Mezinárodní konference mladých vědeckých pracovníků „Věda a krizové situace“
Datum: 26. 10. 2010
Místo konání: Vyškov, areál kasáren Dědice, společenský klub
Dne 26. října 2010 se ve Vyškově uskuteční mezinárodní konference mladých vědeckých
pracovníků „Věda a krizové situace“, kterou pořádá Ústav ochrany proti zbraním hromadného
ničení Univerzity obrany.
Mezinárodní konference mladých vědeckých pracovníků navazuje na seriál konferencí
pořádaných studenty doktorských studijních programů různých středoevropských univerzit.
Konference je svým obsahem přístupná pro všechny univerzity a vědecká pracoviště
zabývající se problematikou ochrany obyvatelstva, krizového řízení, ochrany proti zbraním
hromadného ničení a průmyslovým nebezpečným látkám.
Cílem konference je vytvořit prostor pro aktivní prezentaci výsledků vědecké práce mladých
vědců a zároveň vytvořit podmínky pro diskusi nad současnými i budoucími trendy rozvoje
předmětných technologií a jejich praktických aplikací. Dalším velmi významným cílem je
vytvořit prostor pro diskusi nad výsledky vědecké práce a poznatků z ní, včetně možností
sdílení dosavadních zkušeností a problémů v rámci univerzit.
Kontaktní osoba: major Pavel Otřísal, Ústav ochrany proti zbraním hromadného ničení
Univerzity obrany, tel.: 973 452 335, e-mail: pavel.otrisal@unob.cz
Konference „Zpravodajské zabezpečení AČR 2010“
Datum: 26. – 27. 10. 2010
Místo konání: Brno, Klub Univerzity obrany, Šumavská 4
Ve dnech 26. – 27. října 2010 se na Univerzitě obrany uskuteční konference „Zpravodajské
zabezpečení AČR 2010“, kterou pořádá Katedra vojenského managementu a taktiky Fakulty
ekonomky a managementu Univerzity obrany ve spolupráci s Odborem vojenského průzkumu
a elektronického boje MO.
Konference se bude zabývat zejména rozvojem průzkumu a sledování v jednotkách české
armády. Cílem setkání armádních odborníků je objasnění možnosti implementace Spojenecké
společné doktríny pro průzkum a sledování do podmínek AČR. Dále sjednocení pohledů
příslušníků průřezové oblasti „Zpravodajské, geografické a hydrometeorologické zabezpečení
AČR“ na schopnosti a možnosti rozvoje jednotek průzkumu a senzorů v AČR do roku 2020.
Na konferenci budou rozebírány také praktické zkušenosti z nasazení jednotek průzkumu,
elektronického boje a pasivních systémů v zahraničních operacích. Získané poznatky,
doporučení a závěry z jednání konference budou využity ke zkvalitnění přípravy vojenských
profesionálů v rámci výukového procesu na Univerzitě obrany.

Kontaktní osoba: podplukovník Milan Podhorec, Katedra vojenského managementu a
taktiky Fakulty ekonomky a managementu Univerzity obrany, tel.: 973 442 384, e-mail:
milan.podhorec@unob.cz
Slavnostní vojenská přísaha nových studentů
Datum: 27. 10. 2010
Místo konání: Brno, Univerzita obrany, kasárna v ulici Šumavská č. 2
Ve středu 27. října 2010 v 10.00 hodin se v brněnských kasárnách v ulici Šumavská uskuteční
slavnostní vojenská přísaha nových studentů Univerzity obrany a Vojenského oboru Fakulty
tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy. Vojenská přísaha nových profesionálních
vojáků Armády České republiky se stane již tradiční součástí oslav státního svátku Den
vzniku samostatného československého státu. Slavnostní slib složí 334 nových podpraporčíků
české armády.
Slavnostní vojenská přísaha nových studentů proběhne za účasti představitelů Ministerstva
obrany ČR, velení armády, státní správy a samosprávy a rodinných příslušníků. Mezi
čestnými hosty nebudou chybět zástupci partnerských občanských sdružení.
Vojenská přísaha je rozhodujícím závazkem, který na sebe dobrovolně berou noví příslušníci
české armády. Její složení je i veřejným vyjádřením jejich odhodlání sloužit své zemi.
Znamená ztotožnění a sepětí vojáka se zájmy a osudy národa, armády a útvaru, s osobností
svého velitele, ale i s ostatními příslušníky jednotky.
Slavnostní akt přísahy se uskuteční před bojovým praporem Univerzity obrany. Ceremoniál
vojenské přísahy bude ukončen pochodem nastoupených jednotek. Slavnostní atmosféru
umocnění průlet dvou leteckých formací Vzdušných sil AČR.
Kontaktní osoba: podplukovník Vladimír Šidla, oddělení vnějších vztahů Univerzity obrany,
tel.: 973 442 554, mobil: 602 695 153, e-mail: vladimir.sidla@unob.cz
Setkání akademické obce u příležitosti Dne vzniku samostatného československého státu
Datum: 27. 10. 2010
Místo konání: Brno, Univerzita obrany, Kounicova 44
Ve středu 27. října 2010 ve 14.00 hodin se na Univerzitě obrany uskuteční slavnostní
shromáždění členů akademické obce u příležitosti 92. výročí vzniku samostatného
československého státu.
Učitelé a studenti Univerzity obrany si na slavnostním setkání připomenou okamžik, kdy
český a slovenský národ se mohl po staletích útlaku svobodně rozhodnout o svém dalším
osudu. S referátem o významu vzniku samostatného československého státu v srdci poválečné
Evropy v roce 1918 vystoupí Aleš Binar z katedry řízení lidských zdrojů Fakulty ekonomiky
a managementu UO.

Součástí slavnostního shromáždění bude udělení medailí Za službu v ozbrojených silách
České republiky příslušníkům Univerzity obrany, a to medailí 1., 2. a 3. stupně.
Kontaktní osoba: podplukovník Vladimír Šidla, oddělení vnějších vztahů Univerzity obrany,
tel.: 973 442 554, mobil: 602 695 153, e-mail: vladimir.sidla@unob.cz

