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rád bych vám všem, kteří jste pro nás přípravili stříbrnou promocí, upřímně pod.ěkoval.
By1o ve1mi příjemné vidět se po letech se spolužáky nejen ze studijní skupiny, ale i z
dalších skupin a oborů. A dík, že to neby1o škrobeně oficiální, a1e opravd.u pohod.ové
setkání.
Jan Hrubeš

Jan Hrubeš
Katedra matematíckych metod V ekonomice
Ekonomícká fakulta vše-TU ostrava
Sokolská tŤída 33
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ýážená paníls1ečnoZlámalová,
Chtěla bych Vám velmi poděkovat za krásný zážitek spojený se stříbrnou
promocí. Hlavně však za to, že jst'e mne t,ak pohotově zařadi]-i d'o celé akce'
přest.ože můj příh1ašovacímai1 zřejmě nedorazi].. Zároveň Vás prosím o
zaslání CD s fotografiemi na adresu Helena Valtrová, Zlatníkova 1-57.7, 544 01'
Dvůr Králové nad Labem. V roce 1985 jsem ukončila studijní obor učítelst.ví
matematiky a chemie. Ještě jednou děkuji všem, kteří Se na přípravě akce
podí1e1i, a přeji hodně dobrých a chytrých studentů vašíchstud.iiních o1.rorťl'
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děkuji mojí alma maqer a organizačnímu týmu a zúčastněnýnpracormíkům UP za krásný
zážitek.
přaji tršam }rnÁ.x úspěchůa už teď se těšímna da1šísetkání :) Dr. Poloniová Eva
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^^'xkovat krásný den strávený se spoIužáky v nové budově přírodověděcké
yvus

fakulty. Za sezváni, organizací, průběh promoce' za tu od]'ehčenost aktu...moc se
ten nápad tíbí.
By1o to moc hezké.
Marie Zemánková
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Dobrý den! Ráda bych vám poděkova]a za naprosto luxusní péčio stříbrné absolventy,
obzvlášt'ě o tři absolventky ubytované v Holicích. Nikdy jsem se s takowým servísem
nesetkala a je ve1mi příjemnézjistít, že je v dnešnídobě něco takového možnéi bez
nadit'é peněženky. Ve ško1e bylí všichni zvědaví ( tuto akci nikdo jiný ze svých
wysokých škoI nezná ), takže w\rprávím a jenom chválím! .reště jednou moc děkují ! !
Mějte se krásně, Lenhartová.

\rážená paní zlárrtalová,

činímsice pozdě, ale moc bych chtě1a poděkovat naší faku]tě za uspořádání
stříbrné promoce pro absolvovent'y z roku 198E.By1a to ir1mikajíci
Určitě máme
všichní k přírodovědecké fakultě.hluboký vztah, proto pro mě by1oat<ce.
ve1k1ím přínosem
nejen set.kání se spolužáky, ale i seznáňení se.sóučas"ý* aa''i',ina fakultě.
Moc děkuji.
Alena Gallová
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vážená paní zl.íma1ová, děkuji všem organizáLorům za uspořádání akce stříbrná
promoce 201-0. Bylo pro ně příjemné podívat se d.o nové bud.ovy fakulty a
prohodit. alespoň pár s1ov nejen se spolužáky, ale také s býwa1ými známými z
ko1ejí. Přeji PřF UP do dalších let' zejména kvalitní učítefe (jako jsme měli
my) a samozřejmě hodně dobrých studentů : ) .
ž
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Dušan Kajzar, M-Dg 1985

Děkují za blahopřání a současně chci poděkovat za zorqanizování stříbrné promoce.,Je
mi už síce dvakrát více ]-et, než když jsem studovala, a1e na svou faku]-tu ráda
vzpomínám a příIežitost setkat se se spolužáky jsem ve1mi uvíta].a. Můj tatínek také
letos absolvoval z].atou promoci a měf z ní ve].kou radost. Doufám, že Vám nová budova
dobře s]ouŽí a fakulta bude dá1e vzkvétat. Ještě iednou děkuii.
S pozdravem

Hana B]-ahová

a vedení fakuIty patří velký dík za zorganizování tak nádherné akce, a to od' nás
všech stříbrných abso]-ventů. Jsem hrdý na to, a často o tom mluvím mezí kolegy, kteří
neměfi takové štěstí, Že by;im jejich fakufta uspořádaIa tak krásné setkání, že jsem
studoval na PřF v o1omouci.
Ještě jednou díky a přeji Vám spoustu šťastných absolventů.
Vám

S pozdravem

Vladimír Wiesner

