
Olomoucká univerzita připravila velké 
Absolventské setkání spojené s  oslava-
mi 70. výročí svého obnovení. Unikátní 
akce se odehrála 9. a 10. září 2016. Do 
Olomouce přijelo šest tisíc absolventů 
z  tuzemska i  ze zahraničí, kteří se po-
tkali se svými spolužáky, kamarády i pe-
dagogy. Svou alma mater při této příle-
žitosti navštívila i řada osobností české 
vědy, umění, politiky a sportu.

Program setkání odstartovaly fakulty a  jejich 
katedry, které absolventům zpřístupnily své 
prostory a připravily navíc i speciální program. 
Například na právnické fakultě se uskutečnila 
dražba absolventských darů, uměleckých děl 
studentů a  absolventů fakulty. Na přírodo-
vědecké fakultě si hosté užili komentovanou 

prohlídku s návštěvou střechy budovy na třídě 
17.  listopadu. Večer se absolventi univerzity 
sešli v S-klubu a klubu 15 minut. 

Program na Floře
V areálu Výstaviště Flora začal hlavní program 
v sobotu 10. září. V 15 hodin se publikum na 
pár okamžiků přeneslo zpět do studentských 
časů – ceremoniál otevřel průvod představi-
telů univerzity v  talárech, který podkreslila 
melodie studentské hymny. Rektor Jaroslav 
Miller přivítal všechny přítomné a poděkoval 
jim, že znovu našli cestu do Olomouce. Pri-
mátor města Antonín Staněk, absolvent UP, 
připomněl, že i díky univerzitě není Olomouc 
provinčním městem. 

Následovalo slavnostní ocenění sedmi desí-
tek osobností, jež se zasloužily o mimořádnou 

Univerzita Palackého přivítala tisíce svých 
absolventů na jedinečném setkání

OHLÉDNUTÍ  ZA ABSOLVENTSKÝM 
SETKÁNÍM 2016

reprezentaci své alma mater a  šíření jejího 
dobrého jména doma i  v  zahraničí. Pamětní 
medaili převzali např. tenistka a psycholožka 
Helena Suková, hematolog Karel Indrák, no-
vinář Vít Pohanka, emeritní rektor Josef Jařab, 
dramatik a  režisér David Drábek či náměstek 
ministra zahraničních věcí a bývalý prorektor 
Jakub Dürr. 

Slavní absolventi UP – Leona Machálková, 
Jiří Pavlica s Hradišťanem a revivalová skupi-
na The Teachers – se postarali o melodickou 
linku odpoledne. Jejich koncerty si vyslechly 
stovky zájemců. Celým programem provedl 
moderátor Jakub Železný. Absolventské setká-
ní ukončil ohňostroj v univerzitních barvách.

Bohatá fotogalerie i video z nezapomenu-
telného setkání je k dispozici na www.absol-
venti.upol.cz v záložce Absolventské setkání.



Slovo rektora
Univerzity Palackého v Olomouci

Vážení a milí absolventi,

pro mne osobně bylo Absolventské setkání Univerzity 
Palackého jedním ze šťastných okamžiků tohoto roku. 
Díky skvělé práci organizátorů, slunečnému počasí, 
bohatému programu, a především díky vám, kteří jste 
ve vysokém počtu přijeli do Olomouce, se z dvouden-
ního setkání stal velký, neformální a veselý happening. 
Jedním ze strategických cílů naší univerzity je posílení 
vztahů mezi dnešní akademickou obcí a absolventy 
všech generací a profesních zaměření. Můžeme se pyš-
nit společnou identitou bývalých, současných (i budou-
cích) studentů UP, a toto vědomí by v nás mělo vybudit 
ducha přátelství, spolupráce a pomoci. Univerzita Pa-
lackého je ráda, že vás má – skvělé absolventy odvá-
dějící úžasnou práci v nejrůznějších oborech a na všech 
myslitelných místech planety Země. Prosím, zůstaňte 
s námi ve styku, pomáhejte nám, když to budeme po-
třebovat, a fanděte dál své univerzitě. Už nyní se těším 
na příští setkání s vámi.

Jaroslav Miller
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do Olomouce přijelo 6 000 absolventů | 
Univerzita Palackého si připomněla 70. výročí 

svého obnovení | nejstarší účastnice 
Absolventského setkání promovala v r. 1952 | 
6 500 km při cestě na Absolventské setkání 

překonala absolventka M. M., přiletěla 
z Kanady | 76 významných absolventů 

převzalo pamětní medaili | 11 registračních 
míst po celém městě | 180 dní uběhlo od 

nápadu k realizaci proskleného kontejneru – 
registračního místa před hlavním nádražím | 

20 bodů doprovodného programu | 

7 velkých koncertů | oslava 25. výročí 
povýšení z edičního střediska na univerzitní 

vydavatelství | v 00:30 hodin odcházel 
poslední návštěvník UPointu | rozdalo 

se 4 354 odznáčků s logem Univerzity 
Palackého | absolventi obdrželi 8 000 lahví 

minerální vody | 152 studentských 
dobrovolníků pomáhalo s organizací akce

ABSOLVENTSKÉ SETKÁNÍ V ČÍSLECH

Speciální vydání Žurnálu pro absolventy
Univerzita Palackého připravila pro všechny své hosty zvláštní vydání 
univerzitního časopisu Žurnál. Speciální číslo nazvané Absolvent nabíd-
lo rozhovory a portréty patnácti uznávaných osobností ze světa vědy, 
sportu, umění, medicíny, byznysu či diplomacie, které spojuje příslušnost 
k olomoucké univerzitě. Čtenáři se tak mohli seznámit například s pro-
fesní kariérou a názory plastického chirurga Bohdana Pomahače, hema-
tologa Karla Indráka, tenistky a psycholožky Heleny Sukové, vědce Radka 
Zbořila, trenérky Ivy Machové nebo muzikanta Jiřího Pavlici.

Kalendář, videomapping a PechaKucha Night
Hlavní program Absolventského setkání doplnila řada zajímavých akcí: 
v univerzitním informačním centru a obchodu (UPoint) proběhl křest 
stolního kalendáře UP na rok 2017 s fotografiemi slavného fotografa 
a absolventa UP Jindřicha Štreita; ve večerních hodinách se na stejnou 
budovu promítaly zásadní okamžiky z  novodobé historie univerzity; 
v kině Metropol se konala akce s názvem PechaKucha Night zaměřená 
na architekturu a urbanismus. 

Lékaři-umělci
Na lékařské fakultě začalo Absolventské setkání vernisáží výstavy ob-
razů. Pro expozici Lékař umělcem zapůjčili svá díla do foyer Dostavby 
Teoretických ústavů lékaři Zdeněk Kolář, Zuzana Čupalková, Michaela 
Uhrová a Marek Zálešák. Expozice dokazovala, že vedle náročné lékař-
ské profese je čas i na náročného koníčka. 

Zlaté a stříbrné promoce
Součástí programu Absolventského setkání byly také zlaté a stříbrné 
promoce. Promoce po 50 letech si nenechalo ujít 80 absolventů peda-
gogické a 52 absolventů filozofické fakulty. Na přírodovědecké fakultě 
svůj promoční slib po 25 letech slavnostně obnovilo 60 absolventů.

Strom absolventů
Parčík za přírodovědeckou fakultou zdobí od Absolventského setkání 
Strom absolventů, na jehož výsadbě se podíleli zástupci vedení fakulty 
spolu s absolventy. Jde o lípu malolistou, o tradiční strom, který je ve 
střední Evropě jako doma. Stromek doroste do výšky až 12 metrů a stej-
ně široká bude i koruna. Ale toho se (nejen) přírodovědci dočkají až za 
několik desítek let.

Komentované prohlídky, koncerty, divadlo
Velký ohlas sklidily i další body doprovodného programu, ať už šlo o ko-
mentovanou prohlídku Arcibiskupského paláce pro registrované absolven-
ty, o koncert Lucie Ceralové, jenž si vyslechlo sedm desítek absolventů, 
nebo o koncert Emila Viklického, na nějž přišlo 163 absolventů. Vstupenky 
na představení Stařec a moře v Divadle Tramtarie byly zcela rozebrány.

Fakultní oslavy
Právnická fakulta si spolu s absolventy, zaměstnanci a studenty připo-
mněla 25 let od svého založení. Děkanka Zdenka Papoušková při této 
příležitosti pokřtila almanach, který mapuje moderní historii fakulty, 
a zahájila výstavu fotografií. Zájemci absolvovali netradiční prohlídku 
fakulty – se speciálními indexy.
Živo bylo také na fakultě tělesné kultury v Neředíně, která slavila 25. vý-
ročí vzniku. Po slavnostním zasedání akademické obce s dortovým pře-
kvapením se k pracovníkům fakulty přidaly ke společnému vzpomínání 
a rokování také desítky absolventů tělovýchovných studií.

Univerzita třetího věku
V kavárně ve Zbrojnici se sešla řada studentů Univerzity třetího věku 
(U3V), aby oslavili její 30. narozeniny. Poslouchali muziku, bavili se, 
zkoušeli koloběžky nebo pétanque, pak se zapojili do oficiálního pro-
gramu Absolventského setkání. U3V je nejstarší univerzitou svého dru-
hu v ČR. Vznikla v roce 1986 jako první v tehdejším Československu.



Chtěl bych poděkovat za milé 
víkendové Absolventské setkání 2016! 

Vím, že jste po dlouhé měsíce 
pečlivě připravovali ono velkolepé, 
až majestátní setkání lidí, kteří mají 

tuze rádi svou alma mater! Bylo 
úžasné. Bohužel jsem se nemohl 

zúčastnit všech součástí bohatého, až 
svůdného programu. Velmi rád však 
vzpomínám na odpoledne a večer 
v pavilonu A Výstaviště Flora. Bylo 

úchvatné. Báječná atmosféra a vlídná 
nálada! Skvěle naladěný rektor 

Jaroslav Miller a laskavě vzpomínající 
emeritní rektor Josef Jařab, kterého 
jsem před mnoha lety téměř denně 

potkával na chodbě katedry... Vstřícný 
recitál Leony Machálkové a životní 
moudrostí a hudební podmanivostí 

obohacené vystoupení mého dobrého 
spolužáka z ročníku Jury Pavlici, 

s nímž jsem nějaký čas „vojákoval“… 
Upřímně se skláním před obrovitou 

a svědomitou prací a výkonem 
všech organizátorů. Jen málokdo 
docení, kolik času a nervů musela 
stát obrovská příprava. Můj obdiv! 

Univerzita se prezentovala jako štědrá 
a velmi pozorná hostitelka. Je vidět, 
že nás, absolventů, si skutečně váží. 

Stanislav J. ze Šumperka

Poděkování si zaslouží 
všichni, kdo se podíleli na přípravě tohoto setkání, i ti, kteří byli „živým obsahem“ 

programu. Díky všem!
Ivanka M.

Velmi jsem uvítala možnost 
přijet na přírodovědeckou 

fakultu v rámci Absolventského 
setkání. V roce 1994 jsem tu 

skončila dálkové studium optiky 
a optoelektroniky. Moc se těším 
a doufám, že tady najdu nějaké 
spolužáky. Od promoce jsem se 

viděla s málokterým. Jsem šťastná, 
že jsem tady. Je to báječná 

budova, to za mých časů nebylo.
Helena I. ze Slovenska

Absolvovala jsem filozofickou fakultu 

v roce 1965, angličtinu – ruštinu. Pro 

mě má Univerzita Palackého velký, 

dokonce i rodinný význam. Bydleli jsme 

nedaleko Olomouce a moji rodiče po 

válce přispívali na obnovení univerzity. 

Proto jsem si dnes vzala i prstýnek od 

maminky, aby tady byla symbolicky se 

mnou.

Jitka P. z Hranic

Ohlasy absolventů

Děkujeme za návrat do mládí, bezstarostnosti, touhy 
po vzdělání, spojeného s hýřením, večírky až do rána… 
Díky sympatickým autobusovým průvodcům, kteří nás 
nakazili svou pozitivní energií, entuziasmem a dobrou 

náladou.
Absolventky PdF 1978–1983 Jana a Míša

Děkujeme za návrat do mládí, 
bezstarostnosti. Skoro po 30 letech 
příjemné vzpomínání na krásné roky 

mládí a pohody. Díky za hezký víkend 
a příjemné prostředí a za organizaci 

celé akce.
Studenti PřF, LF – absolventi 1985

Žít ve vzpomínkách nelze. 
Ale tato vzpomínková akce 

stála za to.
J. E., PdF

Po dvaceti letech opět 
na místě činu, hned 

bych se vrátil.
XY

Díky za Absolventské setkání! 

Skvělá organizace i program. Byl 

to opravdu milý pocit, vrátit se 

po letech na stará místa.
Kateřina N.

O víkendu byla Olomouc jako 

stroj času. Bylo nádherné 

omládnout o 20 let. Děkuji!

Kateřina J.

Setkání bylo krásné, důstojné 

i dojemné zároveň. Vzpomínky 

nezmizely ani téměř 

po 50 letech. Děkujeme.

Věra K.

Studovala jsem bakalářský obor 
Všeobecná sestra, ale protože mě 

láká práce v domě pro seniory, 
tak ještě studuji na vyšší odborné škole sociální práci. Na olomouckou univerzitu vzpomínám velmi ráda; 
kromě řady informací jsem zde 

získala schopnost samostatné práce a kritického hodnocení. Na setkání jsem se registrovala v UPointu, na tomtéž místě jsem si také hodně nakoupila. Utrácela jsem za trička, flešky, propisky, univerzita má hodně hezkých věcí.
Veronika M. z Letohradu

Dovolte, abych vám poděkoval za pozvání a za 

obdržení pamětní medaile za mimořádnou 

reprezentaci UP v ČR a v zahraničí. Nesmírně 

si toho vážím. Bylo pro mě ctí stát vedle tak 

významných absolventů, kteří přijali vaše 

pozvání. Ještě jednou děkuji. Touto cestou 

vám chci nesmírně poděkovat za organizaci 

celého Absolventského setkání. Zvláště průběh 

sobotního slavnostního odpoledne a večera byl 

neopakovatelný a moc jsem si ho užil. Mohu slíbit, 

že se vždy rád budu vracet na svoji alma mater. 

A nyní to bude ještě umocněno vzpomínkou na 

setkání absolventů.

plk. Mgr. Jaroslav Knichal 

Děkuji vám za skvělou organizaci Absolventského setkání. Celý sobotní den i večer jsem si moc užila, potkala se se spoustou starých známých a úsměv na tváři mi zůstal ještě i pár dnů poté.Budovat povědomí o Univerzitě Palackého jako naší alma mater, kam se budeme jako absolventi rádi vracet, vzájemně se setkávat a předávat část našich zkušeností současným studentům, je klíčové pro společný úspěch náš všech.Ještě jednou vám co nejsrdečněji za sebe i za svou rodinu děkuji. Vše dobré z Tel Avivu přejeDelana Mikolášová

Zúčastnit se této akce, a to dokonce „nahoře na pódiu“ vedle 

skutečných velikánů naší univerzity, pro mě byla veliká 

čest. Za sebe mohu říct, že se mi celá akce velice líbila, byla 

dobře zorganizovaná, skvěle načasovaná (Dny evropského 

kulturního dědictví), ale hlavně se mi líbila její myšlenka – 

snaha o skutečné prolnutí života univerzity a města. Budu 

se těšit na další akce a všem z vedení univerzity budu držet 
palce ve snažení o její další rozvoj.

Mgr. Petr Šereda


