Slavnostní vyřazení absolventů Kurzu Generálního štábu
Datum: 24. června 2010
Ve čtvrtek 24. června 2010 v 11.00 hodin pořádá Univerzita obrany v Rytířském sále Nové
radnice v Brně slavnostní vyřazení absolventů Kurzu Generálního štábu. Osvědčení o
absolvování nejvyššího resortního vzdělání převezme osm absolventů.
Na slavnostním vyřazení se očekává účast ministra obrany Martina Bartáka, náměstka
ministra obrany Františka Padělka, náčelníka Generálního štábu AČR armádního generála
Vlastimila Picka a dalších představitelů Ministerstva obrany, Armády ČR, Univerzity obrany
a rodinných příslušníků absolventů.
Uvedený desetiměsíční kurz je realizován Fakultou ekonomiky a managementu Univerzity
obrany v rámci programů celoživotního vzdělávání vyšších důstojníků.
Kontaktní osoba: Pavel Pazdera, oddělení vnějších vztahů Univerzity obrany, tel.: 973 442
636, 724 692 586, e-mail: pavel.pazdera@unob.cz
Slavnostní vyřazení absolventů Fakulty vojenského zdravotnictví UO
Datum: 25. června 2010
V pátek 25. června 2010 proběhne na Fakultě vojenského zdravotnictví Univerzity obrany
v Hradci Králové slavnostní vyřazení absolventů magisterských studijních programů vojenské
všeobecné lékařství a vojenská farmacie. Vyřazováno bude celkem 16 vojenských lékařů a 2
farmaceutky. Zároveň bude promováno 9 absolventů doktorských studijních programů.
Slavnostní akt proběhne za účasti představitelů Ministerstva obrany ČR, velení Univerzity
obrany, Fakulty vojenského zdravotnictví, představitelů státní správy a samosprávy, zástupců
partnerských vysokých škol, hostů a rodinných příslušníků.
Kontaktní osoba: Ing. František Sotona, zástupce děkana Fakulty vojenského zdravotnictví
Univerzity obrany, tel.: 973 253 102, e-mail: sotona@pmfhk.cz
Židenický sportovní den
Datum: 25. června 2010
V pátek 25. června 2010 se Univerzita obrany bude podílet na uspořádání Židenického
sportovního dne, kterého se zúčastní žáci čtyř základních škol na teritorii městské části BrnoŽidenice. V programu soutěžního dne jsou atletické disciplíny, míčové hry, šachový turnaj a
branný závod.
Univerzita obrany ve spolupráci s Masarykovou základní školou na této sportovní akci
zabezpečuje branný závod pro žáky II. stupně v lokalitě Bílé hory. Na vytyčené trase budou
šestičlenné hlídky plnit branné disciplíny jako je hod granátem na cíl, střelba z vojenské
vzduchovky, topografie, střelba z luku a zdravotnické disciplíny.

V rámci doprovodného programu Židenického sportovního dne Univerzita obrany předvede
ukázky ručních zbraní a spojovací techniky Armády České republiky.
Kontaktní osoba: Pavel Pazdera, oddělení vnějších vztahů Univerzity obrany, tel.: 973 442
636, 724 692 586, e-mail: pavel.pazdera@unob.cz

