ZČU&studenti

Sportuj na ZČU a staň se hvězdou!
Sport – oblast, v níž řada studentů najde své uplatnění a dosáhne skvělých výsledků. Západočeská univerzita klade na sportování studentů velký důraz. Studenti si mohou vybírat z bohaté
nabídky pohybových aktivit v rámci neoborové tělesné výchovy, mají možnost účastnit se řady
kurzů a ti nejlepší reprezentují univerzitu na domácích i mezinárodních soutěžích.
Vrcholnou domácí studentskou soutěží, kde každoročně poměřují své síly studenti vysokých škol, jsou
České akademické hry. Ty letošní se uskuteční ve
dnech od 17. do 22. června v Brně. Sedm ze čtrnácti
kvalifikačních turnajů letos zorganizovala Západočeská univerzita.
Z posledních sportovních úspěchů uveďme zdařilou
reprezentaci na Akademickém mistrovství ČR v halové lukostřelbě letos v únoru, odkud si Marie Horáčková, studentka Fakulty aplikovaných věd, odnesla
zlatou medaili a družstvo Západočeské univerzity
medaile bronzové. Studenti Západočeské univerzity
se účastní také světových univerziád, mistrovství
Evropy univerzit, akademických mistrovství světa
a nemistrovských soutěží.
Ovšem čest naší univerzitě dělají i studenti startující
na sportovních soutěžích neuniverzitních. Připomeňme olympijského reprezentanta ve sjezdovém
lyžování a mistra České republiky v kombinaci Filipa
Forejtka, studenta kombinovaného studia Fakulty
elektrotechnické, dvojnásobnou bronzovou medailistku z Mistrovství České republiky v olympijském
triatlonu Janu Brantlovou z Fakulty strojní nebo
Václava Kosnara, studenta Fakulty pedagogické, který se úspěšně věnuje disciplíně Ice Cross Downhill,
tedy jízdě na bruslích v ledovém korytu s různými
překážkami.

Be a star!
Na jaře 2018 ZČU představila svůj sportovní program,
který chce systematicky a cílevědomě budovat tak, jak je
to běžné na světových univerzitách. Sportovně založení
studenti mohou při studiu na některé z fakult ZČU rozvíjet své pohybové nadání a zároveň šířit dobré jméno své
alma mater. Studenti získají řadu výhod – reprezentační
oblečení, mimořádné stipendium, asistovaný přístup
k individuálnímu plnění studijních povinností, možnost
zapsat si sportovní program jako předmět a v neposlední
řadě volný přístup do sportovních zařízení provozovaných ZČU. Svoji univerzitu reprezentují na domácích
i zahraničních soutěžích pod názvem Western Stars.
To je totiž název, který dostal fotbalový tým ZČU na meziuniverzitním mistrovství světa v Barceloně na podzim
2017, kde získal mistrovský titul. Tři poháry sportovci
Western Stars přivezli také ze soutěže EuroMilano 2018.
Western odkazuje k názvu univerzity, k regionu, ale
i k našemu sociokulturnímu prostředí, stars zase vyjadřuje výjimečnost. „Buďte hvězdy,“ vzkazuje ZČU svým
sportovcům i těm, kdo se teprve na studium na naší škole
připravují. Součástí sportovního programu je i aktivní
scouting sportovců na středních školách, což je jedna
z cest, jak zvýšit zájem uchazečů o studium na ZČU.
Zájem o sportovní program je i ze strany studentů ze
zahraničí. Jak pro ně, tak pro stávající studenty ZČU je
připraven široký výběr předmětů, kurzů a aktivit.
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Univerzitní hokejový tým složený ze studentů Západočeské univerzity a Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy. Tým, který dokládá, že v jednotě je síla,
reprezentuje obě své alma mater v Evropské univerzitní
hokejové lize. V předvánočním období Akademici
každoročně pořádají Plyšákovou bouři, při níž ledovou

plochu zasypou plyšoví mazlíčci donesení fanoušky.
Při poslední Plyšákové bouři diváci naházeli na led
1600 plyšáků, které Akademici darovali dětem ve
Fakultní nemocnici Plzeň. Více se o týmu Akademiků
dozvíte na straně 5.
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