Spolek přátel Aktivních Záloh
Pěší rota Aktivních Záloh AČR generála Antonína Sochora u Krajského vojenského velitelství Ústí nad Labem

Kodex akce HVĚZDA 2019
Vážení účastníci mezinárodní soutěže vojenské všestrannosti družstev HVĚZDA 2019
a hosté akce HVĚZDA 2019,
přicházíme opět s iniciativou, která si již v uplynulých letech s podporou spoluorganizátorů a partnerů
získala pozici poptávané a všemi zúčastněnými stranami pozitivně hodnocené třídenní akce v Ústeckém
kraji, v prostředí Labských pískovců. Od této iniciativy si slibujeme další rozvoj spolupráce mezi rezervisty
AČR i členských zemí NATO, a dalšími ozbrojenými či záchrannými složkami ČR a EU.
Naším cílem a cílem akce HVĚZDA 2019 (dále jen Akce) je obohacení odborné, fyzické a duševní
způsobilosti jednotlivce, posílení spolupráce v kolektivu účastníků soutěže a spokojenost s dosaženými
výsledky, ale i spokojenost jejich doprovodu, pozorovatelů, návštěvníků, partnerů a dalších hostů, kteří se
na zajištění, průběhu a výsledku Akce podílejí. Proto přicházíme s několika pravidly, o kterých jsme
přesvědčeni, že cestu k tomuto cíli přispějí.
Smyslem Akce je zvýšení obecného povědomí o významu spolupráce nejen mezi příslušníky jednotek
aktivních záloh AČR a rezervistů armád NATO, ale i mezi příslušníky složek IZS ČR a sousedních států
pro zajištění bezpečnosti s důrazem na partnerství.
Hlavním prostředkem pro dosažení cíle Akce je Mezinárodní soutěž vojenské všestrannosti družstev
HVĚZDA 2019 se škálou prvků vševojskové přípravy, kterými disponuje AČR a její spojenci, a to v oblasti
zajišťování bezpečnosti a přípravy občanů k obraně státu.
Programu Akce je vždy nadřazena celková bezpečnost účastníků soutěže, organizátorů, pozorovatelů,
podporovatelů i hostů Akce.
Podporujeme vzájemnou interakci mezi účastníky soutěže, pozorovateli i návštěvníky a hosty tak, aby se
obohacovali a odnesli si z Akce co nejvíce praktických zkušeností, poznatků a využitelných informací pro
další osobní i profesní růst, či radost z aktivně a v kolektivu stráveného podzimního víkendu s nabytými
novými kontakty a přátelstvími.
Účastník, pozorovatel, podporovatel i návštěvník a host Akce proto respektuje organizační pravidla a
pokyny organizátorů Akce. Svým vstřícným chováním tak napomáhá úspěšnosti a zdaru akce.
Na Akci není dovolena jakákoliv forma prezentace politických stran, hnutí i nepolitických formací.
Na Akci zveme k veřejnému vystoupení pouze politiky, ústavní činitele, zástupce společenských organizací
a spolků nebo představitele bezpečnostních složek, kteří se přímo podílejí na organizačním zajištění akce
či v té chvíli mají aktivní roli s významným vztahem k Akci a jejímu tematickému zaměření.

