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Yážená paní zlámalová. Dnes jsem se zúčastnila ZIaté promoce a ve1mi děkuji,
že jste takovou úžasnouakci dokázalí zorganízovat. Vše by1o promyšleno do
detailu a nemě1o to jedinou chybičku. By1a to nádherná akce a vše bylo
sLoprocentní. .Tsem šÉastna,díky Vám' že jsem některé spolužáky viděla
skutečně po 50 letech. A díky Viím se teď uvidíme dříve než za 50 1et. Věřím,
že všichni by1í spokojeni a dojati jako já. .reště jednou díky a přeji krásné
dnv. Jana Nováková- M_ Z.

Zlatá promoce absolventů Přírodovědecké fakulty UP v olomouciz roku 1960
Dne ]-0.|istopadu 2010 jsem se zúčastni|s|avnostní z|até promoce abso|ventů PřF UP
v olomouci. Padesát |et od konce mého studia. Musím říci,žena ni budu vzpomínat do

konce života. ZapůsobiIa na mne její perfektní příprava, přesná korespondence, výborná
organizace z|até promoce, skvě|é chovánípořadate|ů, účastrektora UP, děkana PřF i da|ších
představite|ů fakulty, informace o současnosti faku|ty a také ce|é prostředí nové budovy

Přírodovědecké faku|ty. Vše nasvědčova|o tomu, že faku|ta i univerzita mají ke svým
abso|ventům ve|mi pěkný vztah. V době, kdy m|adšígenerace nemají vždy příliš dobrý vztah
ke starším |idem, v tom spatřuji ve|ký humanistický počin faku|ty a univerzity,projev jejich
ku|turní a spo|ečenskéúrovně. Jsem hrdý na to, že jsem abso|ventem Přírodovědecké faku|ty
Univerzity Pa|ackého v o|omouci. Nejen proto, co jsem uved|, a|e také proto, že mne do
života vybavi|a takovými odbornými a pedagogickými zna|ostmi a dovednostmi, které mi
umožni|y bezprob|émové působení středoško|ského pedagoga více jak 45 |et. Dnes jiŽ mohu
říci, že jsem se mezi absolventy stejného oboru jiných univerzit ve|kých měst, jako je Praha

nebo Brno, cíti| zcela rovnocenně. By|jsem vděčen zato, že jsem se k Přírodovědecké fakultě
UP v olomouci během uplynulých moh| vracet a nacházet vstřícnost. A to i v době, která pro

mne by|a z h|ediska spo|ečenského nepříznivá. To pro mne hodně znamena|o. Veliký dík

Přírodovědecká faku|to Univerzity PaIackého v o|omouci za všechno. Vře|ý dík všem těm,
kteří se na této z|até promoci podí|e|i.
RNDr. Josef Postorčók

absolvent PřF UP v olomouci 1960

vážený pane děkane, paní ZIámaIová, paní Petřeková!
a'x.t. J+a^ň
ĎEILL |r1
uu čest absolvovat letošní zlatou promoci. Velice si vážímúsí]í, které
jste této akci museli věnovat, abyste nám, starým wysloužilcům,připravili tak krásný
!'rerq

zážitek.

Setkáváme se posledních asi 10 1et s mými spolužáky z našíkombinace
každoročněa mnozí (pokud mohou) ' přijedou zdaleka, někteří i z ciziny. A1e takow\ý
krásný pocit, který jsem díky vám letos zažíla, je neopakovate1ný.
I nová budova přírodovědecké fakulty mne zauja1a, trochu mi je líto, že
jsme takovou neměli za našich studií. Přesto mám na studentská léta krásné vzpomínky a
především jsem vděčná sv.-ýrn' dnes už vesměs zesnu1ým přednášejícím, že nás tak
přípravi1i na nelehké učite1sképovol-ání.
.reště iednou díkv za nezapomenutelný zážiLek.

Ryš1inková, obor M-F

Mgr. Renata

paní Petrželová,
zúčastnila jsem se Zlat.é promoce dne 10.II .201'0. Z našístudijní skupiny
se nás zúčastnilo 12 - samé ženy.
Všechny jsme se shod]-y, že tato akce by1a velmi krásná a pro nás i
dojemná. Yážímesí toho, že se vedení faku1ty rozhodlo takovou akci uskutečnit. Žádnou z nás ani ve snu nenapad.1o, že
bychom se něčeho podobného moh1y dočkat
opravdu to zaslouží obdiv a poděkování. Ce1ý štáb byl moc mi1ý a ochotný
pochvalu zaslouží organizace ce]-é akce
i pohoštění.Proto Vás prosím, abyste t'lumočila naše srdečnépoděkování
děkanátu fakulty a ce1ému organizačnímuštábu.
\Iážená

Děkuji a srdečně vás zdravím
Š1ahařová.

a

