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OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

ÚTERÝ 28. ČERVENCE 2015
Slavnostní promoce absolventů Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany
Hradec Králové
V úterý 28. července 2015 v 11.00 hodin proběhne v obřadní síni v domě U Špuláků
v Hradci Králové slavnostní promoce absolventů bakalářského studijního oboru Zdravotnický
záchranář Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany. Absolventský slib složí a
vysokoškolské diplomy z rukou děkana fakulty plukovníka Jiřího Párala převezme 7
novopečených vojenských záchranářů. Slavnostní promoci absolventů budou přítomni
rektor-velitel Univerzity obrany brigádní generál Bohuslav Přikryl, zástupci Sekce státního
tajemníka Ministerstva obrany a Agentury vojenského zdravotnictví Armády ČR. Pozvání na
tento slavnostní akt přijali také představitelé partnerské Fakulty zdravotnických studií
Univerzity Pardubice, 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
ČTVRTEK 30. ČERVENCE – PÁTEK 31. ČERVENCE 2015
Slavnostní promoce absolventů brněnských fakult Univerzity obrany
Brno
Ve dnech 30. a 31. července 2015 od 9.00 hodin se v Aule profesora Braunera
Vysokého učení technického v Brně uskuteční slavnostní promoce absolventů vojenského a
civilního studia Fakulty vojenského leadershipu a Fakulty vojenských technologií Univerzity
obrany. Absolventský slib složí a diplomy o absolutoriu Univerzity obrany z rukou děkanů
fakult převezme na čtyři sta absolventů bakalářského a navazujícího magisterského studia.
Slavnostní promoce absolventů se vedle představitelů Univerzity obrany a jejích fakult
zúčastní také zástupci sekcí Ministerstva obrany, Generálního štábu Armády České
republiky a vojenští hosté ze zahraničí.
Kontaktní osoba: podplukovník Vladimír Šidla, tiskový mluvčí Univerzity obrany, tel.: 973
442 554, 602 695 153, e-mail: vladimir.sidla@unob.cz
PÁTEK 31. ČERVENCE 2015
Slavnostní vyřazení absolventů Univerzity obrany
Brno
V pátek 31. července 2015 v 8.30 hodin proběhne na nástupišti univerzity
v kasárnách na ulici Šumavská 2 slavnostní vyřazení letošních absolventů vojenského studia
Univerzity obrany. Vyřazení absolventů se řadí k nejvýznamnějším událostem akademického
roku na vojenské vysoké škole. Zakončení vojenského studia téměř dvou set absolventů
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Fakulty vojenského leadershipu a Fakulty vojenských technologií se zúčastní ministr obrany
Martin Stropnický, ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová, předseda
výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu PČR František Bublan a první
zástupce náčelníka Generálního štábu AČR generálmajor Jiří Baloun. Pozvání na vyřazení
absolventů přijali další ústavní činitelé, představitelé státní správy a místní samosprávy,
velitelé útvarů české armády, rektoři vysokých škol a delegace partnerských spolků a
veteránských organizací. Slavnostního vyřazení se tradičně zúčastní rodinní příslušníci
čerstvých absolventů Univerzity obrany.
Všichni vojenští absolventi budou symbolicky vyřazeni prostřednictvím nejlepšího
studenta Univerzity obrany, kterého rektor-velitel UO brigádní generál Bohuslav Přikryl
„pasuje“ univerzitním mečem před bojovým praporem školy. Během slavnostního aktu
vyřazení se uskuteční zhruba v 9.05 hodin nad těmito brněnskými kasárnami v Králově Poli
dva průlety dvou leteckých formací – vrtulníkové formace, kterou budou tvořit jeden vrtulník
Mi-24V/35 a dva vrtulníky Mi-171Š z letecké základny v Náměšti nad Oslavou, a formace
stíhacích letounů, jež budou tvořit dva lehké bitevníky Aero L-159 ALCA ze základny
v Čáslavi. Po vojenském nástupu, který bude ukončen slavnostním pochodem absolventů,
proběhne exhibiční vystoupení jednotky čestné stráže AČR.
V Technickém muzeu v Brně v 11.30 hodin převezme 6 absolventů studijního oboru
Vojenský pilot pilotní odznaky a 4 absolventi oboru Letový provoz odznaky řídících letového
provozu. Odznaky jim předá prorektor Univerzity obrany plukovník gšt. Miloslav Bauer a
velitel 21. základny taktického letectva Čáslav plukovník gšt. Petr Hromek.
Informace pro sdělovací prostředky:
Pátek 31. července 2015, 8.30 hodin – FOTOTERMÍN vyřazení absolventů Univerzity
obrany, kasárna v ulici Šumavská;
Sraz novinářů – 31. července 2015 v 8.20 hodin za tribunou nástupiště v kasárnách v ulici
Šumavská č. 2, Brno
Pátek 31. července 2015, 9.20 hodin – PRESS FOYER po skončení vyřazení s ministrem
obrany, prvním zástupcem náčelníka generálního štábu a rektorem-velitelem Univerzity
obrany;
Sraz novinářů – 31. července 2015 v 9.15 hodin za tribunou nástupiště v kasárnách v ulici
Šumavská č. 2, Brno
Kontaktní osoba: podplukovník Vladimír Šidla, tiskový mluvčí Univerzity obrany, tel.: 973
442 554, 602 695 153, e-mail: vladimir.sidla@unob.cz

