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OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

PONDĚLÍ 12. LEDNA 2015
Výstava o generálovi Vojtěchu Lužovi na Univerzitě obrany
Brno
V pondělí 12. ledna 2015 v 14.00 hodin bude na Univerzitě obrany zahájena bez
vernisáže výstava věnovaná životním osudům generála Vojtěcha Borise Luži. Výstavu o
čelním představiteli československého protinacistického odboje pořádá Univerzita obrany ve
spolupráci s Nadací Bratří Lužů v Uherském Brodě a záštitu nad ní převzal člen Výboru pro
obranu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a člen Parlamentního shromáždění NATO
Martin Sedlář.
Osobnost legionáře, československého generála, vlastence a odbojáře přibližuje
osmnáct velkoplošných panelů. Výstavu s názvem Armádní generál Vojtěch Boris Luža
doplňují exponáty ze sbírek Vojenského historického ústavu v Praze, například uniforma
generála Luži, jeho osobní věci, vyznamenání nebo falešná protektorátní legitimace
manželky. Výstava v budově UO, Kounicova 44 potrvá do 6. 2. 2015 a veřejnosti je volně
přístupná v pracovní dny od 8 do 18 hodin.
Divizní generál Vojtěch Luža byl těsně před vypuknutím II. světové války velitelem
Zemského vojenského velitelství v Brně a po okupaci Československa odmítl emigrovat a
aktivně se zapojil do domácího odboje. Stal se jedním z představitelů odbojové organizace
„Rada tří“, která po vylodění spojenců v Normandii připravovala plány na ozbrojené povstání
českého odboje. Dne 2. 10. 1944 byl během přestřelky s protektorátními četníky v obci Hřiště
u Přibyslavi zastřelen. Na budově rektorátu UO je umístěna pamětní deska věnovaná
generálovi Lužovi.
Kontaktní osoba: podplukovník Vladimír Šidla, tiskový mluvčí Univerzity obrany, tel.: 973
442 554, 602 695 153, e-mail: vladimir.sidla@unob.cz

SOBOTA 17. LEDNA 2015
Den otevřených dveří Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany
Hradec Králové
V sobotu 17. ledna 2015 od 9.00 hodin pořádá Fakulta vojenského zdravotnictví
Univerzity obrany v Hradci Králové pro zájemce o studium den otevřených dveří. Fakulta
na něm představí nabídku studijních programů a oborů pro akademický rok 2015/2016.
Uchazeči o vojenské studium budou dále seznámeni s administrativními záležitostmi
souvisejícími s přijímacím řízením, obsahem přijímacích zkoušek, průběhem a skladbou
studia, zabezpečením studentů a možnostmi uplatnění absolventů Univerzity obrany.
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Úvodní přednášky o možnostech studia na Fakultě vojenského zdravotnictví UO
začínají v 9.00 a 13.00 hodin ve velkokapacitní posluchárně č. 6 v hlavní budově fakulty v
Hradci Králové na ulici Třebešská 1575 (za Fakultní nemocnicí). Následovat bude beseda
s představiteli fakulty a studenty, prohlídka speciálních učeben a laboratoří fakulty.
Rozhodnutí uchazeči o studium si mohou hned na místě podat přihlášku ke studiu a
s příslušníky Rekrutačního pracoviště Pardubice zahájit úkony nutné k povolání do služebního
poměru vojáka z povolání.
Kontaktní osoba: podplukovník Vladimír Šidla, tiskový mluvčí Univerzity obrany, tel.: 973
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