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Pardubice - Fakulta filozo
ficka Univerzity Pardubice 
vcera zvefejnila program, 
kterY pfipravila pro vefej
nost k ,osmickovym" vyro
cim. Prvni akce, behem niz 
se historici ohlednou za 
dulezitymi milniky nasich 
dejin, se v budove EB ve 
vyukovem arealu univerzity 
ve Studentske ulici usku
tecni jiz v pondeli. oct 15:30 
hodin se zde bude diskuto
vat o komunistickem puci v 
race 1948. Tuto pfednasku 
pofada fakulta ve spolupraci 
se spolecnosti Pameti naro
da Vychodni Cechy. v uterY 
v 17 hodin se na stejnem 
miste kana pfednaska his
torika Jifiho Urbana s na
zvem Pocatek komunisticke 
diktatury v CSR. Vstup na 
abe akce je volny. Celkem 
fakulta na rok 2018 napla
novala 10 pfednasek. (pro) 
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„Osmičkové“ přednášky začínají 
 
Pardubice – Fakulta filozofická Univerzity Pardubice včera zveřejnila program, který připravila pro 
veřejnost k „osmičkovým“ výročím. První akce, během níž se historici ohlédnou za důležitými milníky 
našich dějin, se v budově EB ve výukovém areálu univerzity ve Studentské ulici uskuteční již v 
pondělí. Od 15:30 hodin se zde bude diskutovat o komunistickém puči v roce 1948. Tuto přednášku 
pořádá fakulta ve spolupráci se společností Paměti národa Východní Čechy. V úterý v 17 hodin se na 
stejném místě koná přednáška historika Jiřího Urbana s názvem Počátek komunistické diktatury v 
ČSR. Vstup na obě akce je volný. Celkem fakulta na rok 2018 naplánovala 10 přednášek. 
 
Region| Východní Čechy 
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Pardubice – Fakulta filozofická Univerzity Pardubice zveřejnila program, který připravila pro 
veřejnost k „osmičkovým“ výročím. 
 
"První akce, během níž se historici ohlédnou za důležitými milníky našich dějin, se v budově EB ve 
výukovém areálu univerzity ve Studentské ulici uskuteční již v pondělí. Od 15:30 hodin se zde bude 
diskutovat o komunistickém puči v roce 1948. Tuto přednášku pořádá fakulta ve spolupráci se 
společností Paměti národa Východní Čechy. 
V úterý v 17 hodin se na stejném místě koná přednáška historika Jiřího Urbana s názvem Počátek 
komunistické diktatury v ČSR. Vstup na obě akce je volný. Celkem fakulta na rok 2018 naplánovala 10 
přednášek." 
 
URL| https://pardubicky.denik.cz/zpravy_reg...ickove-prednasky-zacinaji-20180225.html 
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