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České Budějovice 2.srpna 2022 

 

 

Vážení absolventi Zemědělské fakulty, 

 

dovolte mi, abych Vás po dvouleté přestávce vyvolané epidemií pozval na 21. 

SETKÁNÍ ABSOLVENTŮ A PŘÁTEL Zemědělské fakulty, letos nově přejmenované 

na Fakultu zemědělskou a technologickou, Jihočeské univerzity v Českých 

Budějovicích. Bude se konat jako vždy ve spojení s konáním výstavy Země živitelka, 

letos tedy v pátek 26. srpna 2022, od 17 hodin, opět v prostorách menzy JU. 

  

Program je obdobný jako v předchozích letech - úvodní slovo děkana fakulty, 

případně i zástupce rektorátu univerzity. Pozváni jsou i někteří minulí a současní 

pedagogové fakulty. V ceně vstupného, které zůstává ve výši 350 Kč, bude pro 

každého účastníka připravena teplá večeře výběrem ze 2 jídel, rautové stoly 

k samoobsluze, pivo, víno a nealkoholické nápoje volně po celou dobu akce. K tanci 

a poslechu bude hrát živá hudba.  

 

Přihlaste se prosím vyplněním online formuláře, který se otevře proklikem slova 

PŘIHLÁŠKA nebo vložením této adresy:  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=pF1fwwOa5kSL-

ZKDNjT2p-

Y4SnN1cxFPvEfjjukVd5BUNjlRS1FNWlhNTlZJN1BFQTVBUVJVMzUzWC4u 

  

Vstupné ve výši 350 Kč zašlete prosím na účet č. 163182064/0300. Do zprávy pro 

příjemce napište prosím své jméno, za koho je placeno. Jako variabilní symbol 

můžete uvést rok Vaší promoce. Urychlíte tím odbavení u vstupu. 
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Pokud chcete zajistit oddělené prostory pro svůj absolventský ročník, zavolejte na 

tel. 387772638 nebo pošlete požadavek mailem na adresu kdvorako@fzt.jcu.cz. 

Pro absolventy promované v roce 1972, bude připravena slavnostní „ZLATÁ 

PROMOCE“, při které jim budou děkanem fakulty předány pamětní listy. 

 

Zájemci o přenocování na kolejích si mohou objednat: 

- 1lůžkový pokoj na koleji K1 (buňkový systém) - cena: 450 Kč/pokoj/noc + 25 Kč 
ubytovací poplatek /osoba/noc 
 

- 2lůžkový pokoj na koleji K3 (soc. zařízení společné na patře) - cena: 550 
Kč/pokoj/noc + 25 Kč ubytovací poplatek /osoba/noc 

Ubytování si objednejte u vedoucí kolejí Petry Dvořákové, telefonicky 389034101,  
735700548 nebo mailem: pdvorakova02@jcu.cz s uvedením objednávky č.719 
(Klub absolventů ZF). 

Prosíme o rozšíření této pozvánky mezi Vaše bývalé spolužáky i ostatní 
absolventy a přátele naší fakulty.  

 

Na setkání se těší  

 

 

 

za výbor Klubu absolventů 

Ing. Luboš Zábranský, PhD. , v.r. 
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