
 

 

 

 

 

Vážení absolventi Zemědělské fakulty, 
 
dovolte mi, abych Vás pozval na již 20. SETKÁNÍ ABSOLVENTŮ A PŘÁTEL 
ZEMĚDĚLSKÉ FAKULTY Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Konat se 
bude jako vždy ve spojení s konáním výstavy Země živitelka, letos tedy v pátek 
23. srpna 2019, od 17 hodin v prostorách menzy JU. 
  
Úvodní slovo pronese děkan fakulty, seznámí přítomné s aktuálním děním 
na akademické půdě. Krátkou zdravici pronese i zástupce rektorátu JU. Přítomni 
budou i někteří minulí a současní pedagogové fakulty. Jako každý rok budou pro 
všechny účastníky připraveny 2 druhy teplé večeře, bohaté rautové stoly, pivo, 
víno a nealkoholické nápoje po celou dobu akce. K tanci a poslechu bude hrát 
živá hudba. V prostorách školního statku bylo letos otevřené nové muzeum 
pivovarnictví. V případě zájmu jej můžeme společně navštívit. 
 
Vstupní poplatek zůstává také stejný – 350 Kč. Protože ale dosavadní 
přihlašování nebylo spolehlivé (mnoho přihlášených nakonec nepřišlo), musíme 
přistoupit k placení vložného předem, a to na účet č. 163182064/0300. Do 
zprávy pro příjemce napište prosím své jméno, event.  jiný rozpoznávací údaj. 
Tento krok jistě přispěje i k rychlejšímu odbavení u vstupu. 
  
Přihlaste se prosím vyplněním online formuláře, který se otevře proklikem nebo 
vložením této adresy: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=pF1fwwOa5kSL-
ZKDNjT2p-Y4SnN1cxFPvEfjjukVd5BUMlNPWk9HQkhaV0c2TkdHWkdMSTlJUVRPQS4u 
  
Některé absolventské ročníky, většinou ty, které mají kulaté výročí, plánují své 
srazy jako součást tohoto velkého setkání. Na základě požadavku Vám můžeme 
zajistit v menze separátní prostory. Absolventi, kteří promovali v roce 1969, 
obdrží při slavnostním ceremoniálu „ZLATÁ PROMOCE“ pamětní listy z rukou 
děkana fakulty. 
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Prosíme o rozšíření této pozvánky mezi Vaše bývalé spolužáky i ostatní 
absolventy a přátele naší fakulty. Ne všichni nám poskytli kontakt. 
 
Pokud máte zájem o přenocování na kolejích, obraťte se prosím přímo na koleje 
a menzy. Kontakty a ceny za ubytování: 
             
         Kolej K1 a K2 - paní Petra Šeflová  
                                   tel.: 387 774 101, mob.: 735 700 548, 

                          e-mail: pseflova@jcu.cz 
Kolej K3 a K4 - paní Eva Neubauerová 
                           tel.: 387 774 401, mob.: 735 700 547, 
                           e-mail: evan@jcu.cz 
Kolej K5 -          paní Šárka Tůmová 
                           tel.: 387 774 501, mob.: 735 700 550,  
                           e-mail: tumova@jcu.cz 

Pokoj  Koleje K1, K4, K5  Kolej K2, K3  Hostel Bobík  

1-lůžk.  300,-  -  400,-  

2-lůžk.  500,-  400,-  600,-  

3-lůžk.  600,-  -  650,-  

 
nebo na webových stránkách http://kam.jcu.cz/cs/ubytovani. 
 
  
Za výbor Klubu absolventů 
  
Ing. Karel Suchý, Ph.D. v.r. 
předseda 
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