Mezinárodní slovinsko-české cvičení ALPE 2010
Datum: 13. – 19. června 2010
Ve dnech 13.6. – 19.6.2010 se 28 příslušníků Univerzity obrany zúčastní mezinárodního
cvičení ve Slovinsku pod názvem „ALPE 2010“. Cvičení je reciproční zahraniční aktivitou ke
cvičení „BŘEZINA 2010“, kterého se v České republice v měsíci dubnu zúčastnila třicítka
slovinských kadetů důstojnické školy Slovinska s centrem v Mariboru.
Účelem vojenského cvičení je prohloubit schopnost studentů Univerzity obrany - budoucích
velitelů jednotek AČR plnit úkoly operací v mnohonárodním prostředí v malých týmech a
verifikovat postupy u vybraných taktických činností v členitém a horském (vysokohorském)
terénu.
Obecným cílem cvičení ALPE-BŘEZINA je zkvalitnit připravenost studentů (absolventů) UO
k plnění úkolů AČR s důrazem na úkoly v soudobých operacích ve fázích jejich plánování,
bezprostřední přípravy, provedení a vyhodnocení, zdokonalit, rozšířit a prohloubit schopnosti
studentů-cvičících komunikovat v odborné problematice v anglickém jazyce.
V termínu dubnového cvičení „BŘEZINA 2010“ byla se slovinskou stranou konzultována
konkrétní struktura a obsah cvičení „ALPE 2010“. Těžiště cvičení je zaměřeno na dva
dvoudenní komplexní taktické celky v podhůří slovinských Alp, včetně přežití ve složitých
terénních podmínkách. Zbývající dny cvičení budou věnovány přípravě účastníků na tyto
taktické celky (vojenské lezení, ovládání slovinských zbraní a dalšího materiálu, …),
závěrečný den potom na vyhodnocení celého cvičení.
Kontaktní osoba: podplukovník doc. Ing. Zdeněk Flasar, CSc., Katedra vojenského
managementu a taktiky Univerzity obrany, tel.: 973 442 938, e-mail: zdenek.flasar@unob.cz

6. mezinárodní konference „Bezpečnost světa a domoviny“
Datum: 16. – 17. června 2010
Ve dnech 16. – 17. června 2010 se koná 6. mezinárodní konference „Bezpečnost světa a
domoviny“, kterou pořádá Univerzita obrany a MV GŘ HZS ČR.
Hlavními tématy konference jsou :
I. sekce: Bezpečnost
II. sekce: Ochrana obyvatelstva
III. sekce: Bezpečnostní věda, vyrozumění a varování.
IV. sekce: Krizové plánování
Konference se pod záštitou:



rektora – velitele Univerzity obrany brigádního generála v zál. prof. Ing. Rudolfa Urbana,
CSc., dr.h.c.,
náměstka generálního ředitele HZS ČR



brigádního generála Ing. Miloše Svobody,
předsedy Správy státních hmotných rezerv ČR
Ing. Ladislava Zabo.

Konference se koná od 09,00 hodin v pavilonu P, Veletrhy Brno a. s., Výstaviště 1, 647 00
Brno.
Kontaktní osoba: Rudolf Horák, Katedra ochrany obyvatelstva, Univerzita obrany, tel.:
973 442 021, e-mail: rudolf.horak@unob.cz, více na: www.unob.cz nebo www.expohouse.cz

