
17. LISTOPAD 
Vzpominkovy den na univerzite 

I edina vysokoskolska instituce v 
Pardubickem kraji, Univerzita 

ardubice, organizuje program ke Dni 
boje studentu za svobodu a demo
kracii. V patek 16. listopadu vyhlasil 
rektor Jifi Malek rektorske volno. 
Studenti, ktefi neodjedou do svych 
domovu, budou od 9 hodin sportovat 
v telovychovnem arealu na Cihelne. 
Ve 14 hodin budou v aule Arnosta z 
Pardubic promovani novi doktori a 
pfedstaveni novi docenti a profesofi 
pardubicke univerzity, zaroven dojde 
k pfedani oceneni za tvurci pociny. v 
17 hodin nasleduje v univerzitni gale
rii vernisaz vystavy 100 let od zaloze
ni Spolku sberatelu a pfatel exlibris. 
Vzpominkovy akt na udalosti 17. lis
topadu z let 1939 a 1989 bude v 18:30 u 
pametni desky pfed univerzitni kni
hovnou. V 19 hodin pak vzpominkovy 
den vyvrcholi slavnostnim koncertem 
Komorni filharmonie Pardubice v 
aule Arnosta z Pardubic, orchestr po
vede dirigent Cuhei Iwasaki, s6lista 
Petr N ouzovsky mistrovsky o bslouzi 
violoncello. Na ten to koncert se pro
davaji vstupenky v infocentru pod 
Zelenou branou, na ostatni akce je 
vstup volny. 



' 

PARDUBICKO 
, , 

UDALOST TYDNE 
zpominkovy akt 
17. listopadu 

Pardubice- Den boje za 
svobodu a demokracii si pfi
pomene Univerzita Pardubi
ce v patek 16.listopadu. Na 
ten to den vyhlasil rektor Jiri 
Malek rektorske volno. Sou
casti dne je ve 14 hodin dok
torska pro mace v aule Ar
nosta z Pardubic, spojena s 
pfedstavenim novych do
centu a profesoru. V 17 hodin 
nasleduje v univerzitni gale
rii vernisaz vystavy 100 let 
Spolku sberatelu a pfatel ex
libris. Vzpominkovy akt k 17. 
listopadum roku 1939 a 1989 
probehne v 18:30 u desky 
pfed kampusem a v 19:00 
den vyvrcholi slavnostnim 
koncertem Komorni filhar
monie Pardubice v aule Ar
nosta z Pardubic. ijpr) 



17. list pad si studenti 
pfi ou koncertem 
, U I en boje za svobodu a 
iemokrac·i si Univerzita Pardubice pfi
Jomene v sobotu vzpominkovYm ak
em v 18. hodin pfed univerzitni kni
lovnou a ecernim slavnostnim koncer
em Komorni filharmonie Pardubice, 
~terY se k na od 19 hodin v aule. Clat) 



P4 RDUBICKO 
ONES 
Univerzita slavi 
b j studentii. 
Pardubice- Univerzita Par
dubice organizuje program 
ke Dni boje studentu za svo
bodu a demokracii, ktery 
slavime 17. listopadu. Jiz na 
dnesek vyhlasil rektor Jiri 
Malek rektorske volno. Stu
denti, kteri neodjedou do 
svych domovu, budou od 9 
hodin sportovat v telovy
chovnem arealu na Cihelne. 
Ve 14 hodin budou v aule 
Arnosta z Pardubic promo
vani novi doktori a predsta
veni novi docenti a profesori 
pardubicke univerzity, zaro
ven dojde k predani oceneni 
za tvurci pociny. v 17 hodin 
nasleduje v univerzitni gale
rii vernisaz vystavy 100 let 
od zalozeni Spolku sberatelu 
a pratel exlibris . ... 3 



Univerzita slaví boj studentů 
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        Univerzita Pardubice     

PARDUBICKO DNES 
 
Pardubice – Univerzita Pardubice organizuje program ke Dni boje studentů za svobodu a 
demokracii, který slavíme 17. listopadu. Již na dnešek vyhlásil rektor Jiří Málek rektorské volno. 
Studenti, kteří neodjedou do svých domovů, budou od 9 hodin sportovat v tělovýchovném areálu na 
Cihelně. Ve 14 hodin budou v aule Arnošta z Pardubic promováni noví doktoři a představeni noví 
docenti a profesoři pardubické univerzity, zároveň dojde k předání ocenění za tvůrčí počiny. V 17 
hodin následuje v univerzitní galerii vernisáž výstavy 100 let od založení Spolku sběratelů a přátel 
exlibris. ...3 
 
Region| Východní Čechy 

Univerzita si připomene boj studentů již v pátek 
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    Redakce    Univerzita Pardubice     

Pardubice - Univerzita Pardubice organizuje program ke Dni boje studentů za svobodu a 
demokracii, který slavíme 17. listopadu. 
 
"Již na pátek vyhlásil rektor Jiří Málek rektorské volno. Studenti, kteří neodjedou do svých domovů, 
budou od 9 hodin sportovat v tělovýchovném areálu na Cihelně. Ve 14 hodin budou v aule Arnošta z 
Pardubic promováni noví doktoři a představeni noví docenti a profesoři pardubické univerzity, 
zároveň dojde k předání ocenění za tvůrčí počiny. V 17 hodin následuje v univerzitní galerii vernisáž 
výstavy 100 let od založení Spolku sběratelů a přátel exlibris. 
Vzpomínkový akt na události 17. listopadu z let 1939 a 1989 bude v 18.30 hod. u pamětní desky před 
univerzitní knihovnou. V 19 hodin pak vzpomínkový den vyvrcholí slavnostním koncertem Komorní 
filharmonie Pardubice v aule Arnošta z Pardubic, orchestr povede dirigent Čuhei Iwasaki, sólista 
Petr Nouzovský mistrovsky obslouží violoncello. 
Na tento koncert se prodávají vstupenky v infocentru pod Zelenou branou, na ostatní akce je vstup 
volný.   (las, jpr) 
" 
 
 
URL| https://pardubicky.denik.cz/zpravy_reg...-boj-studentu-jiz-v-patek-20181115.html 

17. listopad si studenti připomenou koncertem 
16.11.2018    5plus2    str. 3   Pardubicko a Chrudimsko 

    (lat)    Univerzita Pardubice     

KRÁTCE 
 
PARDUBICE Den boje za svobodu a demokracii si Univerzita Pardubice připomene v sobotu 
vzpomínkovým aktem v 18.30 hodin před univerzitní knihovnou a večerním slavnostním koncertem 
Komorní filharmonie Pardubice, který se koná od 19 hodin v aule. 
 
Regionální mutace| 5plus2 - Pardubický kraj 

https://pardubicky.denik.cz/zpravy_region/univerzita-si-pripomene-boj-studentu-jiz-v-patek-20181115.html


 

17. LISTOPAD 
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        Univerzita Pardubice     

Vzpomínkový den na univerzitě 
 
Jediná vysokoškolská instituce v Pardubickém kraji, Univerzita Pardubice, organizuje program ke 
Dni boje studentů za svobodu a demokracii. 
V pátek 16. listopadu vyhlásil rektor Jiří Málek rektorské volno. 
Studenti, kteří neodjedou do svých domovů, budou od 9 hodin sportovat v tělovýchovném areálu na 
Cihelně. 
Ve 14 hodin budou v aule Arnošta z Pardubic promováni noví doktoři a představeni noví docenti a 
profesoři pardubické univerzity, zároveň dojde k předání ocenění za tvůrčí počiny. V 17 hodin 
následuje v univerzitní galerii vernisáž výstavy 100 let od založení Spolku sběratelů a přátel exlibris. 
Vzpomínkový akt na události 17. listopadu z let 1939 a 1989 bude v 18:30 u pamětní desky před 
univerzitní knihovnou. V 19 hodin pak vzpomínkový den vyvrcholí slavnostním koncertem Komorní 
filharmonie Pardubice v aule Arnošta z Pardubic, orchestr povede dirigent Čuhei Iwasaki, sólista 
Petr Nouzovský mistrovsky obslouží violoncello. Na tento koncert se prodávají vstupenky v infocentru 
pod Zelenou branou, na ostatní akce je vstup volný. 
 
Foto popis| 

 

Vzpomínkový akt k 17. listopadu 
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    (jpr)    Univerzita Pardubice     

PARDUBICKO UDÁLOST TÝDNE 
 
Pardubice – Den boje za svobodu a demokracii si připomene Univerzita Pardubice v pátek 16. 
listopadu. Na tento den vyhlásil rektor Jiří Málek rektorské volno. Součástí dne je ve 14 hodin 
doktorská promoce v aule Arnošta z Pardubic, spojená s představením nových docentů a 
profesorů. V 17 hodin následuje v univerzitní galerii vernisáž výstavy 100 let Spolku sběratelů a 
přátel exlibris. Vzpomínkový akt k 17. listopadům roků 1939 a 1989 proběhne v 18:30 u desky před 
kampusem a v 19:00 den vyvrcholí slavnostním koncertem Komorní filharmonie Pardubice v aule 
Arnošta z Pardubic. 
 
Region| Východní Čechy 

 

Univerzita Pardubice připravila na celý tento týden program ke Dni 
boje studentů za svobodu a demokracii 

12.11.2018    ČRo Pardubice    str. 3   13:00 Události regionu 
        Univerzita Pardubice     

Petra BERÁNKOVÁ, moderátorka 
-------------------- 
Univerzita Pardubice připravila na celý tento týden pro akademiky i širokou veřejnost speciální 
program ke Dni boje studentů za svobodu a demokracii. Na programu jsou filmové projekce, 



studentská čtení, výstava i koncert. Všechny akce budou připomínat historické listopadové události, 
které mají vazby na vysokoškolské prostředí. 
 
Drahomíra BAČKOROVÁ, redaktorka 
-------------------- 
Dnes bude v univerzitní aule promítání filmu Jan Palach, v úterý studenti Filozofické fakulty společně 
přečtou divadelní knihu Václava Havla, a to v univerzitním kampusu u lavičky s jeho jménem. A na 
stejném místě si budou moct zájemci od čtvrtka připomenout deset nejdůležitějších událostí 
moderních dějin a seznámit se s osudy lidí, kteří je zažili na vlastní kůži. Oslavy pak skončí v pátek 
celodenním programem. Z Pardubic Drahomíra Bačkorová, Český rozhlas. 

 

Hitrádio MAGIC 

Univerzita Pardubice připravila speciální program ke Dni boje 
studentů za svobodu a demokracii 
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        Univerzita Pardubice     

moderátorka 
-------------------- 
Univerzita Pardubice připravila na příští týden speciální program ke Dni boje studentů za svobodu 
a demokracii. Od 12. do 16. listopadu oslaví státní svátek a připomene historické listopadové události. 
Program zahrnuje filmové projekce, výstavu, sportovní akce i koncert. 
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