Promovali po padesáti letech
Diplomy si vysokoškoláci převzali po letech znovu. od těch, které kdysi do fyziky či chemie zasvětili
olomouc - Z|atou promoci ošlavilo
včera sedmačtyŤicet absolventťr PÍírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v olomouci. Lidem, ktefi

promovali v roce 1959 az rttctlŽ většina zristďa na Moravě a učila nazákladních a stŤedních školách, pŤedávali z|até diplomy jejich někdejší
studenti - dnešníproděkani PÍírodo.
vědecké

fakulty.
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Zlatou promoci absolventri pfirodovědn;fch oboru poŤádá univerzita
potŤetí. ,,Dohledávatkontakty je do-
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cela složité.Máme pouze ridaje z dob
studia, kde u žen jsou navíc ještě rodná pfijmoff,.. Íiká asistentka děkana
Dagmar Petrželová, která má na sta-
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rosti organizaci setkaní. ,,Pomáhá
nám to, když se absolventi

i
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znajimezi

.

sebou, nebo kdyŽpocháneli z menší-

ho města nebo obce, kde jsou ochotní
nám prozradit jejich novou adresu...,
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\čtšinaabsolventu pochániz Mora.
vy a na Moravě také z stďa. ,,Ti, kte- i
fi bydlí v Čechách,by se dďi spočítat
na prstech,.. doplřuje Petrželová.
Z ce|ého ročníku,ktery měl privodně
asi sto dvacet studentťr' se tnnozi zlaté promoce nedožili, jiní se qfroční.
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ho setkaní nez častnili.
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Společnésťudium dďo také vznik

TAK sLlBUJl. Bfvalí
Bfvalíabso|venti
absolvel PÍírodovědeckéfaku|ty Univerzity Palackého si zopakova|i ávěrečnf s|ib.
lrD.

mnoh1fm pŤátelstvím, která pŤetrvala skriptivu. Její kamarádka a někdejší
|éta. Na zlaté promoci se včera sešly . spolubydlící
KÍížkovskéhoulice
.

napŤftlad olomoučanka Marie Záitorová a Dagmar Edlerová, která nyní
Žijev Brně. ,,Seznámily jsme se spolu
u pfijímaček. A naše pŤátelství nám
vydrželo dodnes, je to už čtyŤiapade.
sát rokri,,, YlkáEdlerová,

která v

.
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promovďa z matematiky afyziky,
U sv1fch oboru zristaly cel1f život.

V devětapadesátém roce se na
dnešní pfirodovědecké fakultě stu-

dovaly učitelskéobory, b1/vala to

olo. tehdy Vysoká škola pedagogická.

mouci vystudovala matematiku a de-
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na moravskfch zák|adních a stŤedních školách a vychovala tak další
generaci matematikŮ, chemilni či bi.
ologri. Mezi nimi jsou i proděkani

ní škole kolegu opatrného, lrÍer1f se

díky ní naučil pŤezouvat,.. podotkl

napfiklad děkan pŤírodovědecké fakulty Juraj Ševčík
kproděkanovi TopŤírodovědecké fakulty, kteff včerej. máši opatrnému. Také proděkan Jošímoslavenc m pŤedávďi v1froční sef Molnár viděl mezi pfichozími

z|até diplomy. Docházelo

tak

i k Ťadě směvnych situací.
\ětšina jejích absolventri pak učila
,Marie Záútotová učila nazák|ad-

absolventy mnohé znárrnré tváŤe. ,,Je

to ročníkmfch učitel z Eymnázia
a vysoké školy,.. uvedl. Mezi absol-

venty z roku 1959 patfi i někdejší
děkan pŤírodovědecké fakulty v ostravě Květoslav Buri an, fyzik z Vysokého učenítechniokého v Brně
Pavel Chmela či matematik Milan
Kopecky. Vystudovala zde také autorka detelctivek Eva Kačírková,, ta
se ale včerejšípromoce nez častni.
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PAVLA Kt,BIŠTovÁ

Absolventi přírodovědecké fakulty si zopakovali slib

Po PADESÁT| tETEcH se v pátek 6.-|istopadu seš|o v au|e nové budoriy PÍírodovědeckéfaku|ty Univerzity Palackého v o|omouci
sedmačtyŤicet bfvalfch abso|vent . Cekala je tu totiž ,iz|atá promoce... Diplomy jim pŤedali dnešnípÍedstavite|é fakulty a zároveř
jejich bfvalí studenti. S|avnostní akce se měla Účastnit i abso|ventka a autorka detektivek Eva Kačírková.Nakonec však bohuŽe|
nepÍijela. ,,Nejdá|e byd|í abso|ventka v Kanadě. V roce 1959 absolvova|o 118 student včbtně dálkaÍŮ, a|e z toho uŽ 45 absolventrl
zemŤe|o,.. prozradila Dagmar PetrŽelová z PÍírodovědeckéfakulty Univerzity Pa|ackého. Fot,o:Vác|av Šanovec

našeadlesall
FOTO na webu

více fotografií najdete na našich webov1Ích stránkách:
omo ucstred. nasead re sa.czlzlata pro moce
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Promooe po padesáti
letech Ía potŤetíI
Absolvent| Prírodovědecké Íaku|ty z roku 1959
se 6. 11. seš|i v au|e nové budovy Prírodovědecké
faku|ty UP. Dt]vodem k ieiich spo|ečnému setkání
by|aZlatá promoce. Ved|e promovanlch se jí učastni|
rektor UP proÍ. Lubomír Dvorák, děkan PrF UP proÍ.
Juraj Sevčíki proděkanl faku|ty doc. Eva Tesaríková,
doc. JoseÍ Molnár a proÍ. Tomáš Opatrn1fi.

Slavnostní událost si nenechalo ujít více neŽ 50
b1iva| ch student UP' u nichŽ nejpočetnějŠískupinu

tvorili absolventi matematiky. Do 0lomouce se tak
pri této príleŽltostl sjeli Iidé z r zn1fch koutt] repub|iky i světa: prljela napr. abso|ventka UP' jeŽ nyní Žije
v Kanadě či bliva!á studentka PrF UP' splsovatelka
Eva Kačírková.

V roce 1959 absolvova|o olomoucké prírodní

vědy 118 student včetně dáIkar .
7|atá promoce se na Prírodovědecké Íaku|tě UP
uskutečniIa jiŽ potretí.
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