
Pardubice 

Univerzita chysta 
ptednaSI<y o zlu 
l<omunismu 
Fakulta filozoficl<a Univerzity Par
dubice pfipomene v tom to roce vY
znamna vYroci udalosti nasich de
jin. Jiz dnes zahajuje novY cyklus 
deseti specialnich pfednasek, be
hem nichz se historici Univerzity 
Pardubice ohlednou za dulezitymi 
milnil<y nasich dejin. Prvni na fadu 
prijde rol< 1948 a komunisticky pfe
vrat. A o nem se na pude univerzi
ty bude v pristim tydnu mluvit do
l<once hned dvakrat. Prvni unoro
va pfednaska se uskutecni dnes od 
17 hodin v budove EB v posluchar
ne E2 yYukoveho arealu kampusu 
v Pardubicich - Polabinach ve Stu
dentsl<e ulici. ,Bude se venovat po
catl<um l<omunisticl<e diktatury 
v CSR a datu vazicimu se ke l<omu
nisticl<emu pfevratu 25. unora 
1948, 0 nemz bude hovofit historik 
Jifi Urban z Fakulty filozoficl<e Uni
verzity Pardubice," fekla mluvci 
ustavu Valerie Wagnerova. (zln) 



0 poCatku diktatury dnes 
na Univerzite Pardubice 

Pardubice- Prednaska Pocatek komunisticke dik
tatury se uskuteCni dnes od 17 hodin v budove EB 
ve v:Yukovem arealu Univerzity Pardubice ve Stu
dentske ulici. V ramci ,osmiCkov:Ych" v:YroCi pfipra
vila univerzita celkem deset pfednaSek. (pro) 
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    (zln)    Univerzita Pardubice     

Pardubice 
 
Fakulta filozofická Univerzity Pardubice připomene v tomto roce významná výročí událostí našich 
dějin. Již dnes zahajuje nový cyklus deseti speciálních přednášek, během nichž se historici Univerzity 
Pardubice ohlédnou za důležitými milníky našich dějin. První na řadu přijde rok 1948 a komunistický 
převrat. A o něm se na půdě univerzity bude v příštím týdnu mluvit dokonce hned dvakrát. První 
únorová přednáška se uskuteční dnes od 17 hodin v budově EB v posluchárně E2 výukového areálu 
kampusu v Pardubicích – Polabinách ve Studentské ulici. „Bude se věnovat počátkům komunistické 
diktatury v ČSR a datu vážícímu se ke komunistickému převratu 25. února 1948, o němž bude hovořit 
historik Jiří Urban z Fakulty filozofické Univerzity Pardubice,“ řekla mluvčí ústavu Valerie 
Wágnerová. 
 
Regionální mutace| Mladá fronta DNES - pardubický kraj 
 

Pardubický deník 

O počátku diktatury dnes na Univerzitě Pardubice 
27.2.2018    Pardubický deník    str. 3   Pardubicko 

    (pro)    Univerzita Pardubice     

Pardubice – Přednáška Počátek komunistické diktatury se uskuteční dnes od 17 hodin v budově EB 
ve výukovém areálu Univerzity Pardubice ve Studentské ulici. V rámci „osmičkových“ výročí 
připravila univerzita celkem deset přednášek. 
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