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ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA PŘIPRAVILA NA JARNÍ PRÁZDNINY 
PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY 

 
Plzeň, 28. 2. 2014 – Možnost prožít jarní prázdniny na příměstských táborech zaměřených 
na ekonomii a sport nabízejí Fakulta ekonomická a Fakulta strojní Západočeské univerzity 
v Plzni. Tábory se uskuteční od 3. do 7. března a jsou určené pro žáky základních i středních 
škol. Obě akce jsou finančně podpořené z projektu Systematické podpora popularizace 
výzkumu a vývoje ZČU. 

Na táboře s názvem Homo Economicus absolvují děti a mladí lidé od 7 do 19 let pět dní 
plných vědy, nových poznatků a zábavy, které budou zakončené slavnostním předáním 
certifikátů. Účastníci si tak budou moci vyzkoušet, jak probíhá studium na vysoké škole 
včetně závěrečné promoce. „Náplň tábora vychází z loňské stejnojmenné letní školy – děti 

budou pronikat do tajů záhadných ekonomických termínů jako bídní psi, náklady ošoupaných 

podrážek či AIDA, zúčastní se interaktivních přednášek a poznají, že studium marketingu, 

financí a ekonomie nejsou jen čísla a grafy,“ uvádí jeho organizátorka Lenka Zahradníčková. 
Program je připraven od pondělí do pátku od 9 do 13 hodin v prostorách Fakulty ekonomické 
ZČU na Husově 11. 

Katedra tělesné výchovy a sportu Fakulty strojní ZČU připravila na jarní prázdniny kreativně-
sportovní příměstský tábor s názvem Sport a věda. „Program tábora budou tvořit sportovní, 

pohybové a společenské hry v tělocvičně nebo venku, modelování, tvůrčí a naučné práce se 

stavebnicemi a s papírem, odborné přednášky, experimenty a pokusy, vycházky do přírody se 

zaměřením na orientaci v terénu, in-line bruslení v hale či základy horolezení,“ vypočítává 
organizátor Pavel Červenka. Tábor bude probíhat od pondělí do pátku od 7:30  
do 16:30 hodin v areálu ZČU na Borech. 

Bližší informace poskytnou: 
 
Ing. Lenka Zahradníčková, katedra podnikové ekonomiky a managementu FEK  
tel.: 377 63 3622, e-mail: lenkazah@kpm.zcu.cz  
         
Mgr. Pavel Červenka, katedra tělesné výchovy a sportu FST 
tel.: 602 434 133, e-mail: cervenka@kts.zcu.cz  


