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DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
→ 26. ledna
Přijďte nás poznat! Fakulty Západočeské univerzity 
se 26. ledna opět spojí, aby uspořádaly společný Den 
otevřených dveří. Fakulta aplikovaných věd, Fakulta 
designu a umění Ladislava Sutnara, Fakulta ekono-
mická, Fakulta elektrotechnická, Fakulta filozofická, 
Fakulta pedagogická, Fakulta právnická, Fakulta strojní 
i Fakulta zdravotnických studií zvou k návštěvě nejen 
aktuální uchazeče o studium, ale všechny zájemce z řad 
široké veřejnosti, kteří se chtějí seznámit s univerzitním 
prostředím. Kromě fakult se představí také další praco-
viště i studentské organizace, program se bude konat, 
jak už se v uplynulých letech stalo zvykem, v budovách 
v centru Plzně i v areálu kampusu na Borských polích. 
Pro více informací navštivte web www.zcu.cz. �

PŘEDVÁNOČNÍ 
JADERNÉ ROZJÍMÁNÍ 
→ online
Přednášky jaderné fyzičky a předsedkyně Státního 
úřadu pro jadernou bezpečnost Dany Drábové patří už 
tradičně k těm, o něž bývá největší zájem. Její letošní 
Předvánoční jaderné rozjímání s podtitulem Krátké 
zamyšlení nad dnešním energetickým světem a mož-
nostmi jaderné energetiky se konalo 30. listopadu, takže 
k osobní účasti už čtenáře „Z“ pozvat nelze. Přednášku 
„o energetickém hlavolamu, o tom, jaké máme možnos-
ti zajistit naší energetickou bezpečnost, a o mnohých 
dalších souvislostech“ si ovšem i tak můžete vyslech-
nout. Fakulta elektrotechnická ji totiž opět celou nato-
čila a umístí ji na svůj YouTube kanál. �

INDUSTRIÁLNÍ STEZKA 
PRO VŠECHNY
Průmysl neodmyslitelně patří do historie Plzně i celého 
kraje a Západočeská univerzita tuto tradici dále rozvíjí 
a propagaci tohoto dědictví ráda podporuje. Proto vás 
chceme upozornit na Industriální stezku, která vede 
plzeňským DEPO2015.  Návštěvníky každého věku 
provede po historických zajímavostech bývalého cuk-
rovaru či tramvajové vozovny a současného areálu, 
na jednotlivých zastaveních je seznámí s inženýrem 
Smolou, Františkem Křižíkem, stavitelem Farkačem 
a dalšími osobnostmi. To vše formou stopovací hry, 
takže si připravte tužky, zápisníky nebo chytré telefony. 
Stezka je přístupná každý den, je zdarma, a protože je 
ryze venkovní, je přístupná i během případných epide-
miologických opatření. �

29. PLES ZÁPADOČESKÉ 
UNIVERZITY V PLZNI 
→ 18. března
Dva minulé ročníky sice zhatila pandemie koronaviru, 
nicméně pro příznivce akce, která má stejně dlouhou 
tradici jako ZČU, je dobrá zpráva, že v pořadí 29. ples 
Západočeské univerzity v Plzni má nový termín. Kdo 
se chce akce v prostředí Měšťanské Besedy zúčastnit, 
ať si v kalendáři poznačí termín 18. března, kdy se ples 
uskuteční.  Pro podrobnosti o programu včetně odtaj-
nění hlavní hvězdy sledujte ZČU na sociálních sítích. �

 19.ZÁŘÍ
Copatotuje? Copatutoje! Univerzita 

se limitovanou edicí připojila 
k legendární kolekci oblečení COPATUTOJE! 

A krom toho, že vám tohle plzeňské 
nářečí s univerzitním logem určitě děsně 

sekne, nákupem podpoříte Onkologickou 
a radioterapeutickou kliniku Fakultní 

nemocnice Plzeň. Tenhle fakt cool 
merch nakoupíte v Kulturce, prodejně 

skript a v univerzitním e-shopu.

 17.ZÁŘÍ
Odtrhli jsme zraky 
od počítačů a skript 
a pohlédli k nebesům, 
abychom spatřili největší 
vzducholoď na světě! 
75metrový Zeppelin, který 
patří jednomu z našich 
průmyslových partnerů 
ZF Group, brázdil celé 
Česko a nevynechal ani 
naši univerzitu.

pozvánky 23na zdiZČU

 30.ZÁŘÍ
Pogratulovali jsme novému děkanovi 
Sutnarky. Od ledna 2022 totiž Fakultu 
designu a umění Ladislava Sutnara 
povede její dosavadní proděkan Vojtěch 
Aubrecht. Na konci září jej jednohlasně 
zvolil akademický senát fakulty.

http://www.zcu.cz

