TISKOVÁ ZPRÁVA
Slavnostní vyřazení a promoce absolventů Univerzity obrany
Termín: 30.7.2010
Místo konání vyřazení: kasárna Univerzity obrany, Šumavská 2, Brno

V pátek 30. července 2010 v 8.30 hodin proběhne na nástupišti Univerzity obrany
v kasárnách na ulici Šumavská 2 v Brně slavnostní vyřazení absolventů Univerzity obrany.
Slavnostnímu aktu vyřazení absolventů univerzity budou přítomni – ministr obrany RNDr.
Alexandr Vondra, náměstek ministra obrany Ing. Michael Hrbata a první zástupce náčelníka
Generálního štábu brig. gen. Miroslav Žižka. Pozvání na vyřazení dále přijali ředitelé sekcí a
odborů ministerstva obrany a další významní představitelé resortu obrany, představitelé
vojenských univerzit ze zahraničí, vojenští přidělenci států NATO, představitelé státní správy
a místní samosprávy a delegace partnerských občanských sdružení. Slavnostního vyřazení se
tradičně zúčastní i rodinní příslušníci čerstvých absolventů Univerzity obrany.
Výteční absolventi obdrží věcný dar ministra obrany ČR a odměnu rektora-velitele Univerzity
obrany. Nejlepší student specializace pozemních sil převezme cenu náčelníka Generálního
štábu pozemních sil Španělska a nejlepší student letecké specializace dostane cenu velitele
francouzské letecké akademie v Salon de Provence.
Během slavnostního aktu vyřazení se uskuteční zhruba v 9.10 hodin dva průlety dvou
leteckých formací – vrtulníkové formace, kterou budou tvořit dva vrtulníky Mi-24 z letecké
základny v Náměšti nad Oslavou, a formace stíhacích letounů, kterou budou tvořit dva
taktické letouny JAS-39 Gripen z letecké základny v Čáslavi.
První průlet formací se uskuteční od Lesné ve směru Královo Pole s klesáním
vrtulníků a letounů nad místo konání vyřazení, kasárna na ulici Šumavská 2, do výšky 300m a
následným stoupáním. Po otočení letounů 270 stupňů se uskuteční druhý průlet ve směru
Řečkovice – Královo Pole s následným stoupavým odletem mimo Brno.
(O této skutečnosti jsme předem informovali dopisem primátora statutárního města
Brna a starosty městských částí Brno – Královo Pole a Brno- Sever, tedy místa, která by
mohla být dotčena průletem letadel, s žádostí o informování občanů).

Informace pro novináře:
30. července 2010, Univerzita obrany, vyřazení studentů Univerzity obrany
Podrobný program s časovým harmonogramem slavnostního aktu dostanou zástupci médií
v tištěné podobě na místě.
•

8.15 hodin - sraz zástupců sdělovacích prostředků v areálu kasáren na ulici Šumavská 2

•

8.30 hodin - FOTOTERMÍN – nástupiště kasáren na ulici Šumavská č. 2

•

9.30 hodin - pressfoyer rektora – velitele Univerzity obrany, prostor za tribunou
v kasárnách na ulici Šumavská č. 2

Promoce absolventů Univerzity obrany
Termín: 30.7.2010
Místo konání promocí: Mahenovo divadlo, Malinovského nám., Brno
Nejvýznamnější den pro absolventy Univerzity obrany bude pokračovat akademickou částí –
slavnostní promocí.
Promoce absolventů Fakulty vojenských technologií se uskuteční v prostorách Mahenova
divadla na Malinovského náměstí v Brně dne 30. 7. 2010 v 11.00 – 12.00 hodin a 12.30 –
13.00 hodin.
Promoce absolventů Fakulty ekonomiky a managementu se uskuteční v prostorách
Mahenova divadla na Malinovského náměstí v Brně dne 30.7.2010 v 14.30 – 15.30 hodin a
v 16.00 – 17.00 hodin.

Kontaktní osoba: podplukovník Vladimír ŠIDLA, tiskový mluvčí Univerzity obrany, tel.
973 442 554, mobil: 602 695 153, e-mail: vladimir.sidla@unob.cz

