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ŽEBŘÍK VYHLÁSÍ NEJKREATIVNĚJŠÍ POČIN ZČU 
 
Plzeň, 10. 2. 2014 – Vyhlášení výsledků hudební ankety Žebřík se letos uskuteční 15. března 
v budově Fakulty umění a designu Západočeské univerzity v Plzni. Součástí programu bude 
také vyhlášení ceny za nejkreativnější počin ZČU za uplynulý rok. Jednotlivé fakulty  
a součásti univerzity nominovaly jedenáct počinů, které se budou ucházet o přízeň 
veřejnosti. Ta pro ně může hlasovat po celý únor na webu ZČU. 

 
„Hudební anketa Žebřík vyhlašuje nejlepší umělce v různých kategoriích a hodnotí úspěšné 
tvůrce. Podobně Západočeská univerzita v Plzni podporuje talenty a dává jim prostor 
vyniknout a zúročit své dovednosti. Počiny nominované na cenu dokládají, že univerzita má 
potenciál v mnoha rozličných oborech, ve kterých její absolventi nacházejí uplatnění,“ uvedla 
rektorka ZČU Ilona Mauritzová.  
 
Mezi návrhy na cenu je například nová metoda pro vytváření oxidových a oxynitridových 
vrstev ve výbojovém plazmatu, kterou do soutěže přihlásila Fakulta aplikovaných věd. 
Ekonomové chtějí zabodovat se sociální sítí pro sportovce SportCentral, elektrotechnici 
zařadili mezi nominované počiny chytrý zásahový oblek pro hasiče, filozofové objev 
zaniklého města v Iráku a pedagogové Dětskou univerzitu. Fakulta strojní chce uspět se svým 
elektromotocyklem ve stylu chopper, právníci přihlásili projekt „Braň svoje práva, 
euroobčane“, umělci zase mezinárodní projekt propojující výtvarné a dramatické umění 
Modeli da Torino. Ústav jazykové přípravy soutěží se souborem učebních materiálů pro 
profesní účely, výzkumné centrum Nové technologie navrhlo na cenu svoji výstavu 
v Techmanii. Ústav celoživotního vzdělávání přihlásil portál pro spolupráci s podnikateli. 
 
Zájemci mohou hlasovat do 28. února prostřednictvím webové stránky 
www.zcu.cz/media/zebrik-2013, kde jsou také podrobnější informace k nominovaným 
projektům.  

 
Slavnostní událost vypukne 15. března od 19 hodin. Hlavními hvězdami budou Tomáš Klus, 
Miro Žbirka, Vladimir 518 s Romanem Holým a Matějem Ruppertem, skupiny UDG či  
A Banquet a další. Pětihodinovou show budou provázet herci Tomáš Hanák a Bára Poláková. 
Studenti Fakulty umění a designu ZČU spolupracují na přípravě multimediálních výstupů pro 
akci a na podobě sošek, které se budou v rámci večera předávat. Vstupenky jsou k dostání  
v sítích Ticketstream a Plzeňská vstupenka. Podrobné informace jsou k dispozici na stránkách 
organizátora soutěže, magazínu iREPORT – www.ireport.cz.    
 


