Západočeská univerzita oslaví na podzim 30. narozeniny. Stěžejním bodem oslav se stane úterý 21. září, kdy se přímo v kampusu odehraje velký festival Den v kampusu. Od 14 hodin, kdy se rozezní první kapely, až
do 22 hodin se můžete těšit nejen na skvělou hudbu, ale i řadu sportovních aktivit, her, workshopů a chybět nebude ani kvalitní občerstvení.
Na třech scénách, které budou umístěny před Fakultou elektrotechnickou, Fakultou designu a umění Ladislava Sutnara a za Fakultou strojní,
se vystřídají studentské i profesionální kapely. Vrcholem večera pak
bude koncert kapely Tata Bojs od 20 hodin. Než čerství držitelé Ceny
Anděl v kategorii Skupina roku nastoupí na pódium, můžete si poslechnout dalšího oceněného cenou Anděl – 7krát3, na univerzitní pódium
zavítá také Milan Samko, Donnie Darko či studentské kapely Ida The
Young a Blue Chesterfield. Pokud si budete chtít od hudby odpočinout,
můžete si zajít na slam poetry, vyzkoušet slackline, maxi jenga, G4G –
archery fame, zahrát pétanque nebo si dát závod v orientačním běhu.
Den v kampusu se spojil se dvěma již tradičními akcemi – Rokem jedna
a Pivem s rektorem. Zatímco workshopy, talkshow a představení pracovišť univerzity a studentských spolků bude probíhat již od dopoledne,
pivo začne pan rektor čepovat od 16 hodin. Studenti a zaměstnanci,
nezapomeňte si s sebou JISku, neboť na ni dostanete dvě piva zdarma!
Vstup na celou akci je volný. �

DEN VĚDY
A TECHNIKY
10. ZÁŘÍ
Už 16. ročník oblíbené akce,
která představuje vědu zábavnou
formou, se uskuteční na náměstí
Republiky. Pozor, letos je festival
pouze jednodenní. Více na str. 16.

ROK JEDNA
21. A 22. ZÁŘÍ
Tradiční akce, která má pomoci
novým studentům Západočeské
univerzity poznat školu, dozvědět
se to nejdůležitější pro studium
a zároveň se pobavit. První den je
součástí Dne v kampusu, druhý
den se odehraje v centru města.

NOC LITERATURY
22. ZÁŘÍ
Opět se připojujeme k zavedené akci, která zve na literaturu v přednesu známých tváří
a na veřejnosti běžně nepřístupných místech. Západočeská
univerzita nabízí hned tři taková
místa. Jaká to budou? Sledujte
web pořádající Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje.

NOC VĚDCŮ
24. ZÁŘÍ
Také Noc vědců, tentokrát s tématem Čas, se odehraje v areálu
kampusu na Borech. Od 17 hodin ji budou hostit všechny
tři technické fakulty – strojní,
elektrotechnická a aplikovaných věd, na programu se bude
podílet rovněž Fakulta designu
a umění Ladislava Sutnara.
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JARO

30. narozeniny univerzity jsme nemohli
opomenout ani na sítích. V seriálu, který
jsme zveřejňovali v průběhu jara, jsme vás
provedli historií ZČU. A vzali jsme to pěkně
od podlahy, protože dějiny univerzity se
nezačaly psát před třiceti lety, jak by se mohlo
zdát, ale dokonce už před sedmdesáti třemi!

SLEDUJTE NÁS → Dění na Západočeské univerzitě
v Plzni můžete sledovat prostřednictvím sociálních
sítí i zpravodajského webu. Jsme na Facebooku,
Instagramu, YouTube, Twitteru a na info.zcu.cz.

DEN V KAMPUSU
21. ZÁŘÍ

ZČU

22. ČERVNA

S velkou radostí jsme pogratulovali běžkyni Tereze
Hrochové z Fakulty právnické a lukostřelkyni Marii
Horáčkové z Fakulty pedagogické, jejichž výkony je
vystřelily až na letní olympiádu. Ačkoliv na medaile
nedosáhly, samotná účast v Tokiu je důvod k velké
radosti a hrdosti! Hrdí jsme také na plavkyni Vendulu
Duškovou z Fakulty zdravotnických studií, která
zamířila na paralympiádu. Díky vám, holky!

10. ČERVNA

V kampusu to voní a kvete! Co dříve bývalo
trávníkem, je dnes loukou! Univerzita se
přidala ke strategii šetrné péče o trávníky,
takže tu máme dostatek vláhy, lučních
květů a spokojeného hmyzu.

na zdi
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