
ROK JEDNA ZČU
21. 9.  – 22. 9. 2021 / Kampus ZČU Bory & centrum Plzně

15. a 29. 9. 2021 / Doprovodný program v podobě prohlídek

Vítej na Západočeské univerzitě v Plzni!

Během dvoudenního festivalu Rok jedna ti pomůžeme s orientací na univerzitě, 
mezi budovami, mezi pracovišti a mezi studentskými spolky, ale také tě seznámíme 
se spolužáky. Mimo to ti ukážeme, jak to chodí v knihovně, kam skočit na pivo a na  
nejlepší kebab, na jaké akce v Plzni určitě zajít a kde ve městě to žije. Součástí festi-
valového programu jsou i sportovní soutěže, taneční workshopy nebo slam poetry.  
První festivalový den se bude odehrávat v univerzitním kampusu na Borech, nejprve 
online (YTB kanál Západočeská univerzita), poté pěkně naživo venku jako součást 
velkolepých oslav 30 let ZČU. Náš festival Rok jedna bude mít svoji scénu ve vnitro- 
bloku Fakulty strojní ZČU, růžky vystrčíme ale i dál díky prohlídkám, prezentacím 
pracovišť a partnerů nebo kvůli sportovnímu programu před tělocvičnou. V 19:00 
balíme scénu a chystáme se na přesun na hlavní stage. Tam totiž budou od 20:00 
vystupovat Tata Bojs. Určitě si program oslav 30 let ZČU pořádně projdi, zvláště hu-
dební program stojí za pozornost. 
Druhý den prozkoumáme důkladně centrum města i tamější univerzitní budovy, 
ochutnáme pivo přímo u zdroje - v pivovaru Plzeňský Prazdroj a vše zakončíme de-
batou se studenty a absolventy a hudbou v Družbě. 
Tak mrkni na program níže a užij si festival 

První festivalový den: 21. 9. 2021

Dopolední program 9:00-12:00
ONLINE na YTB kanálu Západočeská univerzita

9:00 Začínáme! 

Ze střechy elektrotechnické fakulty a s krásným výhledem na univerzitní kampus 
tě na Západočeské univerzitě v Plzni přivítá rektor Miroslav Holeček. Nebude chybět 
pozvánka na program oslav 30 let ZČU a vzpomínka na významné osobnosti ZČU.  
Následovat bude rozhovor o nabídce poradenských služeb pro studenty. Služby  
přiblíží Pavla Hrabačková, vedoucí Informačního a poradenského centra ZČU (IPC). 

9:30 Cvičme! 

Střecha další fakulty se na chvíli promění v tělocvičnu. Studium na vejšce je občas 
náročná disciplína a znalost vhodných antistresových cviků může přijít vhod. Tým 
Katedry tělesné výchovy a sportu FST ZČU (KTS) pár takových cviků vybral a názorně 
ti předvede jejich správné provedení i smysl na střeše Fakulty aplikovaných věd ZČU. 

10:00 Tuto dáme!

Rady ke studiu, které oceníš. Tipy, jak novou životní etapu zvládat, zazní ve čtyřech krát-
kých videích se studijními poradci a proděkanem pro studijní a pedagogickou činnost.

10:00 Přechod ze střední školy na vejšku: na co si dát pozor
Hosté: doc. Ing. Libor Váša, Ph.D. (FAV), Ing. Veronika Lukavská (FEL) 

10:25 Systém podpory na univerzitě: nech si poradit, jsme tu pro tebe 
Host: Bc. Pavla Hrabačková (IPC) 

10:50 Efektivní styly učení: jak na učení
Host: Mgr. Hana Maříková (IPC)

11:15 Orientuj se v Portálu
Host: Ing. Luboš Kroft, Ph.D. (FST)

Odpolední program
ROK JEDNA STAGE 13:00 – 19:00 / Vnitroblok Fakulty strojní

13:00 Vítej na scéně Rok jedna!

Workshopy, talkshows, soutěže, blešák, tanec, slam poetry a samá milá setkání! Tak 
by se dala shrnout naše scéna situovaná v nádherném vnitrobloku, kde je dokonce 
i menší amfiteátr. Moderátor Jirka Chroust k atmosféře rozhodně přispěje a vyhlásí 
soutěže Karta sportovce, Orienťák, Tuta soutěž.

13:00-17:00 Workshopy studentských spolků

Poznej zástupce studentských spolků v akci:

13:00 – 13:20 KOO FST & KOO FEL
Studuješ na „Strojárně“ nebo „FELce“ ? Nenech si ujít prezentaci koordinátorů (KOO), 
kteří fungují jako prodloužená ruka svých fakultních studijních oddělení. Představí 
své největší akce a vychytávky pro první rok studia. 

13:25-13:45 Co je Elsa Plzeň? 
Krátké představení spolku studentů práv a mladých právníků.

13:45-13:55 Zkus.to
Na skok s organizací IAESTE: co děláme, nabídka stáží a možností vyjet.

14:00-14:15 Fire Team
Co všechno můžeš zažít v ZČU Fire teamu? To se dozvíš na workhopu, jehož součástí 
je „ohňový kvíz“ či ukázka hasičského nářadí.

13:45-13:55 Zkus.to
Na skok s organizací IAESTE: co děláme, nabídka stáží a možností vyjet.

14:25-14:45 Cestuj s AEGEE Plzeň
Pro milovníky dobrodružství si tým AEGEE připravil cestovatelský kvíz.

14:50-15:20 Poznej leadership s AIESEC
Správný leader efektivně využívá svoje silné i slabé stránky. Chceš se dozvědět více 
o leadershipu a navíc vytunit svoje CVčko? Tak přijď na tuten workshop.

15:30-16:00 ESN Pilsen: Možnosti studia v zahraničí a stáží během studia
Jaké to je strávit semestr či dokonce dva semestry studia v zahraničí? Tým ESN 
Pilsen ti prozradí, jaké jsou možnosti výjezdů, ať už se jedná o dobrovolnickou  
či pracovní stáž. 

16:10-16:40 ARABFEST: Rychlokurz arabštiny
Tým ARABFESTU pořádá největší festival zaměřený na arabskou kulturu v celé  
střední Evropě. V kampusu tě naučí arabskou abecedu a základní fráze.

16:45-17:00 Stavovská unie studentů ZČU
Seznam se s historií organizace SUS ZČU a jejími probíhajícími i připravovanými 
projekty pro aktuální akademický rok. 

13:00-19:00 Univerzitní swap

Aneb univerzitní blešák a burza učebnic. Blešák je povinná zastávka pro ty, kteří chtějí 
vyměnit šatstvo, šperky či další předměty. Každý si může zdarma odnést až 5 kousků. 
Sháníš povinnou literaturu, skripta nebo cenné výpisky od starších kolegů? Zavítej 
taky na burzu učebnic. Výměna vítaná, ale ne nutná. Vše záleží na domluvě.

13:20–14:00 Talkshow: Na zkušenou 

Zkušenost nad zlato. Ať už se jedná o studijní výjezd do zahraničí nebo účast na uni-
verzitních projektech. Téma je to blízké našim hostům z řad zástupců studentských 
spolků AIESEC, ESN, IAESTE nebo studentu FPE Jakubovi Řehulovi, který byl v akademic-
kém roku 2020/21 na Erasmus+ rovnou na dvou studijních stážích ve Španělsku. O své 
zkušenosti v roli porotkyně na festivalu Finále Plzeň nám více prozradí Pavlína Jenková. 

14:00-15:00 Prohlídka kampusu vedená Americkým centrem US Point 

Zavedeme tě do prostor, kam se snadno nedostaneš, mj. na střechy Fakulty strojní 
(FST) nebo Fakulty aplikovaných věd (FAV). Sraz před hlavním vchodem FST, doporu-
čujeme registraci předem na bit.ly/prohlidky_rokjednazcu2021.

CZ EN

14:00-15:00 Prohlídka kampusu vedená Ruským centrem 

Projdi si Sutnarku, FAVku nebo knihovnu a na závěr si dej kafe v Ruském centru ZČU. 
Sraz před hlavním vchodem FST. 
Doporučujeme registraci předem na bit.ly/prohlidky_rokjednazcu2021.

RUS

14:30–15:15 Taneční kroky pro začátečníky: Zouk 

Zapomeňte na sambu! Těšit se můžeš na vystoupení a workshop brazilského párového 
tance zouk. Vhodný je i pro začátečníky. Vystupují a workshop povedou zakladatelé  
a lektoři Tance v Plzni Pavlo Sherin a Jana Kučerová. 

14:30 a 16:00 Kokedamí mámy - workshop

Vyrob si japonskou rostlinku a odnes si ji pyšně domů! Kapacita omezená, rezervuj si 
proto své místo na workshopu u infostánku Rok jedna.

15:45–16:15 Talkshow: Lepší dříve nežli později 

Je OK necítit se občas v pohodě. Pokud to ale trvá delší dobu, je důležité to řešit.  
Beseda v režii Aleny Vrbové (IPC) nabídne řešení, jak zvládat těžké životní období  
i krátkodobé stresové situace.

16:30–17:00 Taneční kroky pro začátečníky: Bachata

Z Brazílie do Karibiku! Ukázka a workshop tance bachata z Dominikánské republiky. 
Vyzkoušej si další párový tanec, opět pod taktovkou Pavlo Sherina a Jany Kučerové 
z Tance v Plzni. 

17:15 Vyhlášení výherců 

Hned tři festivalové soutěže skončí pátou odpolední, a to Karta sportovce, Orienťák  
a hra zvaná Tuta soutěž. V 17:15 nastane čas vyhlásit šťastné výherce. 

17:30–19:00 Slam poetry 

Poezie okamžiku. Utkání hvězd této disciplíny z řad studentů i absolventů ZČU, mj. 
Švéd, Wysky, Pí. Moderuje a taky slamuje Dr. Filipitch.

Prostor mezi FST a Sutnarkou (FDULS) 13:00 - 17:00

13:00-17:00 Stánky univerzitních pracovišť:

Poznej zástupce těchto univerzitních pracovišť a projektů:

Informační a poradenské centrum Západočeské univerzity v Plzni 
Nech si poradit ohledně stipendií, poplatků, bezbariérové univerzity atd.

Zahraniční kancelář - International Office ZČU
Chceš vyjet na Erasmus, nebo třeba do Asie? Zjisti, jaké máš možnosti.

Univerzitní knihovna Západočeské univerzity v Plzni
Objev kompletní nabídku knihovny a zúčastni se speciální literární bojovky.

Student Support Center & Centrum logických her FAV ZČU
Potřebuješ pomoci s matikou? Zkušenější studenti ti rádi pomohou. Zahraj si jednu  
z mnoha nabízených deskovek a užij si chvíli klidu.

Ústav jazykové přípravy Západočeské univerzity v Plzni
Bez znalosti cizích jazyků to jde v dnešním světě hůře. Seznam se s nabídkou kurzů  
a aktivit UJP, mj. s US Pointem, Ruským centrem či Mezinárodní letní jazykovou školou.

Bav se vědou
Nastal čas zavařit si mozkové závity! Zjisti, že věda je zábava. Čekají tě rébusy, 
logické hry, hlavolamy a další překvapení.

BoostUp ZČU
Podnikavá duše, zbystři! Zde se mimo jiné dozvíš, jak rozjet business už při škole.

Centrum informatizace a výpočetní techniky (CIV ZČU Plzeň)
Kdy dostanu JIS kartu? Co to je Eduroam? Odpovědi najdeš u stánku HelpDesk CIV. 
Jako bonus se můžeš něco naučit v IoT laboratoři.

Vnější vztahy - stánek oslav 30 let ZČU
Co se kde šustne na univerzitě, zjistíš snadno na FB, INST nebo na zpravodajském 
portálu INFO.ZCU.CZ. Univerzitní PR tým taky chystá pár pěkných akcí během školní-
ho roku. Při příležitosti oslav 30 let ZČU navíc nabídne fakt cool merch.

TANDEM - Czech-German Youth Exchange Coordination Centre
Přepni (se) na historii a vytvoř živou sochu! Nejlepší odměníme a všichni si odnesou 
informace o česko-německých seminářích a exkurzích na památná místa.

13:00-17:00 Stánky partnerů:

Naši partneři ti představí záběr svých aktivit: někteří tě pozvou za kulturou, jiní za 
sportem či ti ukážou, jak podpořit dobrou věc. Vše bude hravou formou, soutě-
že tě neminou ani tady. Těš se na setkání s Visit Plzeň, městem Plzeň, Unicity Living,  
Hannah, Rock Point, Rafiki, PMPD, Divadlem J. K. Tyla, Nadací pro transplantaci kostní 
dřeně, BYTSPOLU - MEZIGENERAČNÍ SPOLUBYDLENÍ, z.s., ad.

15:00-19:00 Sharing Corner

Naší alma mater je 30 let a to je rozhodně důvod k oslavě a gratulacím. Co univerzitě 
přeješ do dalších let? Jaká jsou či byla tvá studentská léta? Pokud jsi v prváku, jaké 
jsou tvé první dojmy? Svěř se nám na kameru a buď viditelnou součástí komunity 
ZČU. Videomateriál sestříhá Lukáš Kellner z FDULS ZČU. 

Plácek před tělocvičnou 13:00 - 17:00

13:00-17:00 Pohyb je lék - Karta sportovce
Sportuj s Katedrou tělesné výchovy a sportu (KTS) a vyzkoušej rozmanitou nabídku 
sportovních aktivit na ZČU, např. discgolf, slackline, basket, cubb nebo lezení na 
boulderu. Sbírej na stanovištích razítka do karty sportovce a získáš zaslouženou 
odměnu od našich štědrých festivalových partnerů.

13:00-17:00 Orienťák 
Zúčastni se orientačního běhu po kampusu. Chůze povolená. Každý, kdo se zúčast-
ní, navíc může vyhrát zajímavé ceny například od prodejce outdoorového vybavení 
Rock Point (předávání cen v 17:15 na scéně Rok jedna). A razítko do karty sportovce 
za tuto taky dostaneš. Přesné pokyny ti sdělí na stánku KTS na plácku před tělocvič-
nou.

13:00-17:00 Tuta soutěž
3 úkoly, které ti možná dají zabrat. Splníš-li je a budeš-li mít štěstí v losování (opět 
v 17:15 na scéně Rok jedna), cenná odměna tě (a dalších 29 osob) nemine. Ceny do 
tuté soutěži věnovali Rock Point, Hannah, Rafiki, Plzeňský Prazdroj, DAIKIN, město Pl-
zeň, Visit Plzeň, Divadlo J. K. Tyla, Schovaná kavárna, The Candy Store, Papírna Plzeň, 
DEPO2015, Eufrat Group a další skvělí festivaloví partneři.

Druhý festivalový den: 22. 9. 2021

Čas poznat město a projít si i tamější budovy ZČU. Na svačinu se zastav v Kulturce, 
pokochej se výstavou 30 let ZČU před Studijní a vědeckou knihovnou Plzeňského kraje  
a odpoledne se pak vydej na jednu z prohlídek, třeba do Plzeňského Prazdroje! Den 
zakončíme afterparty v Družbě, což ve zkratce znamená pokec se spolužáky a hudeb- 
ní doping od DJe Lee Bouna.

10:00-14:00 Kulturková studentská sváča

Je libo jogurt, překapávanou kávu či čaj a lahodnou sladkou tečku pro lepší soustře-
dění ve škole? Stav se pro sváču zdarma. Servírují #holkyzkulturky v Kulturce ZČU. 

14:15-15:15 Prohlídka univerzitních budov ZČU v centru

Památkově chráněné budovy, čerstvý a významný archeologický nález nebo kou-
zelný vnitroblok. Sraz před děkanátem FF, Sedláčkova 38, doporučujeme registraci 
předem na bit.ly/prohlidky_rokjednazcu2021.

CZ EN

14:15-15:35 Prohlídka pivovaru Plzeňský Prazdroj 

Poznej jedinečný příběh piva. Vrcholem prohlídky je degustace nefiltrovaného a ne-
pasterizovaného piva Pilsner Urquell načepovaného přímo z ležáckých dubových 
sudů v historických sklepech. Sraz před Návštěvnickým centrem, nutná registrace 
předem na bit.ly/prohlidky_rokjednazcu2021.

EN

16:15-17:35 Prohlídka pivovaru Plzeňský Prazdroj

Poznej jedinečný příběh piva. Vrcholem prohlídky je degustace nefiltrovaného a ne-
pasterizovaného piva Pilsner Urquell načepovaného přímo z ležáckých dubových 
sudů v historických sklepech. Sraz před Návštěvnickým centrem, nutná registrace 
předem na bit.ly/prohlidky_rokjednazcu2021.

CZ

Večerní program v Družbě:

19:00 PŘESTÁVKA: Faktcooltní spolek
Dej si přestávku se členy nově vznikajícího studentského spolku, který sdružuje stu-
denty Fakulty pedagogické ZČU. A jak se do jejich plánů můžeš zapojit? Buď u zdroje 
těch nejlepších nápadů. 

20:00 Afterparty v režii DJ LEE BOUNN
Live experimental music.

Doprovodný program

15. 9. 16:00-17:30 To nejlepší z Plzně
CZ

Prohlídka v režii Visit Plzeň. Poutavý výklad zkušeného průvodce ti objasní historii  
i současnost města, včetně toho, kde se v plzeňském znaku vzal velbloud či jak se na 
historickém náměstí objevily moderní zlaté kašny. Sraz před Turistickým informač-
ním centrem na nám. Republiky 41 (hned vedle radnice), nutná registrace předem na 
bit.ly/prohlidky_rokjednazcu2021. 

29. 9. 16:00-17:30 Zažij Plzeň
CZ

Interaktivní procházka s organizací Tandem (Koordinační centrum česko-německých 
výměn mládeže Tandem) s prvky jazykové animace. Získáš přístup k webové aplikaci 
Hravě Zažij Plzeň!, která tě formou stopovačky provede nejzajímavějšími místy centra 
Plzně a nabídne i tipy na osvěžení. Sraz před vchodem do Katedrály sv. Bartoloměje na 
nám. Republiky, nutná registrace předem na bit.ly/prohlidky_rokjednazcu2021.

DE

Fotosoutěž na téma NAROZENINY

Při příležitosti univerzitních třicetin vyhlašujeme fotografickou soutěž. Pravidla jsou 
jednoduchá: jsi student, zaměstnanec nebo absolvent ZČU, svoji soutěžní fotku či fot-
ky na téma narozeniny nahraj do 22. 9. 12:00 do svých stories a ve storíčku označ pro-
fily @rokjedna_zcu a @zcuplzen. Na závěr přidej hashtag #zcuslavi30. Easy, že jo? 
Pokud dodržíš tento postup, jsi ve hře o propagační materiály ZČU, umělecké tašky 
od Sutnarky nebo o krásné fotoknihy PLZEŇ, Libor Sváček a MOJE PLZEŇ, Pavel Radosta. 
Výherce vylosujeme 22. 9. v rámci večerního programu v Družbě.

Vstup na akci je zdarma.

Změna programu vyhrazena.

Užívej studentského života naplno. TUTO DÁŠ!

Akci Rok jedna ZČU 2021 připravuje tým Informačního a poradenského centra Západočeské univerzity v Plzni  
v úzké spolupráci s dalšími univerzitními pracovišti a studentskými organizacemi. Akce se těší záštitě rekto-
ra ZČU Miroslava Holečka. Vybrané programové bloky festivalu (např. workshopy) jsou součástí projektu ESF II  
Západočeské univerzity v Plzni. Děkujeme všem našim milým a štědrým partnerům!

@rokjedna_zcu@rokjednazcu studentskeotazniky.zcu.cz

Připoj se k FB události Rok jedna ZČU 2021.

https://www.youtube.com/c/Z%25C3%25A1pado%25C4%258Desk%25C3%25A1univerzitaZCU
https://www.zcu.cz/cs/University/About-us/30_let_ZCU/ZCU_30_oslavy
https://www.facebook.com/events/504674283930121
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe2_K5wf2ALA9e3DPEVmAvdjwa2aWbtSmdrsgmsbo-nymYY_A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe2_K5wf2ALA9e3DPEVmAvdjwa2aWbtSmdrsgmsbo-nymYY_A/viewform
https://www.tanecvplzni.cz/
https://www.facebook.com/kokedamimamy
https://www.tanecvplzni.cz/
https://www.facebook.com/IPC.ZCU.CZ/
https://www.facebook.com/internationalzcu
https://www.facebook.com/ukzcu
https://logickehry.zcu.cz/rezervace/vypis/
https://www.facebook.com/ujpzcuplzen
https://www.facebook.com/BavSeVedou
https://www.facebook.com/boostupzcu
https://www.facebook.com/civ.zcu.cz
https://www.facebook.com/zapadoceskauniverzitaplzen
https://www.facebook.com/ccentretandem/
https://www.uni-passau.de/cz/prepnisenahistorii/
https://www.facebook.com/KatedraTelesneVychovyASportuZcuVPlzni/
https://www.rockpoint.cz
https://www.rockpoint.cz
https://www.hannah.cz/
http://www.rafiki.cz
https://www.prazdroj.cz/
https://www.daikinczech.cz/
https://www.plzen.eu
https://www.plzen.eu
https://www.visitplzen.eu
https://www.djkt.eu
https://www.facebook.com/SchovanaKavarna
https://www.candy-store.cz/clanek/15/f-the-candy-store-plzen/
https://www.facebook.com/PapirnaPlzen
https://www.facebook.com/DEPO2015Plzen
https://www.eufrat.cz/
https://info.zcu.cz/clanek.jsp?id=3681
https://www.facebook.com/kulturkazcu
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe2_K5wf2ALA9e3DPEVmAvdjwa2aWbtSmdrsgmsbo-nymYY_A/viewform
https://www.prazdroj.cz/en
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe2_K5wf2ALA9e3DPEVmAvdjwa2aWbtSmdrsgmsbo-nymYY_A/viewform
https://www.prazdroj.cz/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe2_K5wf2ALA9e3DPEVmAvdjwa2aWbtSmdrsgmsbo-nymYY_A/viewform
https://www.facebook.com/kavarnaDruzba
https://www.facebook.com/visitplzen.eu
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe2_K5wf2ALA9e3DPEVmAvdjwa2aWbtSmdrsgmsbo-nymYY_A/viewform
https://www.facebook.com/ccentretandem
https://www.facebook.com/ccentretandem
https://hry.zazijplzen.eu/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe2_K5wf2ALA9e3DPEVmAvdjwa2aWbtSmdrsgmsbo-nymYY_A/viewform
bit.ly/pravidla_souteze_rokjedna
https://www.instagram.com/rokjedna_zcu/
https://www.instagram.com/zcuplzen/
https://www.mcumedia.cz/cz/knihy/6/
https://www.mcumedia.cz/cz/knihy/6/
https://www.facebook.com/IPC.ZCU.CZ/
https://www.instagram.com/rokjedna_zcu/
https://www.facebook.com/rokjednazcu

