Armáda v rámci prezentační akce obsadila Shopping Park
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Bojová vozidla, polní nemocnice, zbraně, výstroj a ukázky taktického slaňování a bojového
umění. Sobotní odpoledne se v Avion Shopping Parku neslo v zelené barvě maskáčů.
Deník byl u toho
Ostrava – V sobotu odpoledne vyvrcholila týdenní akce Armáda Ostravě!!!, kterou pořádalo Krajské
vojenské velitelství Ostrava ve spolupráci s Univerzitou obrany Brno.
Ukázka a výstava vojenské výzbroje začínaly už u hlavního vchodu, kde bylo seřazeno
několik bojových vozidel armády. Do pěchotních transportérů, vojenských rušičů radarů a
výzvědných vozidel se mohl návštěvník posadit a dokonce si vyzkoušet elektronické ovládání těžkého
kulometu. Bylo možno nahlédnout i do mobilního operačního sálu. Výstava pokračovala celým
Shopping Parkem. Děti jevily největší zájem o terénní vojenské vozidlo s několika těžkými zbraněmi,
zatímco dospělí spíš dávali přednost ručním zbraním. Každou vystavenou zbraň bylo možné vzít do
ruky,potěžkat a zkusmo s ní zamířit.
„Nečekal jsem, že to bude tak otevřené. Je bezva, že si můžete všechno vyzkoušet a osahat.
Držet pušku za dva miliony se vám nepoštěstí každý den. Navíc vojáci rádi zodpoví jakoukoliv
otázku,“ řekl Deníku devětadvacetiletý Tomáš Křístek.
Vrcholem byla prezentace
Ve dvě hodiny začala první prezentace Univerzity obrany Brno. Nejprve studenti prvních až pátých
ročníků ukázali divákům, jak zneškodnit ozbrojené únosce a zachránit rukojmí, která byla vybrána z
davu. Dále následovala krátká ukázka bojových schopností, kterými vojáci disponovali, a v
neposlední řadě demonstrace několika způsobů taktického slaňování. Celá akce byla moderována a
završila ji vystoupení Vojenského uměleckého souboru Ondráš.
K dispozici byl pro zájemce o studium na Univerzitě obrany i informační stánek, kde se mohli
dozvědět vše potřebné o podmínkách pro studium.
„Chtěli jsme naši školu představit ostravské mládeži a veřejnosti jako zajímavou alternativu
toho, jak studovat a kde studovat. Nabízíme zajímavé obory jak pro studenty vojenského studia, tak
pro civilní studium,“ řekl prorektor univerzity, plukovník Jaroslav Průcha.
Foto popis| BOJOVÁ TECHNIKA A ZBRANĚ. To všechno mohli v sobotu zhlédnout návštěvníci
Avion Shopping Parku. Součástí akce Armáda Ostravě!!! byla i demonstrace taktického slaňování a
bojových umění. FOTOGALERIE na http://www.msdenik.cz
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