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SVÁTEK VŠECH ABSOLVENTŮ PLZEŇSKÉ UNIVERZITY SE BLÍŽÍ  
  

Plzeň, 1. 10. 2014 – Už za dva dny přivítá letošní návštěvníky v pořadí již třetí Festival 
absolventů Západočeské univerzity v Plzni. V pátek 3. října se bývalí studenti potkají na 
galavečeru, který pro ně univerzita opět připravila v prostorách svého kampusu na 
Borských polích. 
 

Ještě předtím si mohou rozhýbat tělo a vyzkoušet si své fyzické dovednosti v rámci 
sportovního odpoledne, které připravila katedra tělesné výchovy a sportu Fakulty strojní 
ZČU. Na výběr je in-line bruslení, posilovna, lezecká stěna a orientační běh, uskuteční se také 
turnaje ve florbalu, futsalu, volejbalu a softbalu. Bližší informace a registraci na jednotlivé 
sporty najdou zájemci na webové stránce www.zcu.cz/absolventi. Součástí odpoledního 
programu budou rovněž komentované prohlídky nové budovy Univerzitní knihovny. Vlastní 
program připravila na dopoledne Fakulta pedagogická ZČU, která uspořádá besedu 
s absolventy na jednotlivých katedrách i setkání s vedením fakulty. 
 
Na galavečer v budově Fakulty umění a designu Ladislava Sutnara se zaregistrovalo již  
350 lidí a jejich počet stále roste. V programu se objeví řada známých absolventů: moderátor 
Stanislav Jurík, horolezec Jan Trávníček – čerstvý pokořitel himalájské K2, strojař Pavel Pavel, 
který před lety „rozchodil“ sochy na Velikonočním ostrově, či operní pěvci Jana Hoffmannová 
a Miro Bartoš. K tanci a poslechu zahraje swingová kapela King Swing. Součástí galavečera 
bude rovněž udělení ceny rektorky významným absolventům za reprezentaci dobrého jména 
ZČU. 
 
„Západočeská univerzita si svých absolventů váží, jsou naší vizitkou a chloubou. Úspěšní 
absolventi jsou skvělou motivací pro stávající i budoucí studenty. Zároveň nám mohou 
poskytnout i významnou zpětnou vazbu a cenné podněty pro naše neustálé 
zlepšování,“ uvedla rektorka ZČU Ilona Mauritzová. 
 
Pro každou z devíti fakult bude připraveno na galavečeru samostatné klubové zázemí. Vstup 
je zdarma, absolventi se mohou registrovat na webu www.zcu.cz/absolventi, kde najdou 
také bližší informace k programu.   
 
 
 
 
 
 


