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OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

ČTVRTEK 25. ČERVNA 2015
Slavnostní vyřazení absolventů kariérových kurzů Univerzity obrany
Brno
Ve čtvrtek 25. června 2015 v 10.00 hodin se ve Sněmovním sále Nové radnice města
Brna uskuteční slavnostní vyřazení absolventů 28. kurzu Generálního štábu a Kurzů pro
vyšší důstojníky. Kromě zástupců vedení Univerzity obrany se ceremoniálu zúčastní
zástupce náčelníka Generálního štábu – náčelník štábu AČR generálporučík František
Malenínský, další představitelé Ministerstva obrany ČR a pozvaní hosté. Garantem obou
kurzů je Centrum bezpečnostních a vojenskostrategických studií Univerzity obrany. Tyto
resortní kariérové kurzy jsou realizovány v rámci programů celoživotního vzdělávání vyšších
důstojníků a v loňském roce prošly zásadní proměnou.
28. kurz Generálního štábu „divizního generála Stanislava Čečka“ absolvovalo 5
důstojníků v hodnosti plukovníka. Tento kurz byl zaměřen na strategické řízení,
bezpečnostní a obrannou politiku, leadership a vojenské umění. Na výuce se podílela řada
domácích i zahraničních představitelů vojenských i civilních orgánů a organizací. Kurzy pro
vyšší důstojníky probíhaly v prezenční a kombinované formě a celkově jej absolvovalo 100
příslušníků ozbrojených sil ČR. Výuka byla zaměřena na bezpečnostní a obrannou politiku,
obranné plánování, leadership a vojenské umění. Účastníci, kteří absolvovali kurzy
v kombinované formě studia, se vzdělávali s využitím elektronického systému řízení studia
MOODLE.
Informace pro sdělovací prostředky:
Čtvrtek 25. června 2015 v 10.00 hodin – FOTOTERMÍN s možností rozhovorů,
slavnostní vyřazení absolventů kariérových kurzů Univerzity obrany.
Sraz novinářů: do 9.45 hodin, Rytířský sál Nové radnice města Brna
Kontaktní osoba: podplukovník Vladimír Šidla, tiskový mluvčí Univerzity obrany, tel.: 973
442 554, 602 695 153, e-mail: vladimir.sidla@unob.cz
PÁTEK 26. ČERVNA 2015
Slavnostní vyřazení absolventů Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany
Hradec Králové
V pátek 26. června 2015 v 13.00 hodin proběhne v reprezentativních prostorách sálu
Muzea východních Čech v Hradci Králové slavnostní vyřazení absolventů magisterských
studijních programů Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany v Hradci Králové.
Absolventský slib složí a diplomy z rukou děkana fakulty plukovníka Jiřího Párala převezme
12 vojenských všeobecných lékařů, 2 vojenští lékaři zubního lékařství a 2 absolventi
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studijního programu vojenská farmacie. Na základě výtečných studijních výsledků a
příkladného plnění služebních povinností po celou dobu studia na FVZ UO budou pěti
čerstvým absolventům uděleny akademické a disciplinární odměny.
Slavnostnímu vyřazení absolventů budou přítomni rektor-velitel Univerzity obrany
brigádní generál Bohuslav Přikryl, zástupce odboru vzdělávací politiky Sekce státního
tajemníka MO major Martin Ježek a zástupce ředitele Agentury vojenského zdravotnictví
AČR plukovník Jiří Zetocha. Pozvání na tento slavnostní akt přijali také představitelé
partnerských civilních fakult Karlovy univerzity z Hradce Králové, Fakulty zdravotnických
studií Univerzity Pardubice, čelní představitelé města a církve Hradce Králové.
Kontaktní osoba: podplukovník Vladimír Šidla, tiskový mluvčí Univerzity obrany, tel.: 973
442 554, 602 695 153, e-mail: vladimir.sidla@unob.cz

