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Brno – Prezident Miloš Zeman v pondělí přijede na jižní Moravu. Při své třídenní návštěvě společně
s manželkou Ivanou navštíví Brněnsko, Blanensko a Břeclavsko. Kromě jiného se prezident setká
také s novým brněnským primátorem Petrem Vokřálem nebo hejtmanem Jihomoravského kraje
Michalem Haškem.
"
„V Brně prezident navštíví například Univerzitu obrany. Jako vrchní velitel ozbrojených sil se zde
seznámí s budoucí koncepcí této jediné vojenské vysoké školy v České republice," popsal Hašek.
Kompletní informace o návštěvě prezidenta České republiky Miloše Zemana na jižní Moravě od
pondělní v tištěném Deníku Rovnost a na webu
Zeman navštíví také Židlochovice a Lednici a prohlédne si několik jihomoravských firem. „Na řadě míst
se setká s občany našeho kraje, aby s nimi diskutoval a bude nám také velkou ctí, že se hlava státu
zúčastní každoročního předávání Cen Jihomoravského kraje na zámku v Mikulově," doplnil hejtman.
Program prezidenta na jižní Moravě
1. den návštěvy (pondělí 1. prosince 2014)
10:00 příjezd prezidenta republiky ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, přivítání prezidenta
republiky a paní Ivany Zemanové panem Michalem Haškem, hejtmanem Jihomoravského kraje
10:30 setkání prezidenta republiky se členy Zastupitelstva Jihomoravského kraje za účasti primátora
města Brna a starostů obcí s rozšířenou působností
11:00 setkání prezidenta republiky s řediteli jihomoravských škol, nemocnic, příspěvkových
organizací a se zástupci odborů
11:35 návštěva Univerzity obrany, setkání s vedením univerzity, s veterány, diskuze se studenty
Univerzity obrany
13:50 Černá Hora - oběd pořádaný hejtmanem Jihomoravského kraje na počest návštěvy prezidenta
republiky za přítomnosti členů Senátu a Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
(zvolenými za Jihomoravský kraj)
15:45 příjezd do ČKD Blansko Holding, a.s., setkání se členy vedení společnosti, setkání se
zaměstnanci
16:50 příjezd k MěÚ Blansko, setkání s představiteli města Blanska
17:25 setkání s občany města Blanska (náměstí Republiky)
19:30 večeře s osobnostmi Jihomoravského kraje, členy brněnského diplomatického sboru a členy
Rady Jihomoravského kraje
2. den návštěvy (úterý 2. prosince 2014)
10:15 příjezd do společnosti REMET s.r.o., setkání se členy vedení společnosti, setkání se
zaměstnanci

11:30 příjezd do Židlochovic, do rodinné firmy Janíček & Čupa, speciální výroba uzenin s.r.o., setkání
s vedením firmy, setkání se zaměstnanci
12:30 příchod na Městský úřad Židlochovice, setkání s představiteli města Židlochovice
13:00 setkání s občany Židlochovic (náměstí Míru)
13:45 Židlochovice - oběd s významnými podnikateli Jihomoravského kraje
15:50 příjezd na nádvoří zámku v Lednici, setkání s představiteli města Lednice
16:15 setkání s občany Lednice, (nádvoří zámku před Jízdárnou)
17:30 Mikulov, zámek - slavnostní večer spojený s předáním Cen Jihomoravského kraje a ocenění
velitelů zásahů složek IZS zúčastněných na likvidaci letošních sesuvech půdy
3. den návštěvy (středa 3. prosince 2014)
10:25 příjezd do Jihomoravské dětské léčebny, p.o., setkání s vedením Jihomoravské dětské léčebny
a dětmi
11:25 příjezd do společnosti LANIK s.r.o., setkání s vedením společnosti a zaměstnanci
12:20 příjezd před městský úřad v Boskovicích, setkání s představiteli města Boskovice
12:55 setkání s občany Boskovic (Masarykovo nám.)
15:25 Restaurace Pod zámkem (Hotel Pod Zámkem, Hradní 4, 680 01 Boskovice), tisková
konference prezidenta republiky k ukončení návštěvy Jihomoravského kraje (kongresový sál v 1.
patře)
15:45 ukončení programu, odjezd do Prahy"
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