
Univerzita nabizi lepSi 
vybaveni ){oleji i sluZby 
Nov)' akademiclcy rok 
na pardubicke univer
zite startuje. Skola si 
pro studenty pripravi
la celou radu ruznych 
novinek. Tykaji se na
priklad stravovani v 
menze i mimo ni nebo 
vybaveni koleji. Letos 
by na univerzite melo 
studovat vice nez 
7 500 lidi. 

Zuzana Zlinska 
spolupracovnice MF DNES 

PARDUBICE Uz v techto dnech ozi
va univerzitni kampus v Polabi
nach . Na koleje se stehuji studenti, 
probihaji seznamovad a informac
ni schuzky. 

Akademicky rok totiz zaCina uz 
dnes, ve stfedu ovladne kampus 
jedna z Jetosnich novinek. je ji akce 
jmenem Pfiliv, ktera startuje ve 13 
hodin. V atriu vyukoveho arealu u 
La vicky Vaclava Havla se budou stu-

denti moci na standch univerzit
nich utvaru seznamit s nejruznejsf
mi sluzbami, ktere maji na univerzi
te k dispozici, a ziskaji fadu rad pro 
nadchazejici akademick)l rok. 

,Naplanovanje poprve i univerzit
ni blesak, na kterem si budou moci 
studenti nakoupit nezbytnosti ke 
studiu i studentskemu zivotu," 
uvedla tiskova mluvCi Univerzity 
Pardubice Valerie Wagnerova. 

Behem Erasmus pikniku se mo
hou seznamit se zahranicnimi, ale i 
cesk)lmi studenty, ktefi V)jeli do ci
ziny na Erasmus pobyt, a moznost
mi zahranicnich stazi. 

Pfipravena je take cela fada kul
turnich i jinych akd. Napfiklad na 
male hudebni scene se vystfida be
hem stfedecniho odpoledne neko
lik kapel a hudebnfch uskupeni. S 
katedrou telov)lchovy a sportu bu
dou moci zajemci poznat prostfedf 
pfi spolecnem univerzitnim behu 
kampusem a pfilehl)lm okolim. 

,Nebo mohou vyuzft komentova
ne prohlldky arealu. Na akci byli po
zvani i studenti stfednich skol Par
dubicka, ktefi se navic mohou zu
castnit na nekterych fakultach i vy
branych pfednasek a uvodnfch cvi
ceni. Odpoledne zakonci od 18 ho
din divadelni pfedstaveni improvi-

lmatrikulace na Univerzite 
Pardubice 

Fakulta zdravotnici<Ych studii 
5. i'ijna 
Dopravnf fakulta Jana Pernera 
12. i'ijna 
Fakulta restaurovanl v Litomysli 
17. fijna 
Fakulta filozoficka 
25. i'ijna 
Fakulta ekonomicko-spravnf 
1. listopadu 
Fakulta elektrotechniky a inform. 
9.1istopadu 
Fakulta chemicko-technologicka 
30. listopadu 

zacni sku piny Paletaci?," sdelila Va
lerie Wagnerova. 

Renovad prosla behem leta napfi
klad i nejvetSf poslucharna univerzi
ty - Aula Arnosta z Pardubic. Novin
ky jsou pfipravene i na kolejich. 
Pro jejich obyvatele bude napfi
klad pfijemnejsi vafeni. 

,Na pavilonech KA, KB a KD jsou 
ve spolecnych kuchyfikach nove 
ctyfplot)lnkove indukcni varne des
ky misto plotynkov)lch vaficu, 
nove jsou i kuchyfiske desky. K za
kladnimu vybaveni vsech pokoju 

na pavilonu KA patfl nyni i lednice. 
Behem fijna pak pfibudou do 
vsech apartmanu na pavilonu KC a 
do vsech garsonier na pavilonu KE 
mikrovlnne trouby," uvedla Vale
rie Wagnerova. 

Mnoho zmen je nachystano take 
v menze a dalsfch stravovadch zaff
zenich univerzity. Hlavni jidelna 
menzy i bufet ve v)lukovem arealu 
u Lavicky Vaclava Havla maji nyni 
pastelove barvy. 

, Vyfesili jsme take jed en z hlav
nich problemu infrastruktury men
zy, ktery stravnici nepoznaji, ale 
jenz ohrozoval plynulost provozu 
menzy. Kompletne jsme zrekon
struovali technologie pfecerpavad 
stanice odpadnich vod menzy," 
fekl feditel Spravy koleji a menzy 
Pavel Durovec. 

Co se cyce nabidky a sortimentuji
del, pracovnici menzy absolvovali 
v Jete skoleni na zdravou v)lzivu, a 
tak se napfiklad vegetariani mohou 
tesit na nova jidla, ktera budou po
stupne zafazovana do jfdelnicku. 

,Na zadost stravniku je casteji na 
v)lber i kruti a hovezi maso, minut
ky se vice stfidaji, u nekterych re
ceptu se zv)lsila gramaz masa, pfi
davaji se vice bylinky a v nekterych 
dnech je moznost v)lberu ze dvou 

pfiloh," felda Valerie Wagnerova. 
Menza take prodlouzila v)ldejni 

dobu hlavnich jfdel behem obeda, 
studenti mohou cerpat pfispevek 
od statu na dvejidla denne, k dispo
zici je voda jako napoj zdarma, za 
jidla se da platit bezhotovostne a 
mnoho dalSfuo. 

Levneji se studenti najedi nove i v 
bistru v arealu Fakulty chemic
ko-technologicke, kde se mohou 
od rijna zaregistrovat, a ziskat tak 
hlavni jidlo za zv)lhodnenou cenu -
se statnim pfispevkem, obdobne 
jako majf v menze. 

Novinkypi'ipravila take univerzit
nf knihovna. 

,Nejcastejsim pozadavkem stu
dentu byla moznost zaplatit za sluz
by platebni kartou pi'imo u v)lpujc
nfho pultu. Nasli jsme technicke fe
seni pro tuto platebni metodu, a 
studentum jsme tak mohli vyjit 
vstiic, " fekla vedoud Univerzitni 
knihovny Blanka Jankovska. 

Celkem se letos doposud zapsalo 
na sedm fakult Univerzity Pardubi
ce k bakalarskemu, navazujicimu 
magisterskemu a doktorskemu stu
diu pres 7 500 vysokoskolaku. Po
cet zapsanych studentu ovsem 
neni pro tento akademicky rok ko
necny - zapisy stale probihajL 



PARDUBICKO 
, , 

UDALOST TYDNE 
N ovy akademickY 
rok prave zaCina 
Pardubice- Na Univerzite 
Pardubice prave startuje 
69. akademicky rok. Hned 
na jeho uvod si skola na 
stredu pripravila pro nove 
i stavajici studenty akci s 
nazvem Priliv, na ktere se 
poprve uskutecni univer
zitni blesak nebo Erasmus 
piknik, kde se mohou stu
denti poradit o vyjezdu do 
zahranici. Renovaci prosla 
be hem prazdnin i nejvetsi 
univerzitni poslucharna, 
Aula Arnosta z Pardubic. 
Radost z novinek budou 
mit predevsim studenti, 
kteri bydli na kolejich. 
v nekterych pavilonech 
byla totiz rozsirena vybava 
kuchynek. (dps) 



Na univerzite se rozkoukavaji novaCci 
Zdenek Seiner 

v pondeli' 24. zafi' zacina 
pro studenty sedmi fakult 
Univerzity Pardubice 69. aka
demicky rok. 

Studenti prvnich rocnfku 
jsou v univerzitnim kampusu 
jiz ted. 

Fakulty prone pJipravily se
znamovacf hodiny nebo pff
pravnc kurzy. Na pfivftanou 
v kampusu je ceka happening 
Pl'fliv. 

, Ke studiu v l. rocnfku ba-

kalafskych studijnfch progra
mu je aktualne zatfm zapsano 
pres 2200 novacku vysokosko
laku, do vsech rocnfku baka
larskeho studia na vsech fakul
tach univerzity prozatfm 
5,5 tisfce studentu, coz je ob
dobny pocet jako vloni. Cel
kem se letos doposud zapsalo 
k bakalai'skcmu, navazujfcfmu 
magisterskemu a doktorskemu 
studiu pres 7,5 tisfcc vysoko
skolaku," informovala Pravo 
mluvcf Univerzity Pardubice 
Valerie Wagnerova. 

I 
Novych studentu je 
pribl izne jako loni 

Valerie Wagnerova, 
mluvcf univerzity 

Studenti prvnfch rocnfku se 
v univerzitnfm kampusu uz za
bydlujf. Vyuzfvajf nabfdky pi'f
pravnych kurzu, mezistupne 
mezi sti'edoskolskou pohodou 
a drsnejsf realitou vysokoskol
skeho studia. 

,Behem uvodnfho setkanf 
studentum znovu pfipomene 

nektere casti studijnfho a zku
sebnfho i'adu, zodpovfmc jc
jich nejcastejsf dotazy - napH
klad , jak postupovat v pffpade 
nemoci, kolikrat muzou ve vy
uce chybet, jak zfskat sti
pendium, jak se zorientovat 
v univerzitnfm kampusu a na
jft jednotlive ucebny, jak se 
pohybovat po univerzitnf 
knihovne, jak bude probfhat 
vyuka telocviku nebo jazyku, 
jak oslovovat vyucujfcf, jak 
bude probfhat imatrikulace, 
jak sc pi'ipojit na univerzitnf 

wi-fi nebo objednat abed 
v menze. Dotazu· je vzdy hod
ne," i'fka Ivana Vesela z Infor
macnfho a poradenskeho cent
ra Fakulty ekonomicko-sprav
nf. 

Pro nove nastupujfcf i stava
jfcf studenty pfipravila letos 
Univerzita Pardubice novinku. 
Jako uvftanf do noveho se
mestru se ve stfedu 26. zai'i 
odpoledne uskutecnf v univer
zitnfm kampusu informacni 
a zabavny happenings nazvem 
Pi'fl iv. 

, V atriu vyukovcho arca lu 
u Lavicky Vaclava Havla se 
budou moci studenti na stan
c:fch univerzitnfch utvaru se
znamit s nejruznejsfmi sluzba
mi, ktere majf na univerzite 
k disp ozici, a zfskaji fadu cen
nych rad nezbytnych pro nad
chazejfcf akademicky rok" do
data Wagnerova. 

Naplanovan je poprve i uni
verzitnf blesak, na kterem si 
budou moci studenti nakoupit 
nczbytnosti kc studiu i stu
dentskemu zivotu. 



Na univerzitě se rozkoukávají nováčci 
21.9.2018    Právo    str. 11   Severovýchodní Čechy 

    Zdeněk Seiner    Univerzita Pardubice     

V pondělí 24. září začíná pro studenty sedmi fakult Univerzity Pardubice 69. akademický rok. 
 
Studenti prvních ročníků jsou v univerzitním kampusu již teď. 
 Fakulty pro ně připravily seznamovací hodiny nebo přípravné kurzy. Na přivítanou v kampusu 
je čeká happening Příliv. 
„Ke studiu v 1. ročníku bakalářských studijních programů je aktuálně zatím zapsáno přes 2200 
nováčků vysokoškoláků, do všech ročníků bakalářského studia na všech fakultách univerzity 
prozatím 5,5 tisíce studentů, což je obdobný počet jako vloni. Celkem se letos doposud zapsalo k 
bakalářskému, navazujícímu magisterskému a doktorskému studiu přes 7,5 tisíce vysokoškoláků,“ 
informovala Právo mluvčí Univerzity Pardubice Valerie Wágnerová. 
Studenti prvních ročníků se v univerzitním kampusu už zabydlují. Využívají nabídky přípravných 
kurzů, mezistupně mezi středoškolskou pohodou a drsnější realitou vysokoškolského studia. 
 „Během úvodního setkání studentům znovu připomene některé části studijního a zkušebního 
řádu, zodpovíme jejich nejčastější dotazy – například, jak postupovat v případě nemoci, kolikrát 
můžou ve výuce chybět, jak získat stipendium, jak se zorientovat v univerzitním kampusu a najít 
jednotlivé učebny, jak se pohybovat po univerzitní knihovně, jak bude probíhat výuka tělocviku nebo 
jazyků, jak oslovovat vyučující, jak bude probíhat imatrikulace, jak se připojit na univerzitní wi-finebo 
objednat oběd v menze. Dotazů je vždy hodně,“ říká Ivana Veselá z Informačního a poradenského 
centra Fakulty ekonomicko-správní. Pro nově nastupující i stávající studenty připravila letos 
Univerzita Pardubice novinku. Jako uvítání do nového semestru se ve středu 26. září odpoledne 
uskuteční v univerzitním kampusu informační a zábavný happening s názvem Příliv. 
„V atriu výukového areálu u Lavičky Václava Havla se budou moci studenti na stáncích univerzitních 
útvarů seznámit s nejrůznějšími službami, které mají na univerzitě k dispozici, a získají řadu cenných 
rad nezbytných pro nadcházející akademický rok“ dodala Wágnerová. 
 Naplánován je poprvé i univerzitní blešák, na kterém si budou moci studenti nakoupit 
nezbytnosti ke studiu i studentskému životu. 
 
Nových studentů je přibližně jako loni Valerie Wágnerová, mluvčí univerzity 
 
Regionální mutace| Právo - severovýchodní Čechy 
 

Do univerzitního kampusu se vrací studenti. Čeká je větší nabídka 
jídel i lepší vybavení pokojů 

20.9.2018    ČRo - pardubice.cz    str. 0   Společnost 
    Ondřej Wolf    Univerzita Pardubice     

Do krajských Pardubic se s koncem léta začínají s kufry stěhovat vysokoškoláci. Příští týden v pondělí 
jim totiž začíná výuka. Napilno teď kvůli tomu mají uklízečky, kuchařky a vrátní a v pohotovosti je i 
další personál univerzitních kolejí. Začali přijímat nové bydlící a v menze vyvářet pro hladové 
strávníky. 
 
„Je to takové složitější, protože to tady neznám, tak pořád koukám v telefonu na mapy, hledám, co se 
dá a nějak to zvládám.“ Cizí město, neznámí lidé. Začátky to nejsou jednoduché, jak přiznává student 
prvního ročníku Tomáš Průša z Jihlavy. 
 
Jeho fakulta zdravotnických studií zahájila výuku o týden dřív a tak musel s předstihem využít 
pohostinství místních studentských kolejí. 
 
„Já jsem zatím sám na pokoji, ale měl by přijet spolubydlící. Jsou to malé pokoje, ale je tam všechno, 
co potřebujeme.“ 
 



Nejen tenhle student si ale letos za ubytování připlatí, správa kolejí a menzy zvedla poplatky, oproti 
minulému období je to o devadesát korun měsíčně víc. 
 
Koleje hlásí plno 
 
Podle ředitele Pavla Ďurovce si tento krok vynutily rostoucí provozní náklady, kvalita ubytování jde ale 
podle něj rok co rok nahoru. „Na kolejích mohou studenti očekávat výrazné zlepšení vybavení 
elektropřístroji, jednak ve společných kuchyňkách, kde jsou instalovány nové indukční čtyřplotýnkové 
vařiče. V garsonkách a apartmánech budeme příští týden doplňovat mikrovlnné trouby.“ 
 
Ďurovec slibuje studentům i lepší jídelníček v menze. „Mělo by se to projevit v rozšířené nabídce 
hlavně zdravých a vegetariánských jídel. Je to takový trend.“ 
 
Správa kolejí má k dispozici 1320 lůžek, všechna jsou obsazená a část z nich obsadí právě nováčci. 
 
Orientační dny pro nováčky 
 
Letos by jich mělo být dohromady něco přes dva tisíce, řekla mluvčí Univerzity Pardubice Valerie 
Wágnerová. „Naše fakulty i univerzitní pracoviště mají pro začínající studenty v prvních ročnících 
připraveny různé orientační dny a hodiny i odborné přípravné kurzy. Knihovna na začátku semestru 
vždy plánuje speciálně orientační hodiny pro studenty, aby věděli, jaké zdroje tam mají.“ 
 
Do teď se na všech 7 fakultách Univerzity Pardubice zapsalo k bakalářskému, magisterskému a 
doktorskému studiu přes 7,5 tisíce vysokoškoláků. 
 
 
URL| http://pardubice.rozhlas.cz/do-univerz...-je-vetsi-nabidka-jidel-i-lepsi-7616806 
 

Studenty pardubické univerzity čeká řada novinek 
23.9.2018    orlicky.denik.cz    str. 0   Z regionu 

    Redakce    Univerzita Pardubice     

Pardubice - Na Univerzitě Pardubice v pondělí startuje 69. akademický rok. 
 
"Hned na jeho úvod si škola ve středu 26. září připravila pro nové i stávající studenty akci s názvem 
Příliv, na které se poprvé uskuteční univerzitní blešák nebo Erasmus piknik, kde se mohou studenti 
poradit o výjezdu do zahraničí. 
Renovací prošla během prázdnin i největší univerzitní posluchárna, Aula Arnošta z Pardubic. 
Radost z novinek budou mít především studenti, kteří bydlí na kolejích. V některých pavilonech byla 
totiž rozšířena výbava kuchyněk, které mají studenti k dispozici. Vysokoškoláky čeká rovněž 
zkvalitnění služeb v menze nebo univerzitní knihovně. 
Do prvního ročníku bakalářského studia je zatím přihlášeno přes 2200 studentů. Číslo ještě není 
konečné, protože zápisy stále probíhají.   (dps) 
" 
 
 
URL| https://orlicky.denik.cz/z-regionu/stu...verzity-ceka-rada-novinek-20180923.html 
 
 
 

http://pardubice.rozhlas.cz/do-univerzitniho-kampusu-se-vraci-studenti-ceka-je-vetsi-nabidka-jidel-i-lepsi-7616806
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Univerzita nabízí lepší vybavení kolejí i služby 
24.9.2018    Mladá fronta DNES    str. 18   Kraj Pardubický 

    Zuzana Zlinská    Univerzita Pardubice     

Nový akademický rok na pardubické univerzitě startuje. Škola si pro studenty připravila celou řadu 
různých novinek. Týkají se například stravování v menze i mimo ni nebo vybavení kolejí. Letos by na 
univerzitě mělo studovat více než 7 500 lidí. 
 
PARDUBICE Už v těchto dnech ožívá univerzitní kampus v Polabinách. Na koleje se stěhují studenti, 
probíhají seznamovací a informační schůzky. 
 Akademický rok totiž začíná už dnes, ve středu ovládne kampus jedna z letošních novinek. Je 
jí akce jménem Příliv, která startuje ve 13 hodin. V atriu výukového areálu u Lavičky Václava Havla se 
budou studenti moci na stáncích univerzitních útvarů seznámit s nejrůznějšími službami, které mají 
na univerzitě k dispozici, a získají řadu rad pro nadcházející akademický rok. 
 „Naplánován je poprvé i univerzitní blešák, na kterém si budou moci studenti nakoupit 
nezbytnosti ke studiu i studentskému životu,“ uvedla tisková mluvčí Univerzity Pardubice Valerie 
Wágnerová. 
 Během Erasmus pikniku se mohou seznámit se zahraničními, ale i českými studenty, kteří 
vyjeli do ciziny na Erasmus pobyt, a možnostmi zahraničních stáží. 
 Připravená je také celá řada kulturních i jiných akcí. Například na malé hudební scéně se 
vystřídá během středečního odpoledne několik kapel a hudebních uskupení. S katedrou tělovýchovy a 
sportu budou moci zájemci poznat prostředí při společném univerzitním běhu kampusem a přilehlým 
okolím. 
 „Nebo mohou využít komentované prohlídky areálu. Na akci byli pozvaní i studenti středních 
škol Pardubicka, kteří se navíc mohou zúčastnit na některých fakultách i vybraných přednášek a 
úvodních cvičení. Odpoledne zakončí od 18 hodin divadelní představení improvizační skupiny 
Paleťáci?,“ sdělila Valerie Wágnerová. 
 Renovací prošla během léta například i největší posluchárna univerzity – Aula Arnošta z 
Pardubic. Novinky jsou připravené i na kolejích. Pro jejich obyvatele bude například příjemnější 
vaření. 
 „Na pavilonech KA, KB a KD jsou ve společných kuchyňkách nové čtyřplotýnkové indukční 
varné desky místo plotýnkových vařičů, nové jsou i kuchyňské desky. K základnímu vybavení všech 
pokojů na pavilonu KA patří nyní i lednice. Během října pak přibudou do všech apartmánů na pavilonu 
KC a do všech garsoniér na pavilonu KE mikrovlnné trouby,“ uvedla Valerie Wágnerová. 
 Mnoho změn je nachystáno také v menze a dalších stravovacích zařízeních univerzity. 
Hlavní jídelna menzy i bufet ve výukovém areálu u Lavičky Václava Havla mají nyní pastelové barvy. 
 „Vyřešili jsme také jeden z hlavních problémů infrastruktury menzy, který strávníci nepoznají, 
ale jenž ohrožoval plynulost provozu menzy. Kompletně jsme zrekonstruovali technologie 
přečerpávací stanice odpadních vod menzy,“ řekl ředitel Správy kolejí a menzy Pavel Ďurovec. 
 Co se týče nabídky a sortimentu jídel, pracovníci menzy absolvovali v létě školení na zdravou 
výživu, a tak se například vegetariáni mohou těšit na nová jídla, která budou postupně zařazována do 
jídelníčku. 
 „Na žádost strávníků je častěji na výběr i krůtí a hovězí maso, minutky se více střídají, u 
některých receptů se zvýšila gramáž masa, přidávají se více bylinky a v některých dnech je možnost 
výběru ze dvou příloh,“ řekla Valerie Wágnerová. 
 Menza také prodloužila výdejní dobu hlavních jídel během oběda, studenti mohou čerpat 
příspěvek od státu na dvě jídla denně, k dispozici je voda jako nápoj zdarma, za jídla se dá platit 
bezhotovostně a mnoho dalšího. 
 Levněji se studenti najedí nově i v bistru v areálu Fakulty chemickotechnologické, kde se 
mohou od října zaregistrovat, a získat tak hlavní jídlo za zvýhodněnou cenu -se státním příspěvkem, 
obdobně jako mají v menze. 
 Novinky připravila také univerzitní knihovna. 
 „Nejčastějším požadavkem studentů byla možnost zaplatit za služby platební kartou přímo u 
výpůjčního pultu. Našli jsme technické řešení pro tuto platební metodu, a studentům jsme tak mohli 
vyjít vstříc,“ řekla vedoucí Univerzitní knihovny Blanka Jankovská. 
 Celkem se letos doposud zapsalo na sedm fakult Univerzity Pardubice k bakalářskému, 
navazujícímu magisterskému a doktorskému studiu přes 7 500 vysokoškoláků. Počet zapsaných 
studentů ovšem není pro tento akademický rok konečný – zápisy stále probíhají. 
 
*** 
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PARDUBICKO UDÁLOST TÝDNE 
 
Pardubice – Na Univerzitě Pardubice právě startuje 69. akademický rok. Hned na jeho úvod si škola 
na středu připravila pro nové i stávající studenty akci s názvem Příliv, na které se poprvé uskuteční 
univerzitní blešák nebo Erasmus piknik, kde se mohou studenti poradit o výjezdu do zahraničí. 
Renovací prošla během prázdnin i největší univerzitní posluchárna, Aula Arnošta z Pardubic. 
Radost z novinek budou mít především studenti, kteří bydlí na kolejích. 
V některých pavilonech byla totiž rozšířena výbava kuchyněk. 
 
Region| Východní Čechy 
 

Univerzita Pardubice nabízí do nového roku lepší vybavení kolejí i 
služby 
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Nový akademický rok na pardubické univerzitě startuje. Škola si pro studenty připravila celou řadu 
různých novinek. Týkají se například stravování v menze i mimo ni nebo vybavení kolejí. Letos by na 
univerzitě mělo studovat přes sedm a půl tisíce lidí. 
 
Už v těchto dnech ožívá univerzitní kampus v Polabinách. Na koleje se stěhují studenti, probíhají 
seznamovací a informační schůzky. 
 
Akademický rok totiž začíná už v pondělí, ve středu ovládne kampus jedna z letošních novinek. Je jí 
akce jménem Příliv, která startuje ve 13 hodin. V atriu výukového areálu u Lavičky Václava Havla se 
budou studenti moci na stáncích univerzitních útvarů seznámit s nejrůznějšími službami, které mají 
na univerzitě k dispozici, a získají řadu rad pro nadcházející akademický rok. 
 
„Naplánován je poprvé i univerzitní blešák, na kterém si budou moci studenti nakoupit nezbytnosti ke 
studiu i studentskému životu,“ uvedla tisková mluvčí Univerzity Pardubice Valerie Wágnerová. 
 
Během Erasmus pikniku se mohou seznámit se zahraničními, ale i českými studenty, kteří vyjeli do 
ciziny na Erasmus pobyt, a možnostmi zahraničních stáží. 
 
Připravená je také celá řada kulturních i jiných akcí. Například na malé hudební scéně se vystřídá 
během středečního odpoledne několik kapel a hudebních uskupení. S katedrou tělovýchovy a sportu 
budou moci zájemci poznat prostředí při společném univerzitním běhu kampusem a přilehlým okolím. 
 
„Nebo mohou využít komentované prohlídky areálu. Na akci byli pozvaní i studenti středních škol 
Pardubicka, kteří se navíc mohou zúčastnit na některých fakultách i vybraných přednášek a úvodních 



cvičení. Odpoledne zakončí od 18 hodin divadelní představení improvizační skupiny Paleťáci?,“ sdělila 
Valerie Wágnerová. Studenti mají příjemnější vaření 
 
Renovací prošla během léta například i největší posluchárna univerzity – Aula Arnošta z Pardubic. 
Novinky jsou připravené i na kolejích. Pro jejich obyvatele bude například příjemnější vaření. 
 
„Na pavilonech KA, KB a KD jsou ve společných kuchyňkách nové čtyřplotýnkové indukční varné 
desky místo plotýnkových vařičů, nové jsou i kuchyňské desky. K základnímu vybavení všech pokojů 
na pavilonu KA patří nyní i lednice. Během října pak přibudou do všech apartmánů na pavilonu KC a 
do všech garsoniér na pavilonu KE mikrovlnné trouby,“ uvedla Valerie Wágnerová. 
 
Mnoho změn je nachystáno také v menze a dalších stravovacích zařízeních univerzity. Hlavní jídelna 
menzy i bufet ve výukovém areálu u Lavičky Václava Havla mají nyní pastelové barvy. 
 
„Vyřešili jsme také jeden z hlavních problémů infrastruktury menzy, který strávníci nepoznají, ale jenž 
ohrožoval plynulost provozu menzy. Kompletně jsme zrekonstruovali technologie přečerpávací stanice 
odpadních vod menzy,“ řekl ředitel Správy kolejí a menzy Pavel Ďurovec. 
 
Co se týče nabídky a sortimentu jídel, pracovníci menzy absolvovali v létě školení na zdravou výživu, 
a tak se například vegetariáni mohou těšit na nová jídla, která budou postupně zařazována do 
jídelníčku. 
 
„Na žádost strávníků je častěji na výběr i krůtí a hovězí maso, minutky se více střídají, u některých 
receptů se zvýšila gramáž masa, přidávají se více bylinky a v některých dnech je možnost výběru ze 
dvou příloh,“ řekla Valerie Wágnerová. 
 
Menza také prodloužila výdejní dobu hlavních jídel během oběda, studenti mohou čerpat příspěvek od 
státu na dvě jídla denně, k dispozici je voda jako nápoj zdarma, za jídla se dá platit bezhotovostně a 
mnoho dalšího. 
 
Levněji se studenti najedí nově i v bistru v areálu Fakulty chemickotechnologické, kde se mohou od 
října zaregistrovat, a získat tak hlavní jídlo za zvýhodněnou cenu -se státním příspěvkem, obdobně 
jako mají v menze. 
 
Novinky připravila také univerzitní knihovna. 
 
„Nejčastějším požadavkem studentů byla možnost zaplatit za služby platební kartou přímo u 
výpůjčního pultu. Našli jsme technické řešení pro tuto platební metodu, a studentům jsme tak mohli 
vyjít vstříc,“ řekla vedoucí Univerzitní knihovny Blanka Jankovská. 
 
Celkem se letos doposud zapsalo na sedm fakult Univerzity Pardubice k bakalářskému, 
navazujícímu magisterskému a doktorskému studiu přes 7 500 vysokoškoláků. Počet zapsaných 
studentů ovšem není pro tento akademický rok konečný – zápisy stále probíhají. 
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