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Ivan Vyskočil hraje pro seniory
21. března od 15:00 hodin

Herec Ivan
Vyskočil při-
jede dnes do
D-Klubu v
Plzni na

Doubravce s pořadem
Mistře, o čem se neví,

který je určen seniorům.
Začíná v 15 hodin.
Vstupenky jemožné
zakoupit namístě od
14:30 hodin. Členové
klubu platí 30, ostatní
60 Kč.

Papírové království končí
Do 24. března do 17:00 hodin

Už jen několik
málo dní mají
milovníci pa-
pírovýchmo-
delů z časopi-

su ABC k návštěvě výsta-
vy v Domě historie Přeš-
ticka v Třebízského ulici v
Přešticích. Výstava s ná-

zvem Papírové království
Richarda V. totiž v neděli
v 17 hodin končí. Připo-
míná, že architekt Vyš-
kovský, který byl auto-
rem stovek papírových
modelů, které v populár-
ním 'Ábíčku' vycházely, se
letos dožije devadesátky.

Soutěž o vstupenky
namuzikál Duch
Plzeň – Naši čtenáři mohou
soutěžit o volnou vstupenku
pro dvě osoby namuzikál
Duch, který zítra od 19 hodin
uvádí Nová scéna v Plzni.
Otázka:Muzikál byl napsán
podle stejnojmenného
hollywoodského filmu z
roku 1990. Napište nám jména tří herců,
kteří ztvárnili hlavní role.Odpovědi zasílejte
dnes (21. 3.) namail kultura.zapad@denik.cz. Jako
předmět zprávy napište Soutěž Duch, vmailu
uveďte jméno a telefon. Odměníme správnou
odpověď, která dorazí 15. v pořadí. Výhra bude
vydána osobně na občanský průkaz. (red)
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Plzeň postaví Tech Tower
V areálu Světovaru na
Slovanech vznikne tech-
nologické centrum za půl
miliardy korun.

BARBORAHÁJKOVÁ

V
e vědeckotech-
nickém parku,
kterýmá být v
Plzni postaven
do dvou let, na-

leznou útočiště inovativní
technologické firmy. Bude
zde vytvořeno zázemí pro
podniky zabývající se robo-
tikou, virtuální realitou,
umělou inteligencí nebo vý-
vojem dronů.
V areálu bývalého pivova-

ru budou zrekonstruovány
dvě budovy a přilehlé plochy.
„Celkově jde o sedm až osm
tisíc metrů čtverečních. Ve
zrekonstruovaných budo-
vách najdou prostor nově
vzniklé firmy, zázemí pro
zaměstnance jako školka pro
děti či stravovací zařízení,
prostory pro prototypovou
testovací výrobu nebo vý-

stavní sál,“ sdělil ředitel
Správy informačních tech-
nologií města Plzně Luděk
Šantora. Podle něj mají v
Tech Toweru sídlit začínající
malé a střední firmy i firmy
stabilizované na trhu, které
by v budoucnu spolupraco-
valy.

SPOLUPRÁCE S ROBOTY
Projekt také počítá s propo-
jením aktivit se Západočes-
kou univerzitou a Centrem
robotiky. „Budeme se snažit,
aby studenti technických
oborůmohli navázat na své
vzdělání a neodcházeli třeba
do Prahy. Také budeme usi-
lovat o to, abychom do Plzně
prostřednictvím Tech
Toweru nalákali nové lidi,“
pokračuje Šantora. Centrum
bymělo poskytnout pracovní
místa pro zhruba 500 lidí.
Také vedení města vidí v

projektu přínos pro budouc-
nost. „Dnes zdemámemno-
ho firem, které nevytvářejí
přidanou hodnotu, ve vý-
zkumu nebo inovacích. Po-

kud nebudememyslet do-
předu a nebudeme vychová-
vat malé a střední firmy, po-
cítíme to velice rychle. Tyto
firmy budou vytvářet eko-
nomickou základnu pro další
vývoj České republiky,“ míní
radní pro Smart cities Vlasti-
mil Gola. „Projekt se připra-
vuje několik let, Správa in-
formačních technologií je
fenomén, který nemá v Če-

je
Če-
je

chách nebo i střední Evropě
obdoby. Máme jedinečnou

šanci udělat v Plzni něco
unikátního,“ upozornil radní
města Plzně David Šlouf.
Výstavba je vyčíslena

téměř na 456milionů korun
včetně DPH.
Projekt je spolufinancován

částkou 190milionů z Ope-
račního programu Podnikání
a inovace pro konkurence-
schopnost. Zahájení stavby
je naplánováno na příští rok
a dokončena byměla být v
roce 2021.

ZAMÝŠLENÁ PODOBA Tech Toweru. Vizualizace: MMP

Studenti pořádají zábavné prohlídky Plzně
KRISTÝNA ŽÍTKOVÁ

Plzeň – „Zažij Plzeň! – Erlebe
Pilsen!“ Tímtomottem se ří-
dí skupinamladých českých
průvodců, často studentů a
absolventů Západočeské
univerzity v Plzni.
Rozhodli se představit zá-

padočeskoumetropoli našim
sousedům z Německa netra-
diční formou.
„Projekt Zažij Plzeň! Koor-

dinačního centra Česko –
německých výměnmládeže
Tandem se úspěšně rozvíjí už
od roku 2012. Smyslem je
práce se skupinou a její dy-
namikou a odklon od běžné
turistické prohlídkyměsta.
Program vždy připravujeme

skupině namíru,“ sdělila ko-
ordinátorka projektu Vero-
nika Rybová.
Velmi oblíbenou disciplí-

nou je aktivita s názvem
Městská rallye. „Skupina do-
stane pracovní list s úkoly a
plánemměsta. Vtip je v tom,
že se účastníci pohybují po
městě sami bez průvodce.
Čeká na ně až na předem
smluvenémmístě, kde spo-
lečně vyhodnotí provedené
úkoly. Účastníci

vyhodnotí
Účastníci
vyhodnotí

jsou nená-
silnou hrou nuceni spolu-
pracovat a komunikovat
v druhém jazyce. A o to nám
jde,“ vysvětluje Veronika
Rybová.
Originální interaktivní

program představuje účast-

níkům kulturu a historii Plz-
ně a přitom pracuje s prvky
jazykové animace.
Lidé se často bojí, že řek-

nou něco špatně. Proto jedna
z her spočívá v interaktivním
čtení krátkých vět. Jsou na-
psané tak, jak se čtou – Aje-
schtje njezo k abacadje a ob-
ráceně pro Čechy

njezo
Čechy

njezo abacadje
Čechy
abacadje
– Kajne

angst fór dér čechišn šrift.
Klienty tomoc baví.
„Lidé jsou spokojení a vra-

cejí se opakovaně nebo nás
doporučí dál. Za velký úspěch
považujeme, že se díky hra-
vému přístupu daří překo-
návat bariéry a často i zmír-
nit strach z jazyka.
Skupiny v počtu od 10 do

25 osob nemusí být výhradně

zahraniční. Nabídku využí-
vají i české skupiny, zejména
školy z Plzeňského kraje. Jen
za rok 2018 se programu zú-
častnilo přes tisíc osob ve
čtyřiceti skupinách.
Projekt „Zažij Plzeň“ fi-

nančně podporují Česko-
německý fond budoucnosti a
Plzeňský kraj. Díky tomu
mohoumladí průvodci za své
služby dostávat honorář.
„Stále hledáme posily do

týmu. Jelikož první generace
studentů již dostudovala,
budeme rádi, když se nám
přihlásí další zájemci. Pod-
mínkou je němčina na dobré
úrovni, všechno ostatní je
naučíme ,“ uzavřela Veronika
Rybová.

Redaktorka
Plzeňského
deníku
Hana
Josefová
doporučuje

  Tipy 
deníku

Včelaři se sejdou v Nepomuku
23. března od 8:00 hodin

Široké vče-
lařské veřej-
nosti je určen
celodenní se-
minář, který

se v sobotu koná v Nepo-
muku v sále hotelu U Ze-
leného stromu. Odborníci
budou hovořit např. o
tom, jak efektivně tlumit
varroázu, proč klesají vý-

nosymedu na řepce, o
zkušenostech ze vzdále-
néhomonitoringu včel-
stev i o tom, jak fotogra-
fovat hmyz. Na interne-
tové stránce www.psnv.cz
je možné se na seminář
přihlásit za vstupní
poplatek 100 Kč. Namístě
pak bude vstup činit
150 Kč.

VYHLÁSILI GYMNAZISTU ROKU

NAKRAJSKÉMÚŘADĚ PLZEŇSKÉHOKRAJE se včera uskutečnil vědomostní kvíz 28 studentů západočeských gymnázií. Na
snímku jsou po vyhlášení výsledků zleva celkově třetí Josef Hladil z Gymnázia v Plzni na Mikulášském náměstí, náměstkyně
hejtmana Ivana Bartošová, vítězka kvízu Jitka Mertlová z Gymnázia J. Vrchlického v Klatovech, stříbrný Matěj Brzica z Gymnázia
Stříbro a vedoucí krajského odboru školství Jaroslava Havlíčková. Foto: KÚPK

Dnes uplyne již pátý smutný Dnes uplyne již pátý smutný 
rok, co nás navždy opustil náš rok, co nás navždy opustil náš 
milovaný manžel, panmilovaný manžel, pan

Josef KOMOROUS Josef KOMOROUS 
z Líní.
S láskou stále vzpomíná manželka Terezia 
a Zuzana s manželem, vnučky Terezka a Eliška. a Zuzana s manželem, vnučky Terezka a Eliška. 

Odešel jsi nám všem, kdo Tě rádi měli, 
aniž by Tvé rty sbohem zašeptaly.
Rok za rokem ubíhá, čas prý rány hojí, Rok za rokem ubíhá, čas prý rány hojí, 
vzpomínky na tebe však stále stejně bolí...vzpomínky na tebe však stále stejně bolí...
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BA přijme zaměstnance

Nabízíme: Průměrný výdělek až 25 200 Kč/měs.,
možný profesní růst, ubytování
a týdenní zálohy.

Požadujeme:	 Čistý RT.

Pohovor lze domluvit na tel. 702 005 903


