrany, tel.: 973 442 511, jan.farlik@unob.cz

