
ROAD SHOW 2017 – MY A NAŠE BEZPEČNOST 
5. BEZPEČNOSTNí DiSkuSNí fóRuM ZABývAjící SE SOuČASNOSTí A BuDOucNOSTí OBRANY 

A BEZPEČNOSTi v kARlOvARSkéM kRAji 

MgR. ADOlf kOPřivA, ředitel Národního institutu pro obranu a bezpečnost

„Za projektem RSW 2017 se skrývá 14 odborných diskusí s veřejností na téma zajištění obrany 
a bezpečnosti ČR. Očekáváme zejména podněty vedoucí k posílení regionální a celorepublikové 
efektivní spolupráce všech zainteresovaných subjektů v oblasti obrany a bezpečnosti a tím zajištění 
větší bezpečnosti země jako takové.“

iNg. BOHuSlAv cHAluPA, poslanec, místopředseda Výboru pro obranu PSP ČR, předseda Podvýboru 
pro akvizice MO, obchod s vojenským materiálem a inovace AČR

„Jsem rád, že se ukazuje, že nápad založit Institut pro obranu a bezpečnost měl smysl, projekt 
bude pokračovat, budeme zjišťovat stav v regionech, vyhodnocovat a hledat řešení. 
Těším se na další setkání s občany a bezpečnostní komunitou v dalších krajích ČR, čeká nás mno-
ho potřebné a užitečné práce.“

RADEk ZAcHOvAl, vedoucí technického odděleni, Security & Comfort, Siemens s.r.o.

„Z našeho pohledu je RSW 2017 ideálním prostorem pro diskusi o aktuálních bezpečnostních 
otázkách. Svým pojetím může významně pomoci v šíření informovanosti o možnostech, v našem 
pojetí především technologických,  a způsobu zajišťování bezpečnosti státu a jeho občanů mezi 
odbornou i laickou veřejnost.“

iNg. RADEk HAuERlAND, víceprezident pro vnější komunikaci, Česká zbrojovka, a.s.

„Klíčové je umět společné problémy v oblasti bezpečnosti identifikovat, popsat a najít nejopti-
málnější řešení. Formát debat RSW 2017 vnímáme jako nástroj, který zde chyběl, a který by svým 
dovedným spojením široké škály diskutérů mohl v hledání řešení problémů pomoct.“

MARTiN lANk, poslanec, člen Výboru pro bezpečnost PSP ČR

„… takováto fóra mají velký smysl, vnímám je jako velkou příležitost dozvědět se něco nového 
a posunout se dál a třeba i nasbírat inspiraci, čemu se věnovat a na co se v budoucnu zaměřit. 
Je to ale hlavně unikátní možnost získat zpětnou vazbu a poznatky z praxe. Být na pódiu spolu 
s odborníky a představiteli státních institucí a samospráv je pro mě čest.“

www.institutobrany.cz

řEkli O NáS 

https://www.institutobrany.cz


Média

Podporující subjekty

Více o projektu Road Show 2017 - My a naše bezpečnost na: www.institutobrany.cz

OBcHOD S cHuDOBOu A POciT BEZPEČí OBČANů, SvěT ZácHRANářů - cENTRuM ZDRAví A BEZPEČí (SOuČáST vZDělávAcíHO PROcESu 
OBYvATElSTvA), BEZPEČNá ŠkOlA, iNfORMAČNí cENTRuM HROMADA (iNfORMOváNí OBYvATEl O MiMOřáDNýcH uDálOSTEcH vElkéHO 
ROZSAHu), ARMáDA jAkO NEZBYTNá SOuČáST SPOlEČNOSTi, ROlE PRůMYSlu, věDY A výZkuMu jAkO SOuČáST BEZPEČNOSTi REgiONu 
jSOu HlAvNíMi TéMATY ODBORNé DEBATY v kARlOvARSkéM kRAji, 

V hlavním panelu zasednou mimo jiné:

 → Mgr. Jana Vildumetzová, hejtmanka Karlovarského kraje
 → MgA. Martin Stropnický, ministr obrany České republiky – bude potvrzen
 → Armádní generál Ing. Josef Bečvář, náčelního generálník štábu Armády České republiky – bude potvrzen
 → Mgr. Petr Kubis, náměstek hejtmanky Karlovarského kraje
 → Mgr. Adolf Kopřiva, ředitel NIPOAB
 → Ing. Roman Váňa, předseda Výboru pro bezpečnost PSP ČR
 → Ing. Bohuslav Chalupa, místopředseda Výboru pro obranu PSP ČR
 → Martin Lank, člen Výboru pro bezpečnost PSP ČR
 → JUDr. Manfréd Kraus, tajemník Bezpečnostní rady Karlovarského kraje
 → Kpt. v zál. Ing. Ludvík Cimburek, externí poradce a koordinátor NGŠ AČR pro oblast Aktivní zálohy 
 → RNDr. Jiří Hynek, prezident a výkonný ředitel Asociace Obranného a Bezpečnostního Průmyslu
 → Ing. Veronika Krajsová, prezidentka Asociace Záchranný kruh
 → Ing. Lubomír Kovařík, MBA, generální ředitel Česká zbrojovka, a.s.
 → JUDr. Matěj Bárta, generální ředitel M2C, a.s.
 → Radek Zachoval, BA (Hons), vedoucí technického oddělení, Security & Comfort, Siemens, s.r.o.
 → Ing. Karolína Muselová, náměstkyně generálního ředitele T-CZ, a.s. 
 → Ing. Martin Šimandl, vedoucí vývoje společnosti, TeSlA Hloubětín, a.s. 
 → a další

                              
Akce RSW 2017 v Karlovarském kraji se koná se koná pod záštitou prezidenta republiky, předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu České 
republiky, ministra obrany, ministra vnitra, hejtmanky Karlovarského kraje, prezidenta Hospodářské komory a prezidenta Asociace Obranného 
a Bezpečnostního Průmyslu v úzké spolupráci s představiteli Integrovaného záchranného systému Karlovarského kraje, jejichž prezentaci 
můžete navštívit v rámci této významné bezpečnostní akce celorepublikového významu. V rámci Road Show 2017 se můžete setkat nejen 
s předními představiteli a odborníky v oblasti obrany a bezpečnosti našeho kraje, ale i z celé České republiky, s kterými se můžete podělit 
o své názory na daná témata. Během tohoto diskusního fóra bude moci shlédnout mimo jiné i techniku IZS, prezentaci partnerů jako např. 
Česká zbrojovka, a.s., VOP CZ s.p., VTÚ s.p., atd. 

Bližší informace naleznete na internetových stránkách www.institutobrany.cz, kde se můžete velmi snadno přihlásit na: 
https://www.institutobrany.cz/karlovarsky-kraj. Vstup je volný. 

I Váš názor je důležitý, přijďte se o něj podělit!

Dne 26. 9. 2017 od 17:00 hod. proběhne v prostorách Městského domu kultury 
v Sokolově na adrese: 5. května 655,  356 01 Sokolov, v pořadí již pátá odborná 
debata s laickou veřejností v rámci projektu ROAD SHOW 2017 – My a naše 
bezpečnost (RSW 2017) na téma zajištění obrany a bezpečnosti kraje i celé 
ČR. Organizací akce se ujal Národní institut pro obranu a bezpečnost, z.ú. 
(NIPOAB) ve spolupráci s vedením Karlovarského kraje. Debaty se zúčastní 
více než 300 lidí. Široká a pestrá skladba účastníků zahrnuje nejen vedení našeho 
kraje, města Sokolova, ale i zástupce státní správy, představitele Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České republiky, ostatních samospráv, jednotek IZS, 
bezpečnostních a obranných organizací, průmyslu, vědy, výzkumu a vzdělávání.
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http://www.hzscr.cz/hzs-karlovarskeho-kraje.aspx
http://www.zzskvk.cz
https://www.siemens.com/cz/cz/home.html
http://www.m2c.eu
http://www.tesla-hloubetin.cz
http://www.vtusp.cz
http://www.vop.cz
http://www.nanologix.eu
http://czechoslovakgroup.cz
http://www.corporateict.cz
http://www.ictsecurity.cz
http://ict-nn.com/cs/
https://www.kybez.cz/uvod
http://ict-nn.com/cs/info/kontakty
http://www.cimib.cz
http://ict-nn.com/at/page/logotypy
http://ict-nn.com/cs/
http://www.reseller-channel.cz
http://www.securitymagazin.cz
https://www.psp.cz/sqw/hp.sqw%3Fakk%3D7
http://www.army.cz
http://www.mvcr.cz
http://www.komora.cz
http://www.aobp.cz
https://www.kr-stredocesky.cz
http://www.praha.eu/jnp/cz/index.html
https://www.msk.cz
http://www.sokolov.cz/urad/odbory/odbor_skolstvi_a_kultury/logo-a-znak-mesta-75
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-kvk.aspx
https://www.institutobrany.cz
https://www.institutobrany.cz
https://www.institutobrany.cz/karlovarsky-kraj
http://www.kr-karlovarsky.cz/Stranky/Default.aspx
https://www.kr-olomoucky.cz
http://www.policie-cr.cz/mestska-policie/sokolov-149.html
http://www.mdksokolov.cz
http://www.kr-ustecky.cz
https://www.czub.cz
http://www.tcz.cz/cs/
https://www.ceb.cz

