
    Informace  
 
k promoci Virtuální U3V, pátek 17. května 2019 od 09.00, 12.00 a 15.00 hodin 

 

 
Vážení přátelé,                  
 

pro zdárný průběh promocí Vám, Vašim absolventům a hostům zasílám 
základní informace: 

 

1. Příjezd. Pro zjištění cesty do areálu ČZU je možné využít plánovač tras na 
Mapy.cz nebo na Google Maps. Tam také naleznete rozložení jednotlivých 
budov areálu. 
 

2. Parkování pro auta je možné na parkovištích označených v přiloženém plánku 
areálu ČZU. Pro přístup na parkoviště v blízkosti Studijního a informačního 
centra, kde se promoce koná, je nutné odbočit z ulice Kamýcká do ulice 
Sídlištní a zabočit 3. ulicí doprava kolem areálu ČZU až k závorám (pokud by 
byly zavřené, zazvoňte na ostrahu; pustí Vás přes 1. závoru). 
Parkování pro autobusy – pouze parkoviště P1. Absolventy lze před Studijní a 
informační centrum odvézt a pak se na parkoviště P1 vrátit. 

  

3. Harmonogram 
Promoce od 09.00 hodin   
 Registrace:   od 7.45 do 8.45 hodin  
 Vstup do sálu:  od 8.15 do 8.55 hodin 
 Opuštění sálu:  do 10.15 hodin  
 

Promoce od 12.00 hodin 
 Registrace:   od 10.45 do 11.45 hodin  
 Vstup do sálu:  od 11.00 do 11.55 hodin 
 Opuštění sálu. do 13.15 hodin 
 
Promoce od 15.00 hodin 
 Registrace:   od 13.45 do 14.45 hodin  
 Vstup do sálu:  od 14.00 do 14.55 hodin 
 Opuštění sálu. do 16.00 hodin 
 

  
 

 Pozdě příchozí jednotlivci / střediska budou mít přístup do sálu, ale ne na 
vyhrazená místa. Nebudou jim též oficiálně předána Osvědčení. (Možnost 
vyzvednout při odchodu u p. Krejzové.)    



 

 Z důvodu velkého počtu přihlášených účastníků žádáme o brzký příchod 
 a okamžitou registraci.   
 

 V případě změn do 16. 5. 2019 zašlete informaci na vu3v@pef.czu.cz. 
 

Při změně v den akce (neúčast, zpoždění) volejte p. Krejzovou 774 921 679.  
 

4. Při registraci nahlásí zástupce každého střediska paní Krejzové,  
Ing. Balzerové jmenovitě přítomnost všech „svých“ absolventů. V případě 
jednotlivců se každý absolvent registruje sám.  
 

Pamětní listy. Pokud tutor nahlásil ve formuláři převzetí Pamětních listů na promoci, 
vyzvedne si je tutor /  absolvent u p. Krejzové při registraci.  

 

5. Mobil. Před vstupem do sálu připomeňte Vaší skupince vypnutí / ztišení 
mobilu. 

 

6. Zasedací pořádek bude vyvěšen v předsálí a v sále. K dispozici bude též 
uvaděčka, která Vás nasměruje na Vaše místa. V zasedacím pořádku jsou 
uvedeni jen absolventi a tutoři (případně zástupce). Hosté promoce mohou 
usednout na jakákoliv nerezervovaná místa v auditoriu, popř. stát 
v postranních uličkách v horní části sálu.  
 

7. Sál. 
 Absolventi se usadí do vyznačených řad, v řadě podle abecedy.  

Přebírající tutor / absolvent má vyhrazené místo vedle pódia u promočního 
kolegia. 
 

8. Focení, natáčení je neomezené z postranních uliček a ze stran od pódia tak, 
aby fotografové nebránili ostatním účastníkům ve výhledu. Nepřípustné je 
natáčení / focení / sledování promoce vestoje z obou centrální uliček.  
Na promoci bude přítomen fotograf PEF ČZU, pořízené fotografie budou cca 
po 14 dnech k dispozici na portále v sekci Promoce. 
Prosíme, upozorněte své absolventy a hosty, že vstupem do sálu vyjadřují 
souhlas, že pořízené obrazové a zvukové záznamy mohou být dále 
zpracovávány a šířeny pro účely marketingu a propagace univerzity. 
 

9. Předávání Osvědčení. Při jmenovaní „svého“ střediska: 
- Povstanou všichni jeho absolventi.  
- Při přečtení svého jména absolvent pozdraví kolegium pokynutím hlavy.  
- Po představení absolventů celého střediska bude vyzván tutor / zástupce  

  / jednotlivec k předstoupení před kolegium pro převzetí všech Osvědčení.  
- Po příchodu přebírajícího zpět na své místo všichni absolventi KS usednou. 
   

10.  Při promoci se netleská. 
 



11. „Pozdravení“ promočního kolegia. Auditorium povstane pouze při zahájení 
(příchodu) a ukončení (odchodu) promočního kolegia. 

 
12. Upozornění: do sálu není povolen vstup dětem do 5 let a zvířatům.  

 

Promoce jsou společenská událost, a proto věřím, že tento den bude podtržen 
vhodným společenským oblečením všech přítomných. Prosím proto o ponechání 
legín, triček a tenisek na sportovní akce, kazí to slavnostní okamžik především 
ostatním přítomným. Děkuji.    

 
 
   S přáním příjemného zážitku  
 
               Ing. Klára Nehodová 
         manažerka Virtuální U3V 
 
Praha, 30. dubna 2019 

 
 
Základní informace možnosti občerstvení v areálu ČZU.  
 
 Oběd 
 
Menza ČZU - při příchodu od parkoviště P1 patrová budova vpravo od auly, která je nyní v 
rekonstrukci 
 A. Restaurace "Na Farmě", vestibul vlevo, na konci chodby.  
 S obsluhou, jídlo dražší, bývá poměrně plno.  
  B. Zaměstnanecká menza - volně, bez nutnosti předchozí objednávky. 
 Otevřena od 11,30 do 14,00 hodin. Od restaurace vpravo, schody do 1. patra.  
 Výběr z 2 polévek, 6ti jídel, cca 12 druhů salátů, 8 druhů zákusků. * Za schody vitrína s 
 nabídkou očíslovaných jídel. (Od 50 do 90 Kč). * Vzít tác, příbory, ubrousky. * U 

výdejního pultu si vzít vybrané jídlo u příslušného výdejního místa. * Na konci výdejního 
pultu je polévka, zákusky a placené pití. * Saláty jsou naproti výdejního pultu. *  
U pokladny se jídlo platí v hotovosti (platba za saláty podle váhy). * Za pokladnou 
možnost čaje, bezplatně. 

  
 Občerstvení 
 
Studijní a informační centrum (modrá budova vpravo od Technické fakulty; místo, kde se koná 
promoce, 1. patro).  
Z terasy krásný výhled na Pražský hrad. 
Budova menzy, přízemí, vpravo (pizza). 
Provozně ekonomická fakulta (cihlově červená budova, přízemí) 
Technická fakulta (žluto-modrá budova, přízemí) 
Rychlá občerstvení jsou i na ostatních fakultách - možnost návštěvy při procházce areálem. 
  
 


