Mistrovství AČR – letní sportovní hry v Brně
Termín: 13.9.2010 – 17.9.2010
Ve dnech 13. až 17. září 2010 se v posádce Brno uskuteční Mistrovství Armády České
republiky – letní sportovní hry. Pořadatelem armádních her je sekce rozvoje druhů sil –
operační sekce Ministerstva obrany a hlavním organizátorem pak Univerzita obrany. Letních
sportovních her se zúčastní nominovaní vojáci z povolání a také občanští zaměstnanci z
resortu obrany.
Mistrovství AČR – letní sportovní hry se vedle zimního a letního přírodního víceboje stanou
nejdůležitější armádní sportovní akcí v letošním roce. V rámci her se uskuteční přebory české
armády v jedenácti sportovních disciplínách a vítězové jednotlivých disciplín získají titul
přeborníka AČR pro rok 2010. Sportovních klání se zúčastní přes 400 sportovců ze všech
složek AČR.
Po dvouleté přestávce a kvalifikačních bojích o účast proběhne sportovní zápolení v malé
kopané, plážovém volejbalu, nohejbalu, plavání, tenisu, přespolním a orientačním běhu,
florbalu, cross country horských kol, vojenském lezení na trenažéru Jakub a vojenském
víceboji. Přitom vojenský víceboj bude mít disciplíny – střelba z pistole, plavání v polním
stejnokroji na 100 metrů se zdoláváním překážek, běh na 4 kilometry, hod granátem do
dálky a překážková dráha NATO (poslední dvě disciplíny proběhnou v posádce Vyškov).
Hlavním gestorem her za Univerzitu obrany je Centrum tělesné výchovy a sportu.
Slavnostní zahájení Mistrovství AČR – letních sportovních her 2010 se uskuteční v pondělí 13.
září 2010 v 15.00 hodin v kasárnách Univerzity obrany. Zahajovacího ceremoniálu se zúčastní
představitelé Ministerstva obrany ČR, Armády ČR, města Brna, brněnských vysokých škol a
sportovních organizací spolupracujících s Univerzitou obrany.
Informace pro sdělovací prostředky:
Pondělí 13. září 2010 v 15.00 hodin - slavnostní zahájení Mistrovství AČR – letních
sportovních her 2010 na nástupišti kasáren Univerzity obrany v ulici Šumavská č. 2, Brno.
Sraz novinářů – 13. září 2010 ve 14.50 hodin u brány do kasáren Univerzity obrany.
Kontaktní osoba: Pavel Pazdera, oddělení vnějších vztahů Univerzity obrany, tel.: 973 442
636, 724 692 586, e-mail: pavel.pazdera@unob.cz

Univerzita obrany se představí na brněnském Dnu vědců
Termín: 18.9.2010
V sobotu 18. září 2010 se Univerzita obrany zúčastní Dne vědců, který odstartuje týdenní akci
s názvem Festival vědy v Brně. Cílem akce je prezentovat vědu široké veřejnosti zábavnější
formou. Vědci z brněnských vysokých škol a Akademie věd ČR v jakémsi „vědeckém

jarmarku“ předvedou zajímavé a inspirativní pokusy, měření a ukázky své práce aplikované
do každodenního života.
Univerzita obrany na Dnu vědců představí svoje některé aktivity z oblasti vědecko-výzkumné
činnosti. Příslušníci katedry ochrany obyvatelstva předvedou vyvíjené mobilní pracoviště
krizového štábu, vědecko-pedagogičtí pracovníci katedry leteckých elektrotechnických
systémů bezpilotní průzkumný vrtulník Raptor V50 a pracovníci Centra tělesné výchovy a
sportu trenažér k měření fyzické kondice. Součástí prezentace budou také ukázky
kriminalistické činnosti Vojenské policie.
Den vědců se uskuteční na brněnském náměstí Zelný trh od 10.00 do 18.00 hodin.
Kontaktní osoba: kapitán Roman Hanzlík, oddělení vnějších vztahů Univerzity obrany, tel.:
973 443 448, e-mail: roman.hanzlík@unob.cz

Univerzita obrany na Dnech NATO 2010
Termín: 18.9.2010 – 19.9.2010
Ve dnech 18. a 19. září 2010 se Univerzita obrany zúčastní 10. ročníku Dnů NATO a 1. ročníku
Dnů vzdušných sil Armády České republiky na Letišti Leoše Janáčka v Ostravě. Dny NATO
v Ostravě jsou největší letecko-armádně-bezpečnostní akcí ve střední Evropě. Jejím cílem je
prezentovat široké veřejnosti co nejširší škálu prostředků, kterými disponuje Česká republika
a její spojenci na poli zajišťování bezpečnosti.
Na této akci, která je navštěvovaná desítkami tisíc lidí, budou ze strany Univerzity obrany
prezentovány možnosti studia na univerzitě, modely bojově-průzkumných prostředků
(letecké i pozemní) a výcvik boje zblízka MUSADO MCS.
Více informací o této akci najdete na adrese http://www.dny-nato.cz
Kontaktní osoba: Pavel Pazdera, oddělení vnějších vztahů Univerzity obrany, tel.: 973 442
636, 724 692 586, e-mail: pavel.pazdera@unob.cz

