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O nadstandardní výuku němčiny je mezi studenty zájem. Školy ale nemají dostatek učitelů
Jan Vitinger
redaktor MF DNES
PLZEŇSKÝ KRAJ Německé firmy
působící v Plzeňském kraji trápí nedostatek odborníků s jazykovými
dovednostmi. Pomoci by mohl projekt Němčina pro studenty technických oborů, který připravilo plzeňské Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem.
„Rodiče si často myslí, že jejich dětem bude stačit při uplatnění na
trhu práce angličtina. Není tomu
tak. Přímo od německých zaměstnavatelů víme, že po svých zaměstnancích základy němčiny požadují,“ říká vedoucí projektu Michaela
Kořánová.
Základním cílem speciálního jazykového programu je motivovat studenty ke studiu. Tím vzroste jejich
šance na získání zaměstnání v německých firmách. Pro ty je toto
téma natolik důležité, že se nadstandardní výuku ve školách rozhodly podpořit i finančně.
Pilotní ročník projektu proběhl v

Plzeň

Festival Jeden svět
přidává Čističe
Festival Jeden svět, který se odehrává v plzeňském Moving Station, přidává pro velký zájem projekci dokumentárního filmu Čističi. Diváci
jej mohou vidět výjimečně i dnes
od 17.30 hodin. Německo-brazilský
snímek, který v hodnocení Česko-slovenské filmové databáze získal úctyhodných 85 procent, ukazuje práci novodobé profese takzvaných čističů. Tito lidé mají za
úkol schvalovat vhodnost obsahu
internetu a nevhodný obsah mazat. Dnes je na programu festivalu
v Moving Station kromě závěrečného večírku, který začíná ve 20 hodin, ještě projekce slovenského dokumentu Mečiar. Jeho promítání
začíná v půl šesté. (dag)

Ovládáte němčinu?
Zahraniční firmy
její znalost vyžadují
loňském školním roce na Střední
průmyslové škole strojnické a
Střední odborné škole prof. Švejcara v Plzni. Setkal se zde s velkým
ohlasem. Zatímco loni kurzy navštěvovalo 30 žáků, v letošním roce je
to již 150.
„Na Švejcarově škole klasická výuka němčiny v osnovách není. Proto

zde vedeme odpolední kurzy, které
jsou dobrovolné. Jednou měsíčně
je tato výuka doplněná německou
jazykovou animací, což je kreativní a nekonvenční metoda, jak zacházet s výukou cizích jazyků. Zahrnuje řadu hříček a zábavných i pohybových aktivit,“ vysvětluje Kořánová.

Plzeň
Prohlídka vodárny a čistírny
Společnost Vodárna Plzeň přichystala na zítřek den otevřených dveří. Zájemci si budou moci prohlédnout areál úpravny vody v Malostranské ulici na Slovanech a
také rozsáhlý areál čistírny odpadních vod v Jateční ulici. Na obou
místech budou připraveny doprovodné akce. Ve Škoda Sport Parku
se mohou děti těšit na nafukovací
atrakce nebo vodní naučnou stezku. Součástí zábavného programu
bude účast zástupců FC Viktoria
Plzeň Tomáše Hořavy a Milana
Havla. Na exkurzi je třeba se zaregistrovat na www.registrace.vo-
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ředitelka školy Jana Hrčková.
Projekt Němčina pro studenty
technických oborů organizuje Koordinační centrum česko-německých
výměn mládeže Tandem z Plzně.
„Vedle animátorského programu posíláme do škol zástupce firem, které
výuku sponzorují. S žáky vedou odborné diskuze. V loňském roce měla

Kraj podpoří Marhoulův Plzeňský student zvítězil v Německu
film Nabarvené ptáče
PLZEŇ Plzeňský kraj dá jeden milion korun na natáčení filmu Nabarvené ptáče režiséra Václava Marhoula. Peníze budou využité na natáčení zimních scén například v šumavské Horské Kvildě. „Pro Plzeňský kraj je důležité, že se bude natáčet ještě v Hartmanicích, Konstantinových Lázních a také v Brdech,“
řekl krajský radní pro kulturu Vladislav Vilímec (ODS).
„Film má určitě aspiraci na mezinárodní ocenění, možná i na Oscara. To by bylo pro propagaci Plzeňského kraje dobré,“ uvedl Vilímec.
Scénář k filmu získal v roce 2013
zvláštní uznání poroty za scénář na
festivalu ve francouzském Cannes.

Film podle bestselleru Jerzyho
Kosiäského vypráví příběh židovského chlapce, který se za druhé
světové války sám na venkově
kdesi ve východní Evropě musí vypořádat s krutostí okolního světa.
Natáčí se vedle Česka také na Slovensku a Ukrajině.
Rozpočet filmu je 166 milionů korun. „Rada Plzeňského kraje odsouhlasila neinvestiční dotaci společnosti Silver Screen s.r.o. na částečné pokrytí nákladů spojených s
výrobou filmu. Musí ji ještě potvrdit zastupitelstvo,“ podotkl Vilímec.
Film bude mít premiéru v květnu
2019. (ČTK)

Tipy Víkend ve znamení Velikonoc
Mariánská Týnice
Velikonoční zvyky a tradice
Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici zve zítra od 14 do 17 hodin na Jarní
oživlou prohlídku na téma Velikonoční zvyky a tradice. Připravena
je ukázka pletení pomlázky, tvorba panenek ze šustí, kraslic a
malá ochutnávka tradičních velikonočních pokrmů. Chybět nebude ani Křížová cesta a Otvírání pokladů. Nejen malí návštěvníci si
vyzkouší tzv. rajrání. Na jarmarku budou k zakoupení drobné
dárky či velikonoční dekorace. Doprovodný program zajistí
DDM Kralovice.

Od letošního pololetí se do projektu zapojila také Střední průmyslová škola v Tachově. „Od února
jsou návštěvy animátorů součástí
výuky jednou za měsíc. Chceme,
aby se žáci zajímali více o němčinu, protože v pohraničí ji potřebují nejen k práci, ale hodí se i v běžném společenském životě,“ říká

jedna ze tříd také exkurzi do jedné z
těchto společností,“ doplňuje manažerka Tandemu Mirka Reifová.
Podle autorů projektu je prvotní
zájem ze strany škol velký. „Když
se ale začne řešit způsob jeho realizace, školy si uvědomí, že to není
tak jednoduché. Musely by vyčlenit jednoho učitele, který se bude
nad rámec svého úvazku projektu
věnovat například v odpoledních
kroužcích. Proto se školy přidávají
spíše pomalu. V letošním roce jsou
čtyři. Dvě v Plzeňském kraji a dvě
ve Frýdlantu. Máme ale dalších deset, které by chtěly tento nový přístup k výuce němčiny rozjet od
příštího roku,“ upřesňuje Reifová
a doplňuje: „Velký zájem je ze strany žáků a rodičů. Uvědomují si, že
tím získávají na trhu práce výhodu. Nejde jen o to, dostat se za prací do Německa. Usnadní jim to získání místa u německých firem v
kraji. Působí zde často němečtí vedoucí, jezdí se na různá školení do
Německa. Pokud tedy mají alespoň základní znalost němčiny,
mají oproti jiným uchazečům velkou výhodu.“

darna.cz, a to do dnešní 12. hodiny.
Dílny v Pivovarském muzeu
Pivovarské muzeum v Plzni si na
zítra připravilo Velikonoční dílny.
Návštěvníci si mohou uplést tradiční velikonoční pomlázku
z čerstvého vrbového proutí, vyrobit ptáčky na dřevěném kolíčku
nebo velikonočního zajíčka
z kartonové ruličky či si vysít travičku do vrbové ohrádky. Kreativní dílny jsou otevřeny od 10 do 15
hodin.
Vítání jara v ZOO
Vítání jara, otevírání České řeky a
probouzení lesa je nachystáno
pro návštěvníky plzeňské zoologické a botanické zahrady na zítra. Bohatý soutěžní program pro
rodiny s dětmi na terase pod statkem Lüftnerka začne v 10 hodin a
potrvá do 17 hodin. Soutěžící si
při něm vyzkoušejí zručnost i vědomosti o vodním světě, přírodě
a lese. Děti se mohou těšit na
ukázky lesní pedagogiky. V 11 hodin otevře slavnostně po zimě
vodník Českou řeku a pronese
k přítomným proslov na téma jak
se šetrně chovat k vodnímu světu. Nositelé rybích a ptačích jmen
budou mít po celý den slevu na
vstupném.
Veselice na statku U Matoušů
Selský dvůr U Matoušů na Bolevecké návsi bude opět hostit tradiční
velikonoční veselici. Vrata do dvora budou o víkendu otevřená od
10 do 17 hodin a akce přinese
spoustu zábavy pro děti i dospělé.
Chybět nebude pletení pomlázky,

košíků, malování kraslic, výroba
vinutých perlí, svíček, mýdel
nebo vitráží. K mání bude i celá
řada velikonočních dobrot – pečené bochánky, perníčky. Pro děti
je připraveno divadelní představení o českých velikonočních tradicích a o velikonočním zajíčkovi.
Přichystány budou také vyjížďky
na koních a malování na obličej. O
hudební doprovod se postará živá
muzika v podání kapely MHS, Náhodná sešlost a dětského souboru
Boleváček.
Úherce
Tradiční Josefovská pouť
Tradiční Josefovská pouť, první v
západních Čechách, se uskuteční
o víkendu v Úhercích. Návštěvníci se mohou těšit na desítky nejrůznějších atrakcí, střelnice a chybět nebude ani občerstvení včetně klasických koláčů, které
k pouti neodmyslitelně patří. Ti,
kteří nebudou mít vzrušení během dne dost, mohou ve 21 hodin
vyrazit na „pouťovej bigbít“, kde
zahraje oblíbená plzeňská kapela
Kohn.
Rokycany
Velikonoce v muzeu a jarmark
Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v
Rokycanech zve zítra na Velikonoce v muzeu. Od 9 do 17 hodin budou probíhat ukázky pletení pomlázek a košíků, malování a drátování
kraslic, zdobení perníčků a v případě zájmu o řemeslo, je možné si je i
zkusit vyrobit. Letošní novinkou je
výuka štípání holubiček a výroba
píšťalek z vrbového proutí. Současně bude na rokycanském náměstí
probíhat velikonoční jarmark. (tx)

Plzeňský student Adam Frk (na
snímku) vyhrál s kolekcí kotníkových bot inspirovaných vojenským stylem mezinárodní soutěž
HDS/L Junior Award 2018, kterou vyhlašuje Německý svaz
obuvnického průmyslu za podpory Evropské konfederace obuvnického průmyslu. „Student prvního ročníku magisterského oboru fashion design na Fakultě
designu a umění Ladislava Sutnara uspěl mezi desítkami adeptů z
Evropy,“ řekla mluvčí ZČU Šárka
Stará. „Adam Frk boty vlastnoručně ušil. Konstrukční příprava
i technologické zpracování je
jeho osobní řešení,“ uvedla vedoucí ateliéru fashion design Helena Krbcová. Boty jsou tak
podle ní připraveny pro průmyslovou výrobu, což porota složená
z výrobců obuvi také ocenila.
Téma letošního ročníku soutěže

znělo Móda splňující komfort.
„Oceněnou kolekci A Stronger Loving World tvoří čtyři páry kotníkových bot, při jejichž tvorbě se
inspiroval armádními prvky. Inspiraci přetavil do designu městských bot ve stylu sneakers (kom-

fortní a vzhledově zajímavá vycházková obuv ve sportovním stylu),“ uvedla mluvčí. „Použil jsem
kombinaci materiálů, barevnost,
funkční prvky a zapínání tak, aby
vznikly maximálně funkční,
designově propracované a na detail bohaté boty,“ řekl Frk. Podle
Krbcové se porota na vítězi jednohlasně shodla a ocenila také rustikální, ale extrémně lehké a flexibilní podrážky, které zaručují
bezpečný pohyb v jakémkoliv terénu. Cenu dostal Frk 12. března
v düsseldorfské Gallery Shoes na
Mezinárodním veletrhu obuvi a
doplňků, kde své produkty představují stovky vystavovatelů ze
světa. Na veletrhu byla vystavena
i Frkova vítězná kolekce bot a
také obuv navržená Stefanií Hauser z Německa, která obdržela
zvláštní cenu poroty. (ČTK)
Foto: Martin Procházka

