
Bav se vědou
Nastal čas zavařit si mozkové závity! Zjisti, že věda je zábava. Čekají tě různé rébusy, 
logické hry či výroba vlastní placky. 

International Office
Chceš se dozvědět, jak vyjet na stáž nebo studijní pobyt do zahraničí v rámci studia?  
Rovněž máme připravenou soutěž, tak se za námi zastav, těšíme se na tebe!

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

Fakulta zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni
Zajímá tě interiér sanitního vozu a jeho vybavení? Tak se za námi zastav.  
Ukážeme ti také ukázky první pomoci na pacientovi.

ROK JEDNA ZČU
20. 9. – 22. 9. 2022  Kampus ZČU Bory & centrum Plzně

22. 9.  2022  Doprovodný program v podobě prohlídek  
pivovaru Plzeňského Prazdroje 

Vítej na Západočeské univerzitě v Plzni!

Dvoudenní festival Rok jedna ti nabídne to nejlepší z univerzity a Plzně. Festival ti přine-
se skvělou příležitost, jak se seznámit s novými spolužáky, ukáže ti nejrůznější zákoutí 
univerzity, zorientuješ se v budovách a najdeš si svá oblíbená místa v Plzni. Dáme ti 
tipy, kde se dobře učí, kam si zajít na pivo a jaká kultura opravdu stojí za návštěvu. 
Součástí festivalového programu jsou i sportovní soutěže, taneční workshopy nebo 
podvečerní koncerty. První festivalový den se bude odehrávat v univerzitním kam-
pusu na Borech, festival si tak vychutnáš pěkně naživo. Jeho programem tě provedou 
moderátoři Jirka Chroust a Anet Bernhardtová. 
Na plácku před budovou menzy a tělocvičny se v odpoledních hodinách určitě 
#najdeme!
Zajímá tě, co nabízejí studentské spolky, jaká máme univerzitní pracoviště nebo si 
chceš zasportovat? To vše, včetně partnerských stánků, jídla a dobré zábavy, můžeš 
najít během úterního odpoledne v kampusu na Borech. V 21:00 na plácku utichne 
hudba a se zapadajícím sluncem se přesuneme na afterparty do centra Plzně! Ve 
víru večerního města ti v baru MōōVEMENT namíchají dobré pití a DJs se postarají 
o kvalitní hudební zážitek. Podrobný program stojí za projití. V centru Plzně totiž zů-
staneme. Ráno za námi zajdi na brunch, nebo pokud spěcháš na přednášku, tak pro 
sváču do Kulturky. Odpoledne pak naplň svá kulturní já na vernisáži v galerii Ladislava 
Sutnara či votoč vohoz nebo třeba knihu na kulturkovém swapu. Na debatu se  
pak můžeš těšit do Univerzitní kavárny Družba – Filip Koryta tě tu bude čekat v 19:00. 
Tak mrkni na program níže, užij si s námi dva festivalové dny a sleduj i náš dopro-
vodný program.

festivalový PROGRAM ROKU JEDNA

20. 9. 2022 Kampus ZČU na Borech

Pozdravit tě přijde rektor univerzity Miroslav Holeček s ředitelkou IPC Pavlou Hrabačkovou. 
Dozvíš se něco málo o projektech PODUZ a taky tě pozveme ke grilu.

 
Akci moderují Jirka Chroust a Anet Bernhardtová 

Vstup na akci je zdarma.

Změna programu vyhrazena.

Užívej studentského života naplno!  

Rok jedna ZČU 2022 připravuje tým Informačního a poradenského centra Západočeské univerzity v Plzni v úzké 
spolupráci s dalšími univerzitními pracovišti a studentskými organizacemi. 
Akce se těší záštitě rektora ZČU doc. Dr. RNDr. Miroslava Holečka. 
Vybrané programové bloky festivalu (např. workshopy) jsou součástí projektu ESF II Západočeské univerzity v Plzni. 

Tým IPC se na tebe těší. 
Festival Rok jedna pro všechny prváky i mazáky!

14:00 - 21:00 

Odpoledne v kampusu ZČU na Borech / Plácek před menzou 

14:00 

 
#zabava #info #boostupstage #jidlo #sportskts #tanec #afterinthecity

Tvůj Rok jedna právě začíná.

Prezentace stánků - zde najdeš: univerzitní pracoviště, partnery akce,  
studentské spolky, IPC

14:00 – 18:00 
Sejdeme se na plácku před univerzitou!

BOOST UP stage Roku jedna

Sportuj s KTS - oblíbená karta sportovce (nezapomeň sbírat razítka) a orienťák, 
kde si zahraješ o super ceny! Těšit se můžeš na tyto disciplíny: Discgolf, Kanjam, 
Slackline, Kubb, Teq ball, Golf, Workout, Bouldering

Tanec v Plzni - rozvlň svoje boky v rytmu odpoledního tanečního workshopu

Kulinářské workshopy - #holkyzesutnarky tě naučí, jak si připravit sushi
*na stánku IPC bude možná rezervace 

FZS - SANITA - jak na první pomoc? Vše se dozvíš právě u tohoto stánku.

14:00 – 18:00 
Stánky studentských spolků 

#najdise #studentskespolky #stansesoucastispolku

Stavovská unie studentů ZČU v Plzni
Prezentace organizace a její činnosti, zejména jarní studentské slavnosti Plzeňský Majá-
les, Veletrh pracovních příležitostí, VŠ kluby. Pukec a pokec o studiu, studentském životě  
a příležitostech v Plzni u dobré kávy zadarmo.

Cestuj s AEGEE Plzeň
Tým AEGEE Plzeň si pro tebe připravil cestovatelský kvíz a ochutnávku sladkostí z Evropy.

ELSA Plzeň
Krátké představení spolku studentů práv a mladých právníků.

IAESTE ZČU Plzeň
Poznáváš rád/a nové kultury? Rád/a bys potrénoval při škole jazyk? Doraz si k nám na 
stánek zahrát birrel-pong, otestovat své znalosti o jiných kulturních zvycích a pokecat si  
o tom, co tě při studiu čeká!

14:00 – 18:00 
Stánky univerzitních pracovišť

#najdise #univerzitnipracoviste #poznejsvouniverzitu

Poznej zástupce těchto univerzitních pracovišť a projektů: 

Informační a poradenské centrum Západočeské univerzity v Plzni 
Nech si poradit ohledně stipendií, poplatků, bezbariérové univerzity atd. Také se můžeš  
těšit na studijní referentky, které ti rády poradí ohledně tvého studia.

Univerzitní knihovna Západočeské univerzity v Plzni
Objev kompletní nabídku knihovny formou kvízů a soutěží. 

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

BoostUp ZČU 
Podnikavá duše, zbystři! Chceš být jednou sám svým pánem? Stav se na kus řeči, my ti 
povíme, jak toho dosáhnout. Aneb business trochu jinak. 

Centrum informatizace a výpočetní techniky (CIV ZČU Plzeň)
Kdy a kde dostanu JIS kartu? Co to je Eduroam? Jak si ho správně nastavím? Odpovědi 
najdeš u stánku HelpDesk CIV. Jako bonus se můžeš něco dozvědět i o IoT laboratoři.

14:00 – 18:00 
Stánky partnerů

#najdise #partneri #pmdp #karkulka

Na místo dění přijede Karkulka! A opravdu se nejedná o tu pohádkovou, ačkoliv půjčit si 
auto v Plzni a zajet si na nákup nebo k doktorovi je s PMDP úplný splněný sen. Jak to vše 
funguje, se dozvíš na plácku před univerzitou v úterý. O sponzorské dary se můžeš utkat  
v orienťáku a vyhrát můžeš i po splnění disciplín, které připravila katedra tělesné výchovy 
a sportu FST ZČU (KTS).

14:00 – 21:00
Plácek před univerzitou k poslechu i k zakousnutí

#najdise #ugrillu #chilloutzone #upiva #zatancujsi #hudbabude 

Gril - ugriluj si sám

Družba nám chutná! 

Přijď na kávu od Il Mio Caffé

Chill out zóna - přijď si zablbnout a pohrát

Bonnie Plzeň

Pearly Seconds

15:00 - 17:00
BoostUp stage Roku jedna

#stagerokjedna #stageboostup #diskuze #podporapodnikani #budakcni 

15:00 Kick off by BoostUp  
zahájení, úvodní slovo pana hejtmana PK (Rudolf Špoták)  

a radního pro oblast Smart City Plzeň (Vlastimil Gola)

15:10 Představení 
Představení uceleného ekosystému na podporu podnikání v Plzeňském kraji

15:35 Diskuze 
Diskuze s jednotlivými subjekty uceleného ekosystému na podporu podnikání

16:00 O BoostUpu  
Panelová diskuze s absolventy akceleračního vzdělávacího programu  

a účastníky soutěže BoostUp Night

16:00 - 18:00
„První” workshop na plácku

16:00 Workshop
Workshop studenti studentům recepty sushi v podání 

 #duoholekzporcelánu, absolventek ze Sutnarky 
 

16:30 Tanec v Plzni - Bachata 
Ukázka a workshop tance bachata z Dominikánské republiky. Vyzkoušej  

si párový tanec pod taktovkou zakladatelů a lektorů Tance v Plzni  
Pavlo Sherina a Jany Kučerové.

17:00 Workshop studenti studentům recepty 
sushi v podání #duoholekzporcelánu, absolventek ze Sutnarky

17:30  Tanec v Plzni vol. 2 - Lambazouk  
Zapomeň na sambu! Těšit se můžeš na vystoupení a workshop  

brazilského párovéhotance lambazouk. Vyzkoušej si další párový tanec,  
opět pod taktovkou Pavlo Sherina a Jany Kučerové z Tance v Plzni.

18:00 Vyhlášení
Vyhlášení karty sportovce a festivalové soutěže. 

18:30 - 21:00
stage Roku jedna  

#prvnikoncert #kapela #poradnaparty #prvniparty

Než se setmí, trocha hudby k poslechu i tanci v kampusu. 

18:30-19:30 Bonnie Plzeň 
Přijď si poslechnout studentskou kapelu, která hraje něco mezi garage  

surf punkem a rockem.

20:00 – 21:15 Pearly Seconds 
Na závěr večera trochu alternativního rocku s esencí metalových tónů. 

22:00 - až do rána
Afterparty v baru MōōVEMENT 

#after #afterinthecity #nocjedlouha #moovement

Kdo by rád neochutnal atmosféru večerní Plzně?  
Nech se unést zářivou nocí do centra města Plzně na drink.  

Budou i DJs!  

21. 9. 2022 Centrum města Plzně

 
#snidane #swap #vernisaz #FilipKoryta #druzba #party

Kulturka, Družba 

Zažij s Rokem jedna ZČU studentské město v plném proudu. A to hned první týden 
zimního semestru.  Z našeho programu si rozhodně vybereš, co ti sedí. Navštívit nás 
můžeš v Kulturce nebo později v Družbě.  

10:00 – 12:00 První brunch v Kulturce  
Všem příznivcům kvalitního základu dne, tedy #snidane, nabízíme tu jedinečnou, 

naší kulturkovou, která je skoro jako od maminky. V lednici nechybí jogurt  
a nakrmíme masožravce i vegany. Připravena bude překapávaná káva i čaj. 

Máš-li přednášku v centru, stav se pro sváču zdarma.  
Servírují #holkyzkulturky v Kulturce.

13:00 – 17:00 Univerzitní swap  
 Najdi svůj styl a buď ekofriendly, otoč outfit, vyměň staré učebnice,  

prostě to pošli dál.
*Přinést své kousky na výměnu můžeš v den akce.

16:00 – 17:30 Prohlídka od Visit Plzeň - To nejlepší z Plzně 
*Doporučujeme registraci předem. 

18:00 Ukraine, with Björn Geldhof  
Všem milovníkům umění pozor! Jen pár kroků z Družby najdeš Galerii Ladislava 

Sutnara, tak zajdi na pořádnou kulturu. Najdeš zde projekt ve formátu  
„exhibition-in-progress“, který se rozvíjí a mění s tím, jak umělci postupují  

ve své práci. Pro více info sleduj sociální sítě.

19:00 oDUŠEvnělý večírek Roku jedna! 
Přijď se družit do Družby s psychickou krizí a duševními onemocněními.  

Že to nezní lákavě? Hmm... A víš, že s duševním onemocněním se dá studovat  
a žít „úplně normální“ plnohodnotný život? Jak na to posdílí hosté Filipa Koryty  
aka Dr. Filipitche, kteří stejně jako on vědí, že starat se o duši se sluší! O to víc,  

jestliže právě studuješ! Kromě toho se dozvíš, kde a jak na ZČU hledat  
podporu a pomoc, když ti není zrovna do zpěvu...  

Jo a zpívat se TUTEN večer taky bude! Můžeš se těšit na kapelu Ida The Young.

DOPROVODNÝ PROGRAM ROKU JEDNA

Čtvrtek, čas na pivo!  
22. 9. Pivovar - součástí akce „Pivo s rektorem”  

Pod taktovkou Vnějších vztahů ti načepuje pivo pan rektor.  
A kdo nemá piva nikdy dost? Hurá s námi na prohlídku do plzeňského pivovaru!

14:45 Prohlídka pivovaru EN 
*Kapacita je 40 lidí. Doporučujeme registraci předem.

16:15 Prohlídka pivovaru CZ 
*Kapacita je 40 lidí. Doporučujeme registraci předem.

16:00 „Pivo s rektorem”  
Chceš-li vidět u čepu pana rektora, zavítej na akci „Pivo s rektorem”. 

Při předložení své JIS karty získáš dvě piva zdarma. Připravené budou  
hry s hudební tematikou a chybět nebude ani koncert. 

Akci pořádají Vnější vztahy. Pro více info sleduj webové stránky ZČU nebo jejich sociální sítě.

čas na duševní zdraví a kulturu

Pondělí 24. 10. 2022 

Nestíháš  oDUŠEVNĚLOU besedu s Filipem Korytou aka Dr. Filipitch v rámci našich 
festivalových dnů? Vydrž do října, kdy připravujeme pokračování. Informace 
budou včas zveřejněny na našich sociálních sítích a facebookovém účtu IPC.

Vernisáž k instagramové soutěži Ztvárni svoji úzkost
Zavítej v říjnu na kousek umění do Kulturky na vernisáž výstavy studentů, kteří 
prostřednictvím vizuálních děl vyjádřili své emoce spojené s úzkostí. 

@rokjedna_zcu@rokjednazcu studentskeotazniky.zcu.cz

Připoj se k FB události Rok jedna ZČU 2022!

Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni
Na stánku FPE najdete informace o studiu na největší fakultě ZČU, budete si moci 
zasoutěžit o zajímavé ceny nebo koupit nový fakultní merch. Stavte se u nás, těšíme 
se na vás!

Caffè

Il Mi
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https://www.facebook.com/internationalzcu
https://logickehry.zcu.cz/rezervace/vypis/
https://www.facebook.com/FZSZCU/
https://www.facebook.com/IPC.ZCU.CZ/
https://www.facebook.com/KatedraTelesneVychovyASportuZcuVPlzni/
https://www.tanecvplzni.cz/
https://www.facebook.com/IPC.ZCU.CZ/
https://www.facebook.com/ukzcu
https://www.facebook.com/ujpzcuplzen
https://www.facebook.com/boostupzcu
https://logickehry.zcu.cz/rezervace/vypis/
https://www.facebook.com/karkulkaPMDP/
https://www.facebook.com/KatedraTelesneVychovyASportuZcuVPlzni/
https://www.facebook.com/KatedraTelesneVychovyASportuZcuVPlzni/
https://www.tanecvplzni.cz/
https://www.tanecvplzni.cz/
https://m.facebook.com/bonnieplzen/
https://www.facebook.com/pearlyseconds
https://www.facebook.com/kulturkazcu/
https://www.facebook.com/visitplzen.eu
https://forms.gle/LDgUCvaeD9DgKYsB7
https://docs.google.com/forms/d/1mXFpe-KTmhUYSe4_KiaL3I7P6xWekC_CDqXJu3AbEyg/viewform%3Fts%3D6319a160%26edit_requested%3Dtrue
https://www.facebook.com/kavarnaDruzba
https://www.prazdroj.cz/
https://forms.gle/LDgUCvaeD9DgKYsB7
https://forms.gle/LDgUCvaeD9DgKYsB7
https://www.zcu.cz/cs/index.html
https://www.facebook.com/zapadoceskauniverzitaplzen/
https://www.facebook.com/rokjednazcu/
https://www.facebook.com/IPC.ZCU.CZ/
https://www.facebook.com/kulturkazcu/
https://www.instagram.com/rokjedna_zcu/
https://www.facebook.com/rokjednazcu
https://studentskeotazniky.zcu.cz/cs/studuj-jako-profik/rok-jedna/
https://www.facebook.com/events/418685896701960
https://www.facebook.com/events/418685896701960
https://www.facebook.com/FPEZCU/

