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OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI
ČTVRTEK 12. BŘEZNA 2015
Slavnostní vyřazení absolventů Kurzu Generálního štábu na Univerzitě obrany
Brno, Klub Univerzity obrany
Ve čtvrtek 12. března 2015 v 10.00 hodin se na Univerzitě obrany uskuteční
slavnostní vyřazení absolventů Kurzu Generálního štábu. Kromě představitelů vedení
Univerzity obrany se ceremoniálu zúčastní zástupce náčelníka Generálního štábu – náčelník
štábu AČR generálmajor František Malenínský, náčelník Vojenské policie brigádní generál
Milan Schulc, další představitelé Ministerstva obrany ČR a pozvaní hosté.
Garantem tohoto nejvyššího resortního kariérového kurzu je Centrum bezpečnostních
a vojenskostrategických studií Univerzity obrany, které jej realizovalo na základě nového
konceptu kariérové přípravy důstojníků AČR. Již 27. běh Kurzu Generálního štábu, který nesl
čestný název „armádního generála Aloise Lišky“, absolvovalo osm důstojníků v hodnosti
podplukovníka a plukovníka. Šestiměsíční výuka v kurzu byla zaměřena na strategické
řízení, bezpečnostní a obrannou politiku, leadership a vojenské umění. Posluchači kurzu
získávali zkušenosti i v zahraničí v rámci studijních cest a návštěv velitelských struktur NATO
v Evropě.
Kontaktní osoba: podplukovník Vladimír Šidla, tiskový mluvčí Univerzity obrany, tel.: 973
442 554, 602 695 153, e-mail: vladimir.sidla@unob.cz
ČTVRTEK 12. BŘEZNA 2015
Shromáždění akademické obce Univerzity obrany k 16. výročí vstupu ČR do NATO
Brno
Ve čtvrtek 12. března 2015 v 14.00 hodin se v aule Univerzity obrany uskuteční
slavnostní shromáždění příslušníků školy u příležitosti 16. výročí Dne přístupu České
republiky k Severoatlantické smlouvě. Akademická obec Univerzity obrany a představitelé
partnerských spolků si tak připomenou tento významný den České republiky a její armády.
Kromě slavnostního projevu rektora-velitele Univerzity obrany brigádního generála
Bohuslava Přikryla a promítání krátkého dokumentu je na programu vystoupení majora Jana
Vanického z 22. základny vrtulníkového letectva Sedlec, který bude prezentovat činnost
českého týmu „Air Adviser Team“ při výcviku, poradenství a výuce pilotů a pozemního
personálu příslušníků vzdušných sil Afghánské národní armády na letišti v Kábulu.
Kontaktní osoba: podplukovník Vladimír Šidla, tiskový mluvčí Univerzity obrany, tel.: 973
442 554, 602 695 153, e-mail: vladimir.sidla@unob.cz

