Městské kulturní středisko Tachov
(1974-2014)
VÝVOJ INSTITUCE - KULTURNÍHO ZAŘÍZENÍ V TACHOVĚ "DŮM OSVĚTY"
Samostatně hospodařící jednotka Okresního národního výboru v Tachově s celo-okresní
působností
1953
na náměstí čp. 119 - adaptován na kulturní dům s loutkovou scénou.
1959
DO přestěhován do tzv. Británky - dnes Dům potravin na náměstí.
1954-59 vedoucí Domu osvěty: Ladislav Nový,Zdeněk Flídr
1960
činnost Domu osvěty převzala nově zřízená
"OSVĚTOVÁ BESEDA"
spravující i činnost kina. Akce s připravovaly programově v budově na náměstí v čp. 119
1961
Po požáru Británky zpět na náměstí čp. 119.
1964
v Pionýrské ulici - dnes zde stojí Gymnázium
1960-67 vedoucí Osvětové besedy: Jan Bašata, Karel Mašek
1966 - 1968
budova čp. 119 na náměstí procházela rekonstrukcí
967
Svou činnost provozovala v Pionýrské ulici
1968
již s označením
"OKRESNÍ OSVĚTOVÝ DŮM"
a opět na náměstí čp. 119
1967-1968
po opětovné rekonstrukci budovy
ukončila svou činnost loutková scéna - nahrazena byla přednáškovým sálem,
později sálem pro malé divadelní formy.
V budově jsou do dnešního dne kanceláře kulturních pracovníků MKS.
1968-73 ředitel Okresního osvětového domu: Zdeněk Flídr
1974
Organizace - Dům osvěty - byla zrušena.
"MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO"
1974
MKS samostatné zařízení, příspěvková organizace.
1975-1983
výtvarná dílna v budově čp. 125 v ulici K.H. Borovského
1981-1985
se stavěl Dům politické výchovy - dnes v povědomí jako Bílý dům
1991
přeměnou Domu politické výchovy vznikl Společenský areál Mže

Z velkého přednáškového sálu se stal kinosál,
1992
z malého přednáškového sálu vznikl společenský sál s parketami pro 200 osob.
2005-2006
Byla postavena přístavba - společenský, taneční sál pro stolovou úpravu i pro divadelněkoncertní sedadlovou úpravu.
1974-2005 ředitel Městského kulturního střediska:
Karel Mirtl, Milada kačírková
Od r. 2006 ředitelka Městského kulturního střediska: Božena Vaňková
***
"KNIHOVNA"
1945 - 1960
sídlila v budově čp. 119 na náměstí - tzv. Panský dům
(dnes MKS Tachov, Infocentrum, pojišťovna MV)
1960 - 1990
v budově čp. 9 na náměstí 1. a 2. patro
(v přízemí byla mlékárna, dnes dům potravin)
1978
byla otevřena pobočka Okresní knihovny ve společenském středisku Centrum - sídliště
východ.
1990
Okresní knihovna i pobočka byly sjednoceny do prostor tzv. Bílého domu.
1996
Dne 29.2. byla zrušena Okresní knihovna jako příspěvková organizace Okresního úřadu,
1.3. se knihovna přiřadila k Městskému kulturnímu středisku jako jedno z oddělení. Působí
pro město i region.
2011
Došlo k rekonstrukci budovy Bílého domu a přestěhování Městské knihovny do nových
prostor v dané budově.
***
"KINO"
1934 - 1988
sídlilo v budově v ulici K.H. Borovského čp. 511.
Postavena byla v roce 1932.
1945 - 1946
V únoru 1945 byla budova zasažena při bombardování.
V lednu 1946 byl opět zahájen pravidelný provoz jako Kino Hraničář
- dnes Česká spořitelna v ulici K.H. Borovského
- kinosál s balkónem, jevištěm a 3 hereckými šatnami.
Do r. 1987 se zde konaly akce divadelní, hudební, filmové.
1988
Kino bylo navrženo pro rozsáhlou rekonstrukci - došlo k demolici.
1989 - 1991
Promítání v tomto období probíhalo
ve vojenském kině, v sále knihovny na východním sídlišti,
v sále MKS na náměstí, v přednáškovém sále OVKSČ.
***

"GALERIE"
Budova je v Městské kronice vedena jako tzv. Dům generála Krause. Věnoval dům městu
v roce 1897.
1945 -1977
Dům byl sídlem Městského národního výboru, pak Okresní prokuratury.
2005
I. patro určeno Městské galerii.
II. patro Evangelické církvi metodistické.
2013
I. i II. patro ponecháno pro účely výstav uměleckých předmětů stálé a jednorázové expozice.
***
"INFORMAČNÍ CENTRUM"
1993
Z referátu Regionálního rozvoje Okresních úřadů se celostátně vyčlenilo tzv. Informační
centrum. O zřízení tohoto centra v okrese projevilo zájem jen město Tachov.
1994
IC se stalo součástí MKS Tachov - na náměstí čp. 119 - přízemí.
Činnost MKS přetrvávající
* jsme hlavními organizátory a pořadateli městských slavností v Tachově
- cyklicky jednou za 5 let - Husitské slavnosti k připomínce bitvy husitů proti křižákům
/roku 1427 u Tachova na Vysoké/
* jsme organizátory a pořadateli letního hudebního festivalu "Dveře jízdárny dokořán" sestaveného
z 5-ti koncertů převážně vážné a klasické hudby
* jsme hlavními organizátory a pořadateli prezentační výstavy středních škol se zaměřením na žáky
základních škol v okrese "Kam na školu?Kam do učení? Kam za vzděláním?"/od rok 2002/
* pořádáme zájezdy na divadelní představení do Divadle J.K. Tyla v Plzni
- "V8" - osm pátečních představení v kalendářním roce
* pořádáme zájezdy - svozy - na divadelní představení v Praze a v Mariánských Lázních
* nabízíme Neprofesionální divadelní představení amatérských herců pro školy a školky v rámci projektu
MAK - Mládež a kultura - přednáškové, filmové, divadelní, hudební představení
* nabízíme filmové představení v mezím možností stávajícího stavu kina Mže
* připravuje diváckou soutěž "Tachovský dýně" - soutěž o nejlepší premiérový český a slovenský film
v daném
roce pořádáme Večery s amatérskými filmaři při programu "Natáčíme"
* jsme součástí Filmové přehlídky pro děti a mládež - z Ostrova
* jsme součástí soutěže neprofesionální filmové tvorby pro Plzeňský a Karlovarský kraj
- "Český videosalon" /od roku 2002/
* založili jsme Kinokavárnu s letním promítáním v jízdárně ve Světcích
* každoročně nabízíme divákům koncerty v jízdárně nebo v kostele sv. Máří Magdalény s orchestry
či soubory
z Velké Británie - ve spolupráci a financováním agenturou The Prague concert, Co. -p. Johna Tregellase
* nabízíme divadelní představení s menším hereckým obsazením a jednoduchým technickým zařízením
v kinosále Mže v Tachově
* nabízíme programy komponované programy, recitály se známými herci a osobnostmi ČR, besedy
s odborníky
i umělci, přednášky s cestovateli, ...
* nabízíme koncerty populárních zpěváků
* nabízíme koncerty klubové - představení folkových a country kapel
* pořádáme a organizujeme koncerty vážné hudby ve spolupráci se ZUŠ Tachov v koncertním sále
* organizujeme koncerty ve spolupráci s Muzeem Českého lesa v kostele sv. Máří Magdalény

* pořádáme taneční kurzy pro začátečníky a pokročilé - plesy
* taneční odpoledne pro dříve narozené - pořad k tanci i poslechu
* poskytujeme pronájmem prostory na pořádání tanečních zábav, maturitních plesů, plesů podniků,
organizací a spolků, pro besedy, přednášky, konference, festivaly a mnoho dalších.
* připravujeme nebo se spolupodílíme na programech pro podporu udržování tradic v povědomí dětí
- Čertování s mikulášskou nadílkou, Filipojakubská noc, Maškarní plesy, Svěcení a rozsvícení vánočního
stromu na náměstí Tachova...
* pořádáme Adventní koncerty a spolupodílíme se na vystoupení DOM a TDS v předvánočním čase.
* spolupracujeme při Potápěčském a filmovém festivalu Svazu potápěčů
* pravidelně připravujeme pietní akty k připomínce nedávné tragické události historie našeho národa
- II. světová válka - lampionový průvod a pietní akt u památníku Mohyla a pietní akt u památníku
Osvobození Tachova americkou armádou 3.5.1945
* V Městské galerii nabízíme zájemcům o malbu, kresbu, sochy, umělecké fotografie, rukodělné umělecké
předměty aj. výstavy se zahájením vernisáží doprovázené uměleckým hudebním přednesem žáků ZUŠ
Tachov. Na konci a na začátku nového kalendářního roku připravujeme Vánoční prodejní výstavu děl
vystavujících umělců v daném roce
* Infocentrum - Regionální informační centrum nabízí komentované prohlídky Tachova a jejího okolí
se specializací na jízdárnu ve Světcích. Prodává turistické známky, mapy, knihy o regionu a jeho historii,
věnuje informační mapy a propagační materiál města Tachova a jejího širokého okolí.
* odbor Knihovna organizuje každoročně literární soutěž "Tachovská reneta" a pro vyhodnocení soutěže
zve
známou osobnost ze světa literatury a umění divadelního.
Připravuje celoročně programy naučné, vzdělávací, čtenářské, rukodělné, besedy, přednášky, kvízy
a soutěže pro děti, aj.
* Tachovský zámek a Národní kulturní památka jízdárna ve Světcích - komentované prohlídky, akce:
koncerty, obřady, výstavy

Oslavilo 40. let od svého založení

