Výstava dobových filmových plakátů na Univerzitě obrany
Termín: od 1. prosince 2010 do 31. ledna 2011
Místo konání: Univerzita obrany, Kounicova 44, Brno
Od 1. prosince 2010 bude ve vestibulu budovy Univerzity obrany v brněnské Kounicově ulici
č. 44 k vidění výstava s názvem Starý filmový plakát. Třicet osm dobových originálů, tzv.
„nudlí“, návštěvníkům zprostředkuje vycházku do světa českého filmu „první republiky“.
Významnou část kolekce vyplní plakáty s herci v uniformách.
Stejnokroj by měl budit úctu k osobě, jež ho obléká, a také respekt k úřadu, který představuje.
O filmové role vojáků, policistů, hasičů a podobně většinou nouze nebyla. Při výrobě
filmových plakátů se proto postavy v uniformách, byť nemusely v daném filmu nutně
vystupovat v hlavní roli, stávaly součástí obrazových koláží.
Jen zřídka uniformy důstojníků prvorepublikové armády panovaly na ploše plakátů tak
výrazně, jako je tomu v případě filmu „Klatovští dragouni“. Hrdost na profesi vojáka se
odrážela v dodržování stejnokrojové kázně a kostýmní návrhář a následně i autor plakátu
bránil co možná nejlepší projev obrazového sdělení. Obecně platilo, že „výstavní“ voják
musel mít mužnou postavu a pěknou tvář. To tento plakát splňoval.
Staré filmové plakáty jsou také šlechtickým erbem vyobrazených hrdinů. Návštěvníci se tak
budou moci pokochat pohledem na podobizny Vlasty Buriana, Oldřicha Nového, Jaroslava
Marvana, Raula Schránila, Adiny Mandlové, Zity Kabátové či Lídy Baarové. Známé tváře
slavných herců stále probouzejí zvědavost a také různé vzpomínky. Přestože mnoho
filmových titulů, které plakáty opěvují a propagují, dávno upadlo do stínu zapomnění,
neúprosný čas nic neukrojil z „matného lesku“ samotného plakátu. Výstava dobových
filmových plakátů se jistě stane lákavým soustem pro milovníky historie filmového umění.
Kontaktní osoba: Pavel PAZDERA, oddělení vnějších vztahů Univerzity obrany, tel.:
973 442 636, e-mail: pavel.pazdera@unob.cz

Den otevřených dveří na Univerzitě obrany
Termín: 2. prosince 2010
Místo konání: Univerzita obrany, kasárna Šumavská 2, Brno
Dne 2. prosince 2010 pořádá Univerzita obrany Den otevřených dveří pro zájemce o
studium na této vysoké vojenské škole. V tento den představí Fakulta ekonomiky a
managementu a Fakulta vojenských technologií nabídku studijních oborů pro akademický rok
2011/2012. Uchazeči o vojenské i civilní studium budou seznámeni s obsahem přijímacího
řízení, průběhem studia, zabezpečením studentů a možnostmi uplatnění absolventů UO.
Uchazeči o studium budou moci shlédnout ukázku taktických činností v podání
skupiny Commandos a ukázku boje zblízka systému MUSADO MCS.

Úvodní přednášky o možnostech studia na Univerzitě obrany začínají v 08,30, 11.00 a
v 13.30 hodin v posluchárnách v objektu brněnských kasáren na ulici Šumavská č. 2.
Kontaktní osoba: podplukovník Vladimír ŠIDLA, vedoucí oddělení vnějších vztahů
Univerzity obrany, tel.: 973 442 554, e-mail: vladimir.sidla@unob.cz

