Vážená paní Hennerová,
chci Vám popřát krásné a spokojené Vánoce a zároveň dodatečně poděkovat Vám i ostatním
organizátorům Stříbrné promoce. Je to úžasný nápad, protože se spolužáky z jiných kruhů (oborů)
příležitost k setkání jinak není. Jsem moc ráda, že jsem se mohla zúčastnit a potkat staré kamarády,
které jsem celých 25 let neviděla... Moc jsme si to užili!
Ještě jednou tedy veliké díky Vám i všem dalším, kteří se na organizaci podíleli.
S přáním všeho dobrého do nadcházejícího roku
Eva Toušková

Dobrý den paní Hennerová,
Chtěla bych Vám a celému organizačnímu týmu co nejsrdečněji poděkovat za uspořádání velmi
vydařené stříbrné promoce absolventů z roku 1987.
Bylo to velmi milé setkání v příjemné atmosféře a za to Vám patří velký dík.
S pozdravem
Daniela Fialová

Vážená paní Henerová,
dovolte mi, abych Vám i Vaším prostřednictvím všem podílejícím se poděkovala za výborně
připravenou stříbrnou promoci, skvělou atmosféru i následné krásné vzpomínky, které jsem si
z této akce odnesla.
Bylo mi velkým potěšením a i v budoucnu se těším na případný další kontakt s
přírodovědeckou fakultou.
Mgr. Hana Zdražilová

Dobrý den,
ráda bych vám touto cestou poděkovala za velmi příjemný den Stříbrné promoce. Všichni
jsme si to moc užili.
Mgr. Dana Holotíková

Vážení členové akademické obce, členové organizačního týmu,
patří Vám upřímné poděkování za to, že mnozí z nás se vrátili - aspoň na chvilku - do doby
mládí. Opravdu to byl silný zážitek - sedět ve stejné sestavě jako kdysi vidět spolužá(č)ky stejně zajímavé, krásné i legrační jako tenkrát ... a co teprve, kdyby byla
"stříbrná vojenská katedra" nebo "stříbrný kurz na Pastvinách" ...
Během obřadu zazněla vzpomínka na ty, kteří už na tomto světě složili všechny zkoušky. Já
bych chtěl ještě dodatečně vzpomenout i na ty spolužáky, kteří jsou na tom z různých důvodů
tak špatně, že tam být nemohli, třebaže by tam byli rádi.
Zároveň chci ještě s vděčností vzpomenout na všechny vyučující, kteří nás během
studia ovlivnili jako odborníci i jako lidé.
Vivat Academia RNDr. Stanislav Ulčák
P.S.
Přikládám část dopisu od profesora Jana Čermáka z Mendelovy univerzity - věřím, že Vás
jeho názor na tuto akci potěší:
Vazeny pane doktore,
Predevsim dovolte, abych Vam uprimne pogratuloval ke stribrne promoci na staroslavne olomoucke
univerzite. Netusil jsem, ze se tam tento chvalyhodny a akademickou obec bezpochyby stmelujici
obycej, ktery lze jen doporucit i jinym univerzitam, dochoval. ....

Dobrý den,
stříbrná promoce byla moc fajn. Všem se moc líbila. I nová škola se nám velice líbila. I počasí
nám přálo - bylo krásně, svítilo sluníčko, na terase školy bylo nádherně.
Děkuji
Pavla Kubínková
M-Z 1987

Dobrý den,
chci Vám aspoň touto cestou poděkovat za Vaši úžasnou práci kolem stříbrné promoce. I když jsme
Vám ji někteří komplikovali tím, že jste nás musela uhánět o slíbené fotky ... Požádal jsem před
koncem slavnostního aktu prof. Molnára, aby Vám (a samozřejmě ostatním organizátorům) za nás
poděkoval za organizaci celé slavnosti. Trochu jsem si naběhl, protože mne vyzval, abych pronesl
poděkování za absolventy, čehož jsem se snad úspěšně zhostil. Ale v aule jsem samozřejmě nemohl
jmenovat všechny organizátory, protože další ani neznám. Tak chci aspoň touto cestou poděkovat
adresně přímo Vám.
Děkuji předem a jsem s pozdravem
Pavel Ženčák
Vysoké Studnice

