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Realizační tým
Realizační tým (dále jen RT) zahrnuje 11 mladých lidí odpovědných za pomoc při realizaci MLJŠ,
její každodenní fungování a poskytování informací. RT asistuje všem účastníkům MLJŠ, tedy
studentům, lektorům, koordinátorům a vedení. Proto pokud máte nějaké otázky či problémy,
kontaktujte členy RT, kteří Vám rádi poradí a pomohou. Všichni členové RT mají vizitku se svým
jménem a symbolem (vlajkou) cizího jazyka, kterým mluví. Recepce, knihovna a technický tým
MLJŠ sídlí ve vestibulu budovy knihovny ZČU Plzeň Bory, Univerzitní 20.
RECEPCE

Členové týmu

Typy služeb*

Kontakt

Nikola Váchalová

Janna Fataliyeva

Štěpánka Šípová

Táňa Vondřichová

Poskytování informací o průběhu MLJŠ a městu Plzni
Prodej kupónů MHD, výletů a suvenýrů MLJŠ
Odpovědi na otázky, připomínky a stížnosti k průběhu MLJŠ
Informace o doprovodném programu, rozvrhu kurzů atd.
Tel: 377 631 211 (po – pá: 8:00h – 17:00h)
Email: isls@ujp.zcu.cz,
Místnost: Univerzitní knihovna Bory
V případě naléhavé, neodkladné záležitosti mimo toto
časové rozmezí můžete volat na mobil: 723 105 393.

*Toto je pouze ukázka některých aktivit.
Recepce poskytuje všechny důležité informace a je hlavním kontaktním místem MLJŠ. Pokud potřebujete vyřešit jakýkoli problém, měli byste v první řadě navštívit tým recepce. Možná nebude
v jejich pravomoci vyřešit vaše požadavky ihned, nicméně udělají vše, co bude v jejich silách,
případně Vás spojí s lidmi, které potřebujete.
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KNIHOVNA
Členové týmu

Typy služeb

Kontakt

Markéta Lukšíková

Lucie Demeterová

Péče o učební materiály a jejich půjčování
Služby kopírování pro lektory
Požadavky na kopírování musí být podány jeden den předem
do 12:00 hod!
377 631 212 (po – pá: 8:00h – 17:00h),
Univerzitní knihovna Bory

TECHNICKÝ TÝM

Členové týmu

Typy služeb

Kontakt

Tomáš Bořík

Petr Moutelík

Jan Lukeš

Kateřina Soumarová

Půjčování audio a video zařízení pro potřeby lektorů.
Rezervace nejpozději den předem!
Rezervace a údržba tříd a poslucháren
Jiná technická zajištění
377 631 212 (po – pá: 8:00h – 17:00h),
Univerzitní knihovna Bory

První pomoc – důležitá čísla
Tísňová linka

112

Zdravotnická záchranná služba

155

Policie

158

Hasiči

150
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Denní rozvrh
CELODENNÍ KURZY
Angličtina, němčina, ruština, čínština
Den

9:00
10:30

10:45
12:15

12:20
13:05

13:05
14:00

14:00
15:30

Po – Čt

výuka

výuka

výuka

oběd

výuka

Pá

výuka

výuka

výuka

oběd

první den kurzu: v ýuka začíná v pondělí 8. 7. 2019 v 10:00 hod. po slavnostním zahájení,
v tento den bude celá výuka posunuta o hodinu později vzhledem k času
ukončení slavnostního zahájení
 poslední den kurzu: o
 ficiální zakončení kurzů a předání osvědčení proběhne
v pátek 26. 7. 2019, od 13:05 hod


Čeština, italština, španělština, francouzština
Den

8:30
10:00

10:15
11:45

11:50
12:35

12:35
13:30

13:30
15:00

Po – Čt

výuka

výuka

výuka

oběd

výuka

Pá

výuka

výuka

výuka

oběd

první den kurzu: v ýuka začíná v pondělí 8. 7. 2019 od 10:00 hod. po slavnostním zahájení,
v tento den bude celá výuka posunuta o hodinu později vzhledem k času
ukončení slavnostního zahájení
 poslední den kurzu: o
 ficiální zakončení kurzů a předání osvědčení proběhne
v pátek 26. 7. 2019 od 12:35 hod.


ODPOLEDNÍ KURZY ITALŠTINY


probíhají v čase 16:00 – 19:15 hod. od pondělí do pátku



první den kurzu: výuka začíná v pondělí 8. 7. 2019
poslední den kurzu: p
 oslední kurz končí 12. 7. 2019 v 19:15
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Osvědčení
Každý účastník jazykového kurzu na jeho konci obdrží osvědčení o absolvování kurzu, splní-li min.
75% účast v daném kurzu. Pokud bude jeho účast nižší než 75%, pak nárok na osvědčení zaniká.
V takovém případě je možné na požádání vystavit „Potvrzení o účasti v kurzu.“ Docházku bude
zaznamenávat každý lektor daného jazykového kurzu.

Služby v areálu univerzity
Internet
Počítače s připojením na internet se nacházejí v učebnách UI 201 a UI 202 v budově knihovny
ZČU. Dále můžete využít PC informačních kiosků ve vstupních halách.
V celém areálu univerzity je výhradně pouze pro účastníky MLJŠ dostupné bezdrátové připojení
k internetu (Wi-Fi) – síť eduroam ZČU (eduroam.zcu.cz),
jméno: summer@zcu.cz, heslo: isls_2019.
Uživatelé mohou využívat tohoto připojení pouze v souladu s dodržováním „Provozního řádu
pro připojování mobilního zařízení“ (http://support.zcu.cz).
Více podrobností u Technického týmu RT.

Stravování
MENZA
Pro stravování je možné využít nabídky menzy, která se nachází přímo v areálu univerzity.
Menza nabízí obědy v době od 10:30 do 14:30h. V menze je rovněž možné zakoupit občerstvení
– ovoce, pečivo, nápoje, nanuky a další.

KAVÁRNY V UNIVERZITNÍM AREÁLU:
Kavárna CrossCafe je otevřena do pondělí do pátku v době od 8:00 do 17:00.
Nachází se v budově FST, FEK a UJP.
Další kavárnu najdete v budově univerzitní knihovny v zadním rohu, kde je možnost posezení
venku. Provozní doba je od 8:00 do 15:00.
Občerstvení je rovněž možné zakoupit v univerzitním bufetu v budově FST, FEK a UJP
v po-čt: 8:00 – 15:00h, pá: 8:00 – 14:00h.
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OBĚDY (10:30 – 14:00)
Strávníci si mohou vybrat z několika druhů hlavních jídel. Ve vstupní hale menzy je umístěna
prosklená vitrína s ukázkovými porcemi nabízených jídel a polévek, které jsou očíslovány.
Polévka není součástí oběda (cena 10 - 15 Kč).
Zapamatujte si vždy prosím číslo vámi vybraného oběda. U vstupu do prostoru výdeje si vezměte tác, příbor a ubrousek. Čísla obědů jsou umístěna nad výdejní linkou na světelném panelu.
Vybrané jídlo vám vydají kuchaři.
Předpokládaná cena oběda je 75 – 100 Kč. Studenti a zaměstnanci ZČU mohou obědy hradit
JIS kartou, ostatní strávníci mohou platit přímo na místě pokladny v hotovosti nebo stravenkami
(pouze Sodexhopass a ChéqueDéjeuner). Jídlo je možné zaplatit také platební kartou. Pokladní
vám na požádání vystaví daňový doklad.
V prosklené vitríně u pokladen v prostoru výdeje jsou dále nabízeny zeleninové saláty, obložené sýrové/šunkové talíře, (saláty označené číslem 10, 11 apod., jsou uvedeny jako obědy, tzn.,
mají vyšší cenu), zákusky, teplé i studené nápoje včetně piva lahvového i točeného, cukrovinky,
mražené výrobky a bagety. Použité nádobí i s tácem odkládejte na pás vlevo za rohem jídelny.
Zde jsou také umístěny kontejnery s horkou vodou na přípravu čaje, který si můžete zakoupit na
pokladně.
VEČEŘE
Menza neposkytuje večeře. Doporučujeme využít nabídky několika restaurací v blízkosti kolejí,
které nabízejí stravování v rozumných cenových relacích (viz tipy na stravování).
Další možností stravování mimo univerzitní areál poskytuje Nákupní centrum Borská pole
(hypermarket Tesco, čínské bistro, McDonald, Bageterie Boulevard, pizzerie, kavárna apod.)
na adrese U Letiště 2, Plzeň-Bory (1 zastávka autobusu č. 30 směr Borská pole a č. 24 směr
Skvrňany, zastávka U Letiště).
TIPY NA STRAVOVÁNÍ V BLÍZKÉM OKOLÍ UNIVERZITNÍCH KOLEJÍ

RESTAURANT ŠVEJK

Klatovská tř. 125, Plzeň-Bory
Web: www.svejkpension.cz
Tel.: 377 423 377

Slavia restaurace
& tenis club

U Borského parku 21
Facebook: „Restaurace Slavia“
Tel.: 734 650 390
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Doprava v Plzni
Městskou hromadnou dopravu (MHD) na území města Plzně zajišťují Plzeňské městské dopravní
podniky (PMDP). Tramvaje a trolejbusy jezdí každé 4 – 10 minut, autobusy každých 10 – 15 minut.
Jízdní řády naleznete na www.pmdp.cz.
JÍZDENKY MHD
Jízdenky MHD lze zakoupit několika způsoby:


V trafikách
 Nepřestupní



jízdenka 18 Kč

Ve voze MHD
 Přímo

u řidiče (nepřestupní jízdenka 30 Kč)

B
 ezkontaktní

platební kartou (Visa, MasterCard, atd.)

v jízdenkovém terminálu


Prostřednictvím SMS zprávy
 Přestupní

jízdenka 35 minut SMS ve tvaru PMDP35M na číslo 902 06 cena 20 Kč +

cena za SMS zprávu
 Přestupní

jízdenka 24 hodin SMS ve tvaru PMDP24H na číslo 902 06 cena 70 Kč +

cena za SMS zprávu
Časové jízdenky objednané v přihlášce na MLJŠ
Účastníci, kteří si objednali časovou jízdenku při vyplnění přihlášky a zaplatili spolu s účastnickým poplatkem, si ji mohou vyzvednout na následujících místech v uvedených termínech:
Kolej (Klatovská 200): 6. – 7. 7. 2019 (sobota, neděle) v čase 9:00 – 17:30 hod.
Recepce MLJŠ (univerzitní areál):


8. – 10. 7. 2019 (pondělí – středa) v čase 8:00 – 16:00 hod.
Platí pro všechny kromě kurzů angličtiny pro žáky ve věku 6 – 11 let a 12 – 15 let!



 5. – 16. 7. 2019 (pondělí – úterý) v čase 8:00 – 16:00 hod.
1
Platí pouze pro účastníky kurzů angličtiny pro žáky ve věku 6 – 11 let a 12 – 15 let!
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Jak se dostat na univerzitu z kolejí Klatovská 200 / konečné zastávky tramvaje č. 4 Bory?
Autobusem č. 30 (směr Borská pole, příp. Západočeská univerzita, nebo Panasonic) nebo autobusem č. 24 (směr Zadní Skvrňany), vystupte na následující zastávce „Západočeská univerzita“.
Jak se dostat do centra města z univerzitního kampusu?
Autobusem č. 30 (směr sídliště Košutka) nebo autobusem č. 24 (směr Bory), na následující
zastávce přestupte na tramvaj č. 4 (směr Košutka).

V současné době probíhá rozsáhlá rekonstrukce MHD v oblasti Borských polí.
Informace o výlukách viz plánek.

EcoCity Taxi: +420 777 361 361		
Autoslužby taxi Plzeň: +420 377 220 220
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Ubytování
Pro mimoplzeňské účastníky, kteří projevili zájem o ubytování při vyplnění přihlášky, je rezervován pokoj na koleji Klatovská 200. Poplatek za ubytování na celý pobyt spolu s vratnou kaucí
ve výši 500 Kč za pokoj si čeští účastníci hradí sami při registraci na koleji. Poplatek je možné
uhradit v hotovosti nebo platební kartou. Ubytovaný účastník se při vstupu na kolej prokazuje
„ubytovacím průkazem“ (obdrží při registraci).
Z důvodu rekonstrukce tramvajového kolejiště v okolí koleje dbejte prosím zvýšené opatrnosti.
Počátek ubytování: neděle 7. 7. 2019 v čase 17:00 – 21:00 hod.
(pokud jste nezadali požadavek jinak)
Ukončení ubytování: p
 átek 26. 7. 2019 do 12:00 hod.
(pokud jste nezadali požadavek jinak)

Adresa ubytovatele:
ZČU v Plzni, Správa kolejí a menz
VŠ kolej
Klatovská 200
301 00 Plzeň
Vedoucí koleje: Ing. Dana Stanková 724 774 633 nebo 377 634 898
Recepce koleje: 735 713 924
INTERNET NA KOLEJI
V prostoru celé koleje je dostupná wifi. Více informací u realizačního týmu.
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UBYTOVACÍ ŘÁD
1.	Vchod do koleje Klatovská 200 je během dne uzamčen. Pro vstup je nutné se u recepční
prokázat „Ubytovacím průkazem“ (= jmenovka s číslem pokoje), který všichni obdrží po
příjezdu spolu s klíčem od pokoje.
2.	Na základě zaplacené kauce ve výši 500 Kč všichni ubytovaní obdrží klíč, který si u sebe
ponechají po celou dobu ubytování. Klíč se nevrací na recepci při každém odchodu z koleje.
3.	Účastník dostane potvrzení o zaplacení kauce, které si nechá u sebe po celou dobu ubytování. Při odjezdu bude účastníkovi vrácena kauce pouze oproti potvrzení o zaplacení kauce
a za podmínek, že nezpůsobí jiné škody.
4.	Za klíč nese každý ubytovaný odpovědnost sám. Za ztrátu klíče si ubytovatel nechá kauci ve
výši 500,- Kč. Pokud účastník způsobí jiné škody, hradí tyto škody v plné výši a nebude mu
vrácena kauce ve výši 500,- Kč.
5.	Budova univerzitní koleje Klatovská 200 se od 24.00 hod. do 5.00 hod. zamyká. Hlavní
dveře v této době otevře pouze recepční po zazvonění na zvonek vedle venkovních dveří.
6.	Noční klid je od 22.00 hod. do 6.00 hod.
7.	Prádlo a ručníky budou vyměněny v pondělí 16. 7. a 23. 7. Výměna prádla bude probíhat
7:00 – 9:00 hod. ve skladu prádla, 9:00 – 17:00 hod. v recepci koleje.
8.	Úklid jednotlivých pokojů bude probíhat průběžně 1krát za týden. Prosíme ubytované, aby
nenechávali na podlaze věci. Pokud bude cokoli na podlaze, nebude možno pokoj uklidit.
9.	Společné prostory – chodby a společné koupelny budou vytírány každý den.
10.	Účastníci mohou za poplatek využít pračku, sušičku, žehličku a požádat o mimořádnou výměnu ručníků a ložního prádla. Host musí mít vlastní prací prášek. Prádelna a sušárna jsou
v suterénu budovy. Informace v recepci koleje. Poplatky za služby uvedené v tomto bodě:
	Využití pračky, sušičky			
Zapůjčení žehličky			
Mimořádná výměna ručníků 		
Mimořádná výměna ložního prádla		

20,- Kč za 1 hod.
5,- Kč za 1 hod.
5,- Kč
20,- Kč

11.	Na každém patře jsou 2 kuchyňky. Kuchyňka je vybavena elektrickým sporákem, rychlovarnou konvicí, mikrovlnnou troubou a lednicí, základním nádobím. Není dovoleno přenášet
vybavení kuchyní na pokoje.
12.	Elektrický proud v České republice je 230V – u přístrojů, které nebyly vyrobeny s přepínačem proudu (ze 110 na 220 V) je nutno používat adaptér. Je zakázáno používat el. zařízení
bez adaptéru! Dojde-li k poškození el. vedení z důvodu použití nepovoleného spotřebiče,
je účastník povinen uhradit škody z vlastních zdrojů.
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13.	Veškeré potřebné opravy a závady nahlaste okamžitě v recepci koleje nebo některému ze
členů Recepčního týmu MLJŠ, aby mohly být co nejdříve odstraněny.
14.	Prosíme účastníky, aby zamykali dveře vždy, když opustí pokoj!
MLJŠ ani SKM neodpovídá za ztracené nebo ukradené věci!
Upozornění: Při hrubém porušení kolejního řádu dojde k vyloučení účastníka z koleje bez
jakéhokoli nároku na náhradu.
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Odpolední program
Podrobné informace naleznete na nástěnkách MLJŠ.
PRVNÍ TÝDEN

Datum

Akce

Čas

Sraz

Neděle
7. 7. 2019

Procházka Plzní

14:00

KL200

Pondělí
8. 7. 2019

PUB Tour

18:00

KL200

Úterý
9. 7. 2019

Kolomazná pec

17:00

KL200

Konverzační klub v AJ

17:30

US Point

Zpívaná

18:00

KL200

Čtvrtek
11. 7. 2019

Zahajovací večírek

19:00

UNI

Pátek
12. 7. 2019

Možnost výletu – Klášter Teplá a
Mariánské Lázně

14:00

REK

Sobota
13. 7. 2019

Piknik/koupání Kamenný rybník

12:00

KL200

Neděle
14. 7. 2019

Možnost výletu - Praha

8:45

KL200

Středa
10. 7. 2019
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DRUHÝ TÝDEN

Datum

Akce

Čas

Sraz

Pondělí
15. 7. 2019

Speed dating

16:30

KL200

Úterý
16. 7. 2019

Deskové hry

16:30

Knihovna

Laser Game

17:00

KL200

Konverzační klub v AJ

17:30

US Point

Movie Club v AJ

16:30

US Point

Karaoke

20:15

KL200

Pátek
19. 7. 2019

Možnost výletu –
Centrum Caolinum
a Mariánská Týnice

14:00

REK

Sobota
20. 7. 2019

Možnost výletu –
Horšovský Týn a Chodsko

8:30

KL200

Neděle
21. 7. 2019

Škodaland
Beach volejbal a fotbal

17:00

KL200

Středa
17. 7. 2019

Čtvrtek
18. 7. 2019
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TŘETÍ TÝDEN

Datum

Akce

Čas

Sraz

USA – co je tam pro mě?

16:00

US Point

Beer factory a pivovar

17:30

KL200

Literární klub

16:30

Knihovna

ZOO

17:00

KL200

Konverzační klub v AJ

17:30

US Point

Čtvrtek
25. 7. 2019

Závěrečný večírek

18:30

UNI

Pátek
26. 7. 2019

Ukončení MLJŠ –
předání osvědčení

12:35 – 13:05

v učebnách
dle rozvrhu

Pondělí
22. 7. 2019

Úterý
23. 7. 2019

Středa
24. 7. 2019

KL200 – sraz před vstupem na koleje v ulici Klatovská 200
UNI – sraz před FST
REK – sraz před rektorátem ZČU
US Point – místnost UU309 – v hnědé budově FST
Podrobné informace naleznete na nástěnkách MLJŠ
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30. MEZINÁRODNÍ LETNÍ JAZYKOVÁ ŠKOLA (8. 7. – 26. 7. 2019)

Informace pro účastníky sboru 30. MLJŠ
Pro všechny účastníky, kteří již projevili zájem a pro všechny, kteří by měli zájem o zpěv ve sboru, který byl sestaven u příležitosti oslavy letošního 30. výročí Mezinárodní letní jazykové školy.
Zkoušky se budou konat dvakrát týdně v přednáškovém sále UP 104, který se nachází v přízemí
budovy Fakulty strojní podle přiloženého harmonogramu.

Harmonogram zkoušek sboru

Úterý
9. 7. 2019

18:00

Čtvrtek
11. 7. 2019

18:00

Pondělí
15. 7. 2019

18:00

Čtvrtek
18. 7. 2019

18:00

Pondělí
22. 7. 2019

18:00

Čtvrtek
25. 7. 2019

vystoupení
na závěrečném
večírku
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Informační centrum města Plzně
Informační centrum poskytuje informace o kultuře, historii města a okolí, informace turistické,
o kulturním a sportovním vyžití, možnostech ubytování, prodej vstupenek na vybrané kulturní
akce, informace o mezinárodní a místní dopravě, prodej cizí měny, suvenýrů a map Plzně, Plzeňského kraje a jiných vybraných regionů a mnohem více.
web:

www.visitplzen.eu

email:

info@visitplzen.eu
Informační centrum
města Plzně

Náměstí Republiky 41
Tel.: 378 035 330

Denně

9:00 – 18:00

AKTUÁLNÍ INFORMACE O PRŮBĚHU MLJŠ NAJDETE NA
WWW.ISLS.ZCU.CZ, FACEBOOKU @islszcu,
NA NÁSTĚNKÁCH VE VESTIBULECH UNIVERZITNÍ KNIHOVNY
A FAKULTY ELEKTROTECHNICKÉ.

 @islszcu
@islszcu
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