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FINÁLE ŽEBŘÍKU ROZHODNE TAKÉ O CENĚ ZA NEJKREATIVNĚJŠÍ  
POČIN ZČU  

 
Plzeň, 13. 3. 2014 – Vyhlášení výsledků hudební ankety Žebřík na Fakultě umění a designu 
Západočeské univerzity v Plzni se blíží – vítězové budou známi již tuto sobotu 15. března. 
Vůbec poprvé bude udělena také Cena za nejkreativnější počin ZČU, do které nominovaly 
své nejúspěšnější loňské projekty všechny fakulty a součásti ZČU. 
 
„Chtěli jsme představit aktivním způsobem místo, na kterém se letos poprvé konat bude 
slavnostní vyhlášení výsledků Žebříku,“ uvedl organizátor Jaroslav Hudec ze společnosti 
iReport. Západočeská univerzita v Plzni proto ve spolupráci s pořadateli vyhlásila soutěž, 
jejímž cílem je ukázat to nejlepší, co se na jejích jednotlivých součástech loni podařilo. 
 
Studenti, zaměstnanci i veřejnost hlasovali po celý únor na webových stránkách ZČU pro 
jeden z jedenácti nominovaných počinů. Do nejužšího výběru se dostaly tři fakulty  
(v abecedním pořadí): Fakulta aplikovaných věd s novou metodou pro vytváření oxidových  
a oxynitridových vrstev ve výbojovém plazmatu, kterou vyvinulo její výzkumné centrum 
NTIS, Fakulta elektrotechnická s chytrým zásahovým oblekem pro hasiče, který vznikl ve 
výzkumném centru RICE, a Fakulta umění a designu s mezinárodním projektem propojujícím 
výtvarné a dramatické umění Modeli da Torino. Zástupce týmu, jehož počin byl 
v internetovém hlasování nejúspěšnější, převezme z rukou rektorky ZČU Ilony Mauritzové 
Cenu za nejkreativnější počin ZČU. Její výtvarná podoba vznikla na Fakultě umění a designu, 
která spolupracovala také na přípravě multimediálních výstupů pro tuto akci. 
 
V sobotu 15. března se v budově Fakulty umění a designu sejde hudební elita. Show 
moderovaná Tomášem Hanákem a Bárou Polákovou nabídne exkluzivní vystoupení Mekyho 
Žbirky, Tomáše Kluse, Vladimira 518 & Idiot live bandu s Matějem Ruppertem a Romanem 
Holým i koncerty skupin UDG a A Banquet. Pořadatelé předají 27 cen v devíti kategoriích 
podle výsledků hlasování na serveru anketazebrik.cz. 
 
Předprodej vstupenek v ceně 390 korun probíhá na www.ticketstream.cz  
a www.plzenskavstupenka.cz. Studenti a zaměstnanci ZČU mají nárok na snížení vstupné za 
290 Kč.  
 
 

 


