Univerzita obrany se zúčastní XVII. ročníku Evropského veletrhu pomaturitního
a celoživotního vzdělávání „GAUDEAMUS 2010
Datum: 2. – 5. 11. 2010
Místo konání: Brno, areál BVV
Na brněnském výstavišti se ve dnech 2. až 5. listopadu 2010 uskuteční sedmnáctý ročník
Evropského veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus 2010, kterého se
se svojí novou expozicí účastní také Univerzita obrany. Cílem této rozsáhlé prezentační akce
je poskytnout budoucím absolventům středních škol co nejvíce informací o vysokoškolské
přípravě na českých i zahraničních školách.
Univerzita obrany letos vystavuje ve stánku číslo 41 pavilonu F, ve kterém budou poskytovat
informace o studiu pracovníci děkanátů, učitelé a studenti jednotlivých fakult školy.
Potencionální zájemci o studium na Univerzitě obrany budou mít k dispozici dostatek
tištěných materiálů o škole a studiu na fakultách i k jednotlivým oborům.
Kromě tištěných materiálů bude Univerzita obrany prezentovat aktuální podmínky
přijímacího řízení pro akademický rok 2011/2012 na svých internetových stránkách přímo na
výstavišti. Příslušníci oddělení náboru brněnského krajského vojenského velitelství zde
zájemcům o studium a profesionální službu v Armádě ČR přiblíží administrativní proces
nutný k povolání uchazeče do služebního poměru vojáka z povolání.
V průběhu veletrhu budou probíhat přednášky jednotlivých škol pro zájemce o studium ve
dvou přednáškových sálech. Univerzita obrany zve na své prezentační přednášky, které se
uskuteční ve středu 3. listopadu v 11.05 hodin a ve čtvrtek 4. listopadu rovněž v 11.05 hodin
v přednáškovém sále A.
V rámci doprovodného programu „Věda pro život“ bude Univerzita obrany v pavilonu F
vystavovat modely bezpilotních průzkumných prostředků a optické přístroje zbraní. Dále
bude prezentováno orientační „rychlovyšetření“ zdravotního stavu. Zájemci o studium si
budou moci také vyzkoušet výcvikový trenažér přenosného protiletadlového raketového
kompletu RBS-70 Bofors a zastřílet si na laserové střelnici (tyto dvě pracoviště bude
provozovat Velitelství výcviku – Vojenská akademie Vyškov). Studenti Univerzity obrany
předvedou ukázky boje zblízka MUSADO MCS a taktického výcviku skupiny
COMMANDOS.
Veletrh proběhne v pavilonu F a pro veřejnost bude v uvedené dny otevřen vždy od 8.00 do
16.00 hodin, kromě pátku, kdy veletrh končí ve 14.00 hodin. Univerzita obrany zve všechny
zájemce o vysokoškolské studium k návštěvě její expozice.
Kontaktní osoba: Pavel PAZDERA, oddělení vnějších vztahů Univerzity obrany, tel.:
973 442 636, e-mail: pavel.pazdera@unob.cz

Odborný seminář na Univerzitě obrany „Model ženijní podpory brigádních úkolových
uskupení ve stabilizačních operacích“
Datum: 4. 11. 2010
Místo konání: Univerzita obrany, Brno
Ve čtvrtek 4. listopadu proběhne na Univerzitě obrany odborný seminář na téma „Model
ženijní podpory BÚU ve stabilizačních operacích“. Seminář je součástí cyklu odborných

seminářů zahrnutých pod název „Ženijní vojsko a jeho činnost v AČR“. Hlavním cílem tohoto
semináře je analyzovat skutečnosti související s problematikou ženijní podpory brigádních
úkolových uskupení ve stabilizačních operacích, vymezit okruh problémů dotýkajících se
ženijní podpory a stanovit hlavní úkoly pro další řešení uvedené problematiky.
Seminář je určen pro vybrané funkcionáře Ženijního vojska AČR.
Kontaktní osoba: podplukovník Ľubomír POROČÁK, katedra řízení zabezpečení boje
Fakulty ekonomiky a managementu Univerzity obrany, tel.: 973 442 388, e-mail:
lubomir.porocak@unob.cz

