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SLAM POETRY  
BATTLE ZČU × UK 
→ 12. dubna
Západočeská univerzita v Plzni proti Univerzitě Kar-
lově? Kampus ZČU se v první polovině dubna stane 
dějištěm bitvy, jaká tady ještě nebyla. Nečekejte ale 
žádný sport, čekejte mluvené slovo, protože univerzity 
poměří síly v poezii. Slam Poetry Battle ZČU x UK při-
vede na Fakultu elektrotechnickou ty nejlepší slamery, 
kteří na jedné z univerzit studují nebo studovali. Barvy 
ZČU tak budou hájit Dr. Filipitch (mistr ČR 2017 a troj-
násobný mistr ČR v duo slamu), Švéd (mistr ČR 2021), 
Jeník (nejvyšší slamer ve střední Evropě) a Jakeš (vítěz 
1. Slam poetry Kindergarden). Proti nim se za UK po-
staví Tukan (vicemistr ČR 2017 a trojnásobný mistr ČR 
v duo slamu) Lef L'Leviatan (finalista MČR), Mručivák 
(finalista MČR) a Tim Postovit (mistr ČR v duo slamu 
2019). Bitva vypukne v 18 hodin v místnosti EP 120. Tak 
přijďte fandit! �

VELETRH 
PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ 
→ 27. dubna
Po dvou ročnících v nestandardní online podobě letos 
organizátoři Veletrhu pracovních příležitostí věří, že epi-
demické podmínky dovolí a jeho účastníci se při 27. roč-
níku oblíbené akce setkají tváří v tvář. Veletrh, který 
na Západočeskou univerzitu tradičně přivádí zástupce 
zaměstnavatelů a studentům – budoucím absolventům 
tak představuje pracovní příležitosti nejen v Plzni, ale 
i v celém regionu, organizuje mezinárodní studentská 
organizace IAESTE. �

BĚH S REKTOREM
→ 3. května
Další akcí, jejíž pořádání dva roky znemožňovala pande-
mie, je oblíbený Běh s rektorem. Naposledy se štafetový 
běh na 1,5kilometrové trati kolem kampusu konal v roce 
2019 a byl to jeho čtvrtý ročník. Kromě běhu a toho, že se 
ho samozřejmě zúčastní i rektor Miroslav Holeček, může-
me slíbit i doprovodný program s hudbou, jídlem a pitím. 
Podrobnosti hledejte v na sociálních sítích Západočeské 
univerzity a na zpravodajském portálu info.zcu.cz. �

SLAVNOSTNÍ KONCERT 
K ZÁVĚRU AKADEMICKÉHO 
ROKU 2021/2022
→ 18. května
Nejen s akademickým rokem 2021/2022, ale také s ro-
kem, v němž slavila 30. výročí založení, se Západočeská 
univerzita rozloučí v prostředí katedrály sv. Bartoloměje. 
Slavnostní koncert, kterého se mohou zúčastnit studenti, 
zaměstnanci i široká veřejnost, tentokrát slibuje velkole-
pou kompozici Missa Sancti Henrici z roku 1696 od čes-
ko-rakouského barokního skladatele Heinricha Ignaze 
Franze Bibera. O provedení se opět postará Komorní 
orchestr katedry hudební kultury Fakulty pedagogické 
Consortium musicum a klatovský sbor Kolegium pro 
duchovní hudbu pod vedením Víta Aschenbrennera. �

pozvánky

Závěr časopisu „Z“ patří tvorbě Fakulty 
designu a umění Ladislava Sutnara 
neboli Sutnarky. Tentokrát vás zveme 
na návštěvu prodejní galerie autorského 
šperku RESONANCE, kterou v Praze 
na Újezdě, v domě U Černého orla 
č. p. 33, vytvořil vedoucí ateliéru Kov 
a šperk, zlatník a šperkař Petr Vogel.

galerie Sutnarka

„Nabídl jsem současným studentům a absolventům mého ateliéru možnost 
seberealizovat se na profesionální úrovni ve veřejném prostoru. Díky této 
spolupráci vám můžeme představit desítky příběhů, originálních přístupů 
v tvorbě autorského šperku, upřímného hledání nových tvůrčích projevů, 
vědomě vzdálenému bižuternímu, podbízivě komerčnímu charakteru. 
Šperk není pouhou ozdobou, tvarem bez příčiny. Šperk je šperkem svým 
obsahem,“ popisuje galerii RESONANCE Petr Vogel.

Poslední bonbon – Petr Vogel,  
brož, Cu + Ag + perla

Pohled do galerie RESONANCE
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