Vážená paní Hennerová,
Vážení představitelé fakulty,
rád a upřímně bych Vám chtěl poděkovat za organizaci sobotní stříbrné promoce. Je to velice
dobrý nápad a navíc celý program se nesl ve velice příjemné, uvolněné a neformální
atmosféře. Někteří absolventi říkali, že účast na oficiální části zvažovali, ale po jejím průběhu
konstatovali, že jsou velice rádi, že přišli. Nebyl to můj případ, protože jsem se na promoci
těšil a skoro si myslím, že je povinností každého absolventa se k fakultě a univerzitě
hrdě hlásit. Bylo milé a příjemné, že fakulta vytvořila prostor pro toto setkání, bylo milé
vidět některé spolužáky po tolika letech a zavzpomínat. A jelikož téměř každá skupina měla
následně "svůj " sraz, bylo milé potkávat večer ve městě skupinky veselých absolventů, které
se různě mísily a prolínaly a vzpomínaly a naslouchaly a veselily se. Zkrátka príma sobota,
která spontánně přešla do neděle.
Děkuji Vám za vytvoření tohoto prostoru pro setkání, děkuji Vám za veškeré starosti s tímto
spojené.
Přeji fakultě i celé univerzitě mnoho zdaru, invenci i zásadovost, tvůrčí potenciál a úspěch,
přeji jí náročnost a trvání na pevných morálních zásadách, přeji jí mnoho dalších spokojených
absolventů jako jsme byli v sobotu 5.10.2013 my, asolventi roku 1988.
Zůstávám v dokonalé úctě.
Mgr. Tomáš Klásek, matematika – zeměpis
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dobrý den,
děkuji za dokonale a hezky zvládnutou akci.
Bylo to příjemné setkat se se spolužáky a upevnit vztah k mateřské fakultě.
Těším se na zlatou promoci :-)))
S uctivým pozdravem
Mgr. Miroslav Blažek
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dobrý den.
Chtěla bych Vám co nejsrdečněji poděkovat za zorganizování akce Stříbrná promoce absolventů z
roku 1988. Setkání s bývalými spolužáky, spolužačkami a kamarádkami po tolika letech bylo velice
příjemné. Dali jste nám i příležitost nahlédnout do života dnešních studentů, což bylo hodně
zajímavé. Moc se mi líbila nová moderní budova školy. Mohu to potvrdit tím, že jsem byla poslední,
kdo z ní odcházel.
Už teď se těším na zlatou promoci. Ještě jednou děkuji a přeji hodně elánu do pořádání podobných
akcí.
Mgr. Irena Špacírová

Dobrý den.
Byl jsem pověřen, za absolventy 1988 oboru Teoretický kybernetika,
matematická informatika a teorie systémů, Vám poděkovat za vynikající
organizaci stříbrné promoce.
S pozdravem
RNDr. Jiří Vlasák
-------------------------------------------------------------------------

Chtěli bychom Vám i celé „naší“ fakultě poděkovat za obrovský zážitek, který jste nám, u příležitosti
25. výročí naší promoce, připravili.
Celá akce byla skvěle připravená, líbilo se nám, že se nesla nejen ve slavnostním, ale i odlehčeném
tónu. Myslím, že nám mají absolventi ostatních fakult co „závidět“. Velmi jsme také přivítali možnost
prohlédnout si krásnou novou budovu fakulty.
Děkujeme
Tomáš a Eva Fellerovi
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vážená paní Hennerová,

chtěla bych Vám všem moc poděkovat za nezapomenutelný zážitek. Vše bylo fantasticky
zorganizované a povedlo se Vám v nás vzbudit hrdost, že patříme k této škole.

Moc Vám děkuji,

Tereza Sommersová

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

