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1.3. Kdybych byl student, mil oval bych to tady, ř ekl britský vel vyslanec   

Kdybych byl student, miloval bych to tady, řekl britský velvyslanec N1 URL  
WEB , Datum: 04.05.2019 , Zdroj: kutnohorsky.denik.cz , Autor: Nicholas Stewart Archer, Univerzity Pardubice , 
Návštěvnost: 47 990 

Velvyslanec Spojeného království Velké Británie a Severního Irska Nicholas Archer zavítal 
podruhé do Pardubic. Po Velké pardubické tentokrát navštívil Univerzitu Pardubice, kde se ve 
čtvrtek s jejími představiteli bavil o spolupráci českých a britských vědců.  
 
„Věřím, že se i přes možný odchod Británie z Evropské unie, vztahy na vědecké úrovni nebo ve 
výměně studentů nezmění,“ sdělil rektor Univerzity Pardubice  
Jiří Málek. V to samé doufá i velvyslanec. „Nechceme přijít o skvělé české studenty, kteří studují 
v Británii. Stejně tak chceme pro naše studenty zachovat možnost poznat jiné kultury. Myslím, že 
zahraniční pobyty studenty obohacují, otevírají jim mysl,“ okomentoval Archer.  
Zároveň podle velvyslance motivují studenty k větší píli. „V dnešním světě studenti soupeří o 
místo nejen s ostatními ze svojí země, ale z celého světa. Podle mého studenti musí pracovat 
mnohem tvrději než kdysi my,“ pronesl Brit.  
Velvyslanec Spojeného království Velké Británie a Severního Irska v České republice Nicholas 
Stewart Archer na návštěvě Univerzity Pardubice.  
Společně s rektorem univerzity Málkem pak zasadil dub – britský národní strom, mezi pavilony 
studentských kolejí. „Okolní prostředí studenty může hodně ovlivnit. Zdejší prostory jsou velice 
moderní a inspirativní, líbí se mi tu,“ řekl Archer. Pochválil také město. „Byl jsem se podívat na 
zámku a u Labe. Pardubice jsou krásné. Kdybych byl student, miloval bych to tady,“ podělil se 
velvyslanec.  
Odpoledne se sešel s pardubickým primátorem Martinem Charvátem a hejtmanem Pardubického 
kraje Martinem Netolickým. Jeho excelence se chce do Pardubic znovu podívat při příležitosti 
otevření opravené radnice. Vzpomenul také Velkou pardubickou, kam by se letos opět rád 
podíval.  
Kateřina Bečková  
 
Velvyslanec Spojeného království Velké Británie a Severního Irska v České republice Nicholas 
Stewart Archer na návštěvě Univerzity Pardubice. / Foto: Adrian Zeiner.  

 
1.2. Britský  vel vyslanec jednal o spolupráci na U ni verzitě Pardubice 

Britský velvyslanec jednal o spolupráci na Univerzitě Pardubice N1 URL  
WEB , Datum: 05.05.2019 , Zdroj: pardubice.cz , Návštěvnost: 13 788 

Velvyslanec Spojeného království Velké Británie a Severního Irska v České republice Jeho 
excelence Nicholas Stewart Archer dnes jednal s vedením Univerzity Pardubice o spolupráci 
českých a britských vědců. Prohlédl si také vědecká pracoviště se zaměřením na 
nanotechnologie, elektrotechniku nebo dopravu a zasadil britský národní strom v novém 
univerzitním parku.  

 
1.1. Britský  vel vyslanec jednal o spolupráci na U ni verzitě Pardubice 

Britský velvyslanec jednal o spolupráci na Univerzitě Pardubice N1 URL  
WEB , Datum: 05.05.2019 , Zdroj: technickytydenik.cz , Návštěvnost: 36 006 

Velvyslanec Spojeného království Velké Británie a Severního Irska v České republice Jeho 
excelence Nicholas Stewart Archer minulý týden jednal s  
 
vedením Univerzity Pardubice o spolupráci českých a britských vědců. Prohlédl si také vědecká 
pracoviště se zaměřením na nanotechnologie, elektrotechniku nebo dopravu a zasadil britský 
národní strom v novém univerzitním parku.  
„Česko-britská spolupráce ve vědě je velmi aktivní. Více než 1000 britských a českých vědců 
dnes v rámci evropského programu Horizon 2020 pracuje na 380 společných projektech a 
publikuje společně přes 1000 odborných článků ročně,"uvedl britský velvyslanec Nick Archer.  
Archer, který přijel do Pardubic na pozvání rektora prof. Jiřího Málka, si prohlédl vědecká 
pracoviště tří ze 7 fakult Univerzity Pardubice (UPa). Zajímaly jej především laboratoře zaměřené 



na nanotechnologie, elektrotechniku nebo výzkum v oblasti dopravy. Navštívil například Centrum 
materiálů a nanotechnologií CEMNAT Fakulty chemicko-technologické, které dlouhodobě 
spolupracuje s Velkou Británií při výzkumu materiálů.  
„Univerzita Pardubice má velký zájem o pokračování, případně o další rozšíření vědecko-
výzkumné spolupráce s našimi současnými i novými partnery z Velké Británie. Věřím, že se, přes 
její možný odchod z Evropské unie, vztahy na vědecké úrovni nebo ve výměně studentů s ní 
nezmění,"řekl rektor Univerzity Pardubice prof. Ing. Jiří Málek, DrSc.  
Na Univerzitě Pardubice spolupracuje intenzivně například s britskou Lancaster University 
Fakulta elektrotechniky a informatiky. Vědci z Výukového a výzkumného centra Dopravní fakulty 
Jana Pernera dokončili několik úspěšných projektů s univerzitou v Sheffieldu. Na UPa probíhají 
rovněž vzájemné studijní pobyty a stáže studentů i akademiků v rámci programu Erasmus+ nebo 
například přes Jazykové centrum UPa vyjede na britské ostrovy ročně zhruba desítka studentů 
na University of Central Lancashire (UCLAN).  
Britský velvyslanec v areálu kampusu zasadil symbolicky britský národní strom - dub, který bude 
ozdobou nového univerzitního parku. Po jednání na univerzitě velvyslanec poobědval s rektorem 
Univerzity Pardubice Jiřím Málkem a primátorem města Pardubic Martinem Charvátem, 
odpoledne pokračoval jeho program u hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického.  

 
1.2. Britský  vel vyslanec navštívil uni verzitu  

Britský velvyslanec navštívil univerzitu N1  
TISK , Datum: 03.05.2019 , Zdroj: Pardubický deník , Strana: 3 , Autor: (bek) , Vytištěno: 6 040 , Rubrika: 
Pardubicko/Pardubický kraj , Země: Česko 

Aktuálně  
 
Pardubice – Velvyslanec Spojeného království Velké Británie a Severního Irska Nicholas Archer 
zavítal podruhé do Pardubic. Po Velké pardubické tentokrát navštívil Univerzitu Pardubice, kde 
se s jejími představiteli bavil o spolupráci českých a britských vědců. „Věřím, že se i přes možný 
odchod Británie z Evropské unie, vztahy na vědecké úrovni nebo ve výměně studentů nezmění,“ 
sdělil rektor Univerzity Pardubice Jiří Málek. V to samé doufá i velvyslanec. „Nechceme přijít o 
skvělé české studenty, kteří studují v Británii. Stejně tak chceme pro naše studenty zachovat 
možnost poznat jiné kultury. Myslím, že zahraniční pobyty studenty obohacují, otevírají jim mysl,“ 
okomentoval Archer. Společně s Málkem pak zasadil dub, britský národní strom, mezi pavilony 
studentských kolejí. „Okolní prostředí studenty může hodně ovlivnit. Zdejší prostory jsou velice 
moderní, líbí se mi tu,“ řekl Archer. Odpoledne se sešel s pardubickým primátorem a hejtmanem. 
Velvyslanec se chce do Pardubic znovu podívat při příležitosti otevření opravené radnice.  

Region vydání: Východní Čechy 
 
1.3. Britský  vel vyslanec navštívil Pardubický kraj   

Britský velvyslanec navštívil Pardubický kraj N1 URL  
WEB , Datum: 02.05.2019 , Zdroj: pardubickykraj.cz 

Pardubice - Velvyslanec Velké Británie Nicholas Archer navštívil ve čtvrtek Pardubický kraj. Po 
návštěvě Univerzity Pardubice a jednání s primátorem krajského města Martinem Charvátem se 
setkal také s hejtmanem Martinem Netolickým. S tím debatoval nejen o fungování regionu, ale 
také o celostátní politické situaci, Brexitu či blížících se volbách do Evropského parlamentu.  
 
„Je vidět, že pan velvyslanec je velmi vnímavý a za dobu svého působení je velmi dobře 
orientován nejen v historických reáliích, ale také aktuální politické situaci. Jsem rád, že navazuje 
na předchozí linii velvyslankyně Jan Thompson a snaží se poznávat české a moravské regiony, 
které se zabývají zcela něčím jiným než centrum a Praha. Totéž je v případě Londýna a zbytku 
Velké Británie,“ řekl hejtman Martin Netolický. Ten s velvyslancem rozebral nejen záležitosti čistě 
krajské, ať už hospodářství, cestovní ruch či dopravní infrastrukturu, ale také otázky celostátní či 
zahraniční politiky se zaměřením na Brexit.  
 
Nicholas Steward Archer  



Po ukončení studií nastoupil v roce 1983 do služeb své vlasti. Nejprve působil v sekci pro dálný 
východ. Poté přešel, už jako vedoucí sekce, do odboru pro Blízký východ a Severní Afriku. 
Následovaly tři roky v roli asistenta tajemníka ministra a tříletý post 1. tajemníka ekonomické a 
obchodní sekce velvyslanectví v Oslu. V letech 1997 -2000 působil jako asistent tajemníka Prince 
z Walesu. V roce 2006 nastoupil na post Vysokého komisaře na Maltě a v roce 2008 byl 
jmenován velvyslancem v Kodani. V lednu 2018 byl jmenován velvyslancem v Praze.  
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