Slavností ukončení studia v Kurzu třetího věku na Univerzitě obrany
Datum: 24.5.2010
V pondělí 24. května 2010 se na Univerzitě obrany uskuteční slavnostní ukončení studia
v Kurzu třetího věku, který je v rámci programu celoživotního vzdělávání Univerzity třetího
věku zaměřen na vzdělávání osob v postproduktivním věku.
Základním posláním Univerzity třetího věku je otevření univerzitních zdrojů vědomostí,
poznatků a dovedností pro osoby seniorského věku. Kurzu třetího věku na Univerzitě obrany
se účastní zejména členové Vojenského sdružení rehabilitovaných v Brně a vojenští důchodci,
ale také senioři z civilní veřejnosti. Výuka probíhá formou přednášek a seminářů, které se
konají jedenkrát za čtrnáct dnů od října do května. Tématika přednášek je z 90 procent
věnována vojenské problematice a zbytek se týká např. zdravotní problematiky, otázek
fungování státní správy a samosprávy.
Osvědčení o ukončení studia v Kurzu třetího věku v akademickém roce 2009/2010 úspěšným
absolventům předá prorektor pro vnější vztahy Univerzity obrany plukovník Jaroslav Průcha.
Slavnostní akt se uskuteční ve 14.00 hodin v Klubu Univerzity obrany, ulice Šumavská 4.
Kontaktní osoba: podplukovník Vladimír Šidla, oddělení vnějších vztahů Univerzity obrany,
tel.: 973 442 554, e-mail: vladimir.sidla@unob.cz
Den dětí v posádce Brno
Datum: 29.5.2010
Univerzita obrany ve spolupráci s vojenskými útvary posádky a civilními partnery připravila
na sobotu 29. května 2010 pro brněnské děti dopoledne plné zajímavých ukázek, kulturních
vystoupení, zábavných her a soutěží. Akce s názvem „Den dětí v posádce Brno“ proběhne
v objektu kasáren Univerzity obrany v ulici Šumavská v době od 9 do 13 hodin.
Děti školního a předškolního věku s rodiči budou moci zhlédnout nejen pozemní techniku,
ruční zbraně a výstroj české armády, ale také ukázky z praktického vojenského výcviku
studentů Univerzity obrany. Představí se skupina COMMANDOS a klub boje zblízka
MUSADO MCS. Spolupořadatelem dětského dne na UO je také Městská policie Brno, která
atraktivní program obohatí ukázkami z výcviku Jednotky operativního zásahu a Jednotky
psovodů.
Na nástupišti kasáren se uskuteční řada soutěží, při nichž si děti vyzkouší svoji zručnost a
čeká je za to sladká odměna. Na pódiu vystoupí divadelní soubor Dráček působící při
vojenském klubu. Děti si budou moci také zastřílet z vojenských vzduchovek na střelnici a
vydovádět se na skákacím hradu a trampolíně. Na dětském dnu nebudou chybět kluby
vojenské historie, které předvedou ukázky spojené s aktivní účastí diváků. Je připraveno i
vystoupení Skupiny historického šermu Sígři.
Více informací naleznete na stránkách www.unob.cz. Vstup na akci je zdarma.
Kontaktní osoba: Pavel Pazdera, oddělení vnějších vztahů Univerzity obrany, tel.: 973 442
636, e-mail: pavel.pazdera@unob.cz

