Dny Univerzity obrany v obchodním centru City Park v Jihlavě
Datum: 8. – 14. 11. 2010
Místo konání: Obchodní centrum City Park, Hradební 1, Jihlava
Univerzita obrany ve spolupráci s Krajským vojenským velitelstvím Jihlava, Leteckou
základnou Náměšť nad Oslavou a Vojenskou policií Tábor pořádá ve dnech 8. aţ 14.
listopadu 2010 v Jihlavě prezentační akci pod názvem „Dny Univerzity obrany v City Parku
Jihlava“. Tato rozsáhlá akce je připravena pro širokou veřejnost s cílem seznámit ji s armádou
jako součástí společnosti, ale hlavně nabídnout zájemcům moţnosti vzdělávání na Univerzitě
obrany a také na Vojenské střední škole a Vyšší odborné škole MO v Moravské Třebové.
Po celou dobu konání akce bude pro návštěvníky obchodního centra City Park připravena
statická expozice, představující fotografie ze zahraničních vojenských misí a z nasazení
Armády ČR v rámci pomoci civilnímu obyvatelstvu v době ţivelních katastrof a při výcviku,
a rovněţ prezentace Univerzity obrany Brno, Letecké základny Náměšť nad Oslavou
a Vojenské policie Tábor textem a obrazem. Od pátku 12. listopadu do neděle 14. listopadu se
pak zájemci o vojenské středoškolské a vysokoškolské studium mohou informovat o
nabídkách Univerzity obrany a Vojenské střední školy v informačních stáncích, které se
budou nacházet v hlavní pasáţi.
Jako víkendový bonus pořadatelé připravili na neděli 14. listopadu 2010 bohatý
program zahrnující zajímavé ukázky. Návštěvníci centra zhlédnou akční ukázky skupiny
COMMANDOS a boje zblízka MUSADO MCS, obojí v podání studentů Univerzity obrany.
Dále veřejnost uvidí pyrotechnického robota v akci a praktické ukázky kriminalistických
činností, výstroje a vybavení vojenského pilota, vystřelovací pilotní sedačky a bezpilotních
průzkumných prostředků. Nebude chybět také ukázka ručních zbraní AČR s moţností střelby
na laserové střelnici. Vědečtí pracovníci Univerzity obrany umoţní lidem nahlédnout do tajů
vojenské vědy. Návštěvníci mohou absolvovat test fyzické kondice. Zpestřením armádní
prezentace bude vystoupení vojenského uměleckého souboru ONDRÁŠ a soutěţ pro diváky o
ceny.
Program v neděli 14.11.2010 na pódiu a v jeho okolí:
14.00 – 14.20
14.30 – 15.00
15.10 – 15.30
15.40 – 16.10
16.10 – 16.20
16.20 – 16.50
17.00 – 17.30
17.40 – 18.00
18.10 – 18.20
18.20 – 18.40
18.40 – 19.10

Akční ukázky skupiny COMMANDOS a boje zblízka MUSADO
Vystoupení Vojenského uměleckého souboru ONDRÁŠ
Akční ukázky skupiny COMMANDOS a boje zblízka MUSADO
Ukázka z činnosti vojenské policie Tábor
Soutěţ pro diváky o atraktivní ceny
Ukázka výškové výstroje pilotů z Letecké základny Náměšť nad Oslavou
Vystoupení Vojenského uměleckého souboru ONDRÁŠ
Akční ukázky skupiny COMMANDOS a boje zblízka MUSADO
Soutěţ pro diváky o atraktivní ceny
Ukázka modelů bezpilotních průzkumných prostředků
Ukázka resuscitace základních ţivotních funkcí

19.10 – 19.30 Akční ukázky skupiny COMMANDOS a boje zblízka MUSADO

Kontaktní osoba: podplukovník Vladimír Šidla, vedoucí oddělení vnějších vztahů Univerzity
obrany, tel.: 973 442 554, e-mail: vladimir.sidla@unob.cz

Vojensko-odborná konference TAKTIKA 2010
Datum: 10. - 11.11. 2010
Místo konání: Univerzita obrany, Kounicova 44, Brno
Ve dnech 10. – 11. listopadu 2010 proběhne na Univerzitě obrany vojensko-odborná
konference TAKTIKA 2010 na téma „Taktické činnosti jednotek a malých týmů
v soudobých operacích“, kterou pořádá katedra vojenského managementu a taktiky Fakulty
ekonomiky a managementu Univerzity obrany.
Cíle konference:
-

Vyměnit si zkušenosti z procesu přípravy kontingentů (úkolových uskupení) AČR před
jejich nasazením do zahraniční mise a z přípravy a vedení taktických činností jednotkami
a malými týmy při plnění operačního úkolu v misi.

- Sjednotit přístupy k základním taktickým činnostem jednotek a malých týmů.
- Vyuţít získané poznatky, doporučení a závěry z jednání konference k dalšímu zkvalitnění
přípravy vojenských profesionálů, včetně zkvalitnění přípravy mladých velitelů v rámci
výukového procesu na Fakultě ekonomiky a managementu Univerzity obrany.
Konference se bude konat pod záštitou Prvního zástupce náčelníka Generálního štábu Armády
České republiky brigádního generála Ing. Miroslava Ţiţky.
Konference se koná od 9.00 hodin v aule Univerzity obrany, Kounicova 44, Brno. Více na
http://www.vojenskaskola.cz/skola/uo/fem/vyzkum_vyvoj/Stranky/TAKTIKA2010.aspx
Kontaktní osoba: podplukovník Zdeněk Flasar, katedra vojenského managementu a taktiky
Fakulty ekonomiky a managementu Univerzity obrany, tel.: 973 442 938, e-mail:
zdenek.flasar@unob.cz

Oslavy Dne válečných veteránů
Datum: 11. 11. 2010
Místo konání: Univerzita obrany, posádka Brno
Dne 11. listopadu 2010 v 15.00 hodin se na Univerzitě obrany uskuteční slavnostní
shromáţdění příslušníků univerzity u příleţitosti Dne válečných veteránů, kterého se zúčastní
také účastníci bojů za svobodu i novodobí veteráni AČR.

Hlavní pietní akt ke Dni válečných veteránů se v posádce Brno uskuteční dne 11.
listopadu 2010 v 11. 00 hodin u památníku odbojářů na Ústředním hřbitově v Brně za účasti
velitele posádky a zástupců útvarů a zařízení posádky Brno, státní správy, samosprávy a
představitelů regionálních sdruţení a svazů veteránů.
Ve stejnou dobu v celé posádce Brno budou za účasti představitelů vojenských útvarů
posádky Brno a zástupců městských částí poloţeny věnce k dalším památníkům padlých ve
všech válečných konfliktech – na Palackého nám. v Řečkovicích; na ul. Matlachova Šmahova ve Slatině; na Švermově nám. – ul. Bubeníčkova v Ţidenicích; na ul. Točná ve
Starém Lískovci a na Náměstí odboje v Medlánkách.
Kontaktní osoba: podplukovník Vladimír ŠIDLA, vedoucí oddělení vnějších vztahů
Univerzity obrany, tel.: 973 442 554, e-mail: vladimir.sidla@unob.cz

