Vážený pan
Prof. RNDr. Juraj Ševčík, Ph.D.
Děkan
Přírodovědecká fakulta UP
Tř. 17. listopadu
Olomouc

V Olomouci 12. listopadu 2012.
Vážený pane děkane,
dovolujeme si Vás oslovit ve věci Zlaté promoce, kterou jsme absolvovali
v pátek 9. listopadu 2012.
Vyjadřujeme dík za skvěle uskutečněný, a pro nás, všechny účastníky,
obohacující a velmi důstojný obřad.
Chtěli bychom tímto dopisem vyjádřit poděkování Vám a všem
pracovníkům fakulty, kteří se na organizaci promoce podíleli a zasloužili
se tak o pro nás, v našem věku a odstupu od pobytu na fakultě,
nezapomenutelné a povznášející zážitky.
Děkujeme paní proděkance doc. Ireně Smolové, která se s úspěchem
zhostila role promotora a přednesla precizní a pro nás potěšující výklad
současného stavu fakulty.
Poděkování patří všem, kteří se na organizaci promoce podíleli. Byla na
nich vidět ochota a přívětivost, která nám umožnila cítit se na fakultě po
dlouhých padesáti létech jako starší studenti, kteří se rádi vrátili na svoji
Alma mater.
Ještě jednou poděkování od Zlatých absolventů
Prof. Pavel Peč a RNDr. Danuše Pečová za všechny Zlaté promované,
studijní skupina M-Ch 1962.

Milá paní Hennerová, dovolte, abych Vám vyjádřila poděkování za úžasně připravenou
a zdařile provedenou Zlatou promoci, která byla 9.11. Mluvím za sebe, ovšem myslím, že by
se mnou kolegové souhlasili a to s největším nadšením. Taky má rodina a přátelé, kterým
jsem dopodrobna ZP vylíčila, nešetřili slovy chvály. Takže ještě jednou veliké díky Vám
osobně, Vašim kolegyním, všem ostatním, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na přípravě
a vlastní akci a obecně i celé přírodovědecké fakultě. Velmi nás všechny potěšil váš zájem
o nás, vysloužilce. Na naši Alma mater budeme vzpomínat s ještě větší vděčností.
V úctě Mgr. M, Poštulková, Opava

Vážená paní Henerová,
Jsem ještě plna dojmů ze včerejšího dne. Chci vám za všechny známé poděkovat, moc se nám to
všem líbilo. Vždyť jsme se mnozí /tedy většina/ potkali po 50 letech! Taky bylo bezvadné, že jsme se
tam mohli setkat se svými vyučujícími. Bylo to jistě náročné, jednak organizačně /pro vás/ a jednak
finančně/snad pro fakultu?/ Říkali jsme si, že jste po nás měli chtít nějaký finanční příspěvek. Jsme
sice důchodci ,ale pro takovou příležitost se vždycky něco najde. To snad do budoucna-my jsme s tím
počítali a vy jste nic v podstatě nechtěli. Takže ještě jednou vám chci =poděkovat a popřát vám v
životě hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.
S pozdravem
Jiřina Nasadilová (za obor Biologie_Chemie)

