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NA ZÁPADOČESKOU UNIVERZITU SE VRÁTÍ ABSOLVENTI 
  

Plzeň, 23. 9. 2014 – Galavečer, na němž se představí úspěšné osobnosti z řad absolventů 
Západočeské univerzity v Plzni, bude vrcholem Festivalu absolventů, který univerzita pořádá  
v pátek 3. října v borském kampusu. Společenský večer bude hostit ve svých netradičních 
prostorách Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara ZČU.  
 
Festival absolventů ZČU se koná od roku 2010 každé dva roky, letos tedy bude již potřetí. Vznikl 
proto, aby veřejnosti představil úspěšné absolventy Západočeské univerzity v Plzni a zároveň otevřel 
absolventům prostor pro vzájemná setkání, vzpomínky na doby studií a možnost pohovořit si s jejich 
někdejšími pedagogy. Navíc se bývalí studenti mohou na vlastní oči přesvědčit, jak se univerzita za 
poslední léta proměnila – jejich pozornost jistě upoutají nové budovy výzkumných center a knihovny, 
které vyrostly v areálu na Borských polích. S prvním ročníkem festivalu v roce 2010 zahájil svou 
činnost i Klub absolventů ZČU. Počet jeho členů, kteří dostávají několikrát ročně pozvánky na 
univerzitní akce, se od té doby rozrostl na 2 600.  
 
„Spolupráce Západočeské univerzity s absolventy je široká – předávají svoje zkušenosti z praxe ve 

výuce, podílejí se na projektech, pomáhají nám při získávání nových partnerů. Pravidelné osobní 

setkávání s absolventy proto považujeme za nenahraditelné a pro další rozvoj univerzity za velmi 

důležité,“ uvedl prorektor pro rozvoj a vnější vztahy Josef Basl. 
 
Páteční odpoledne Festivalu absolventů oživí samostatným programem katedra tělesné výchovy  
a sportu Fakulty strojní ZČU, která připravila turnaje ve florbalu, volejbalu, futsalu či softbalu. Kromě 
toho bude možné vyzkoušet si své dovednosti na lezecké stěně, in-line bruslích či v jiných sportech. 
Zájemci o pohybové aktivity a turnaje družstev se mohou registrovat předem prostřednictvím 
webové stránky www.zcu.cz/absolventi.   
 
V programu galavečera vystoupí absolventi Fakulty pedagogické ZČU Jana Hoffmannová a Miro 
Bartoš, kteří zazpívají písně z muzikálů a operní árie. K tanci zahraje absolvent Vysoké školy strojní  
a elektrotechnické Milan Karpíšek a swingová kapela King Swing. K vrcholům galavečera bude patřit 
předání zvláštní ceny rektorky za reprezentaci dobrého jména ZČU. 
 
K zajímavým osobnostem, které absolventi na galavečeru potkají, patří také strojař Pavel Pavel, který 
se proslavil rozpohybováním soch moai na Velikonočním ostrově, a v současnosti velmi populární 
plzeňský horolezec Jan Trávníček, pokořitel himalájské K2. Pro každou z devíti fakult bude připraveno 
samostatné klubové zázemí. Vstup je zdarma, absolventi se mohou registrovat na webu 
www.zcu.cz/absolventi.   
 


