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OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI
PONDĚLÍ 26. LEDNA – PÁTEK 30. LEDNA 2015
Mezinárodní mistrovství AČR v zimním přírodním víceboji Winter Survival 2015
Ovčárna pod Pradědem
Ve dnech 26. až 30. ledna 2015 se v Jeseníkách uskuteční 21. ročník Mezinárodního
mistrovství Armády České republiky v zimním přírodním víceboji Winter Survival 2015.
Armádní Winter Survival je vytrvalostní víceboj simulující činnost tříčlenných vojenských
hlídek v zimním horském terénu. Čtyřdenní závod pořádá Generální štáb AČR a organizačně
zabezpečuje Univerzita obrany.
Tento ojedinělý závod je v podmínkách české armády nejnáročnější zimní sportovní
soutěží, která zahrnuje adrenalinové „outdoorové“ disciplíny sportovního charakteru, prvky ze
speciální tělesné přípravy a bojové aktivity malých skupin v horském prostředí.
Letošního 21. ročníku extrémně obtížného závodu v pohoří Hrubého Jeseníku se vedle
příslušníků české armády zúčastní vojáci z Německa, Polska, Rakouska a Slovenska. Z AČR
byla na mistrovství nominována družstva z pozemních sil, agentur MO, vojenských škol a
Vojenské policie.
Slavnostní zahájení mistrovství proběhne v pondělí 26. ledna 2015 v 15.30 hodin u
vojenské zotavovny Ovčárna pod Pradědem za účasti ředitele sekce rozvoje a plánování
schopností MO brigádního generála Pavla Adama. Slavnostní vyhlášení výsledků pak ve
čtvrtek 29. ledna 2015 v 17.30 hodin za přítomnosti náčelníka Generálního štábu AČR
armádního generála Petra Pavla, který nad mistrovstvím převzal záštitu.
Více informací o Winter Survival 2015 naleznete na internetové adrese www.unob.cz
Informace pro sdělovací prostředky:
Zástupcům sdělovacích prostředků se během mistrovství doporučuje účast na I. etapě závodu
(úterý 27. ledna a středa 28. ledna) v doprovodu tiskového mluvčího mistrovství, kdy lze
pořídit nejatraktivnější záběry ze soutěže.
Srazy novinářů:
26. ledna 2015 v 15.15 hodin, Slavnostní zahájení Winter Survival 2015, vestibul vojenské
zotavovny Ovčárna pod Pradědem – FOTOTERMÍN s možností rozhovorů;
27. ledna 2015 v 8.00 hodin na parkovišti Hvězda u Karlovy Studánky a v 9.30 hodin na
parkovišti před nákupním střediskem ve Vrbně pod Pradědem (u kruhového objezdu);
28. ledna 2015 v 9.30 hodin na parkovišti před nákupním střediskem ve Vrbně pod Pradědem
(u kruhového objezdu);
29. ledna 2015 v 17.15 hodin, Slavnostní vyhlášení výsledků Winter Survival 2015, vestibul
vojenské zotavovny Ovčárna pod Pradědem – FOTOTERMÍN s možností rozhovorů;
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Akreditace novinářů – telefonicky u kontaktní osoby do 26. ledna 2015.
Kontaktní osoba: Pavel Pazdera, tiskový mluvčí Winter Survival 2015, Univerzita obrany,
tel.: 724 692 586, e-mail: pavel.pazdera@unob.cz
ÚTERÝ 27. LEDNA – STŘEDA 28. LEDNA 2015
Prezentace studijní nabídky Univerzity obrany na veletrhu Gaudeamus Praha 2015
Praha
Ve dnech 27. a 28. ledna 2015 proběhne v areálu výstaviště PVA EXPO Praha
Letňany osmý ročník Evropského veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání
Gaudeamus Praha 2015, jehož se zúčastní také Univerzita obrany. Cílem veletrhu je
poskytnout budoucím absolventům středních škol maximum informací o vysokoškolské
přípravě na českých i zahraničních školách.
Univerzita obrany se bude prezentovat v expozici číslo 3, kde zástupci jednotlivých
fakult budou poskytovat návštěvníkům informace o možnostech studia na jediné vojenské
vysoké škole v ČR. V rámci vojenského studia Univerzita obrany pro akademický rok
2015/2016 nabízí studium souvislých pětiletých a šestiletých magisterských studijních
programů zaměřených na přípravu velitelského a zabezpečujícího personálu Armády ČR.
Potenciální uchazeči o studium zde tak získají všechny potřebné informace.
V expozici Univerzity obrany budou rovněž přítomni profesní poradci z Rekrutačního
střediska Čechy, kteří přiblíží zájemcům o vojenské studium a profesionální službu v Armádě
ČR administrativní proces nutný k povolání uchazeče do služebního poměru vojáka
z povolání. Veletrh bude probíhat v hale č. 1 a pro veřejnost bude v uvedené dny otevřen vždy
od 8.00 do 16.00 hodin.
Kontaktní osoba: podplukovník Vladimír Šidla, tiskový mluvčí Univerzity obrany, tel.: 973
442 554, 602 695 153, e-mail: vladimir.sidla@unob.cz
ČTVRTEK 29. LEDNA 2015
Vyřazení absolventů Kurzu pro vyšší důstojníky na Univerzitě obrany
Brno, Klub Univerzity obrany
Ve čtvrtek 29. ledna 2015 v 10.00 hodin se na Univerzitě obrany uskuteční slavnostní
vyřazení účastníků resortního kariérového Kurzu pro vyšší důstojníky. Kurz, který garantuje
Centrum bezpečnostních a vojenskostrategických studií Univerzity obrany, ukončí 25
absolventů. Osvědčení o absolvování resortního vzdělávacího kurzu převezmou důstojníci
české armády z rukou ředitele Sekce rozvoje a plánování schopností MO brigádního generála
Pavla Adama a rektora-velitele Univerzity obrany brigádního generála Bohuslava Přikryla.
Daný Kurz pro vyšší důstojníky probíhal v prezenční formě studia a trval pět měsíců. Výuka
byla zaměřena na bezpečnostní a obrannou politiku, obranné plánování a vojenské umění.
Kontaktní osoba: podplukovník Vladimír Šidla, tiskový mluvčí Univerzity obrany, tel.: 973
442 554, 602 695 153, e-mail: vladimir.sidla@unob.cz

