9. ledna - 23. února

spol. sál Mže

TANEČNÍ KURZ
18.00-20.00 hod. PRO POKROČILÉ
20.00-22.00 hod. PRO NEJEN MLADÉ
Taneční kurz otevřen za účasti min. 20 tanečních párů.
Závěrečný ples 23. února od 19.00 hod.
Přihlášky v Infocentru, náměstí 85 * 374 630 000 / 001.
Kurzovné 1500 Kč / 750 Kč za osobu.
***************************************
Pondělí 14. ledna v 19.00 hod.
kinosál Mže
REPUBLIKO MÁ STŘEDISKOVÁ
aneb lukrativní nejistota
KABARET Nezávislé divadelní scény SemTamFór
se speciálním hostem PhDr. Ivo Šmoldasem.
„Politika je, dámy a pánové, především tíživě zodpovědné
rozhodování o vašich osudech. Chcete-li podniknout
hlubinný ponor do mělčin duše našich politiků - navštivte
kabaret divadla STF." Program s přestávkou.
Vstupné 222 Kč
***************************************
Neděle 27. ledna v 15.00 hod.
kinosál Mže
ČERT A KÁČA
Divadelní agentura Praha. Klasická pohádka na motivy
Boženy Němcové. Káča - mladé, energické děvče, slouží
u panovačné a sobecké kněžny. S ovčákem Jirkou se
chtějí vzít, ale k tomu potřebují povolení od kněžny. Ta jim
ho stále odkládá, závidí Káče její mládí a lásku a vymýšlí
nejrůznější záminky, aby ji mohla trápit a sekýrovat.
Nešťastné děvče se jednoho dne svěří ,,neznámému"
pocestnému, který se představí jako vysoký úředník. Slíbí,
že jí s jejím trápením pomůže, ale musí s ním jít k
Nejvyššímu pánu na audienci a ten pak kněžně nařídí
povolení k svatbě vydat. Jak si Káča poradí s čertem?
Jakou roli sehraje v příběhu Jirka? Bude svatba?
Představení pro agenturu napsala spisovatelka a autorka
televizních her B. Šimková. Příběh je srozumitelný pro
malé diváky, zároveň pobaví i dospělé.
Vstupné 100 Kč
***************************************
DÁRKOVÉ POUKAZY
na pořady:
14. 01.
11. 02.
19. 02.
08. 03.
17. 03.

REPUBLIKO MÁ STŘEDISKOVÁ - divadlo,
222 Kč
DAVID KOLLER - Acoustic tour,
550 a 590 Kč
GASTROSHOW - moderuje Andrea Andrei (It.), 250 Kč
TŘI TENOŘI - koncert s hostem k oslavě MDŽ, 190 Kč
KŠANDA - divadlo Ag. Snů J. Sypala,
320 Kč

Infocentrum, náměstí Republiky 85
374 630 000/001 * infocentrum@mkstc.cz

PŘIPRAVUJEME
Pondělí 11. února v 19.00 hod.
spol. sál Mže
ACOUSTIC TOUR DAVIDA KOLLERA
Po vyprodaných více jak třiceti sálech v českých a
moravských divadlech a kulturních domech, je zde
nabídka představit tachovským divákům repertoár hitů v
akustickém aranžmá. ,,Nenechte si ujít skladby: Chci zas v
tobě spát, Troubit na trumpety by se nám líbilo, Gypsy
love, Recidiva nebo Lovec, střelec, doktor&vědec a další v
atmosféře, ve které poznáte Davida Kollera s jeho kapelou
v netradiční poloze." Koncert je k sezení.
Vstupné 550, 590 Kč
******************
Čtvrtek 14. února v 19.00 hod. sál MKS, náměstí 119
VINYLOVÝ VEČER
Vstupné 50 Kč
******************
Úterý 19. února v 19.00 hod.
spol. sál Mže
ITALSKÉ GASTROSHOW
programem zážitkové gastronomie provází a v programu
zpívá Andrea Andrei (It.)
Vstupné 250 Kč
******************
Pátek 8. března v 19.00 hod.
Kinosál Mže
Koncert k oslavě Mezinárodního dne žen
OPERA GENTLEMEN * TŘI TENOŘI
Host večera Jiří „WERICH” Petrášek. Syn Jana
Wericha.
Vstupné 190 Kč
******************
Sobota 9. března od 20.00 hod.
spol. sál Mže
ZO Českého svazu zahrádkářů, Tachov a MKS Tachov
pořádají
XXII. REPREZENTAČNÍ ZAHRÁDKÁŘSKÝ PLES
Předprodej od 10. 1.
Vstupné 180 Kč
***************************************
PLESY VE SPOLEČENSKÉM SÁLE MŽE
26. 01. Maškarní karneval, agentura Abel od 15.00 hod.
23. 02. Závěrečný ples Kurzu tance 2019 od 20.00 hod.
09. 03. Ples ČSZ Tachov a MKS Tachov od 20.00 hod.
***************************************

KNIHOVNA
Výpůjční doba pro děti a dospělé
pondělí a středa
8.00-17.00 hod.
úterý a pátek
8.00-14.00 hod.
čtvrtek
8.00-15.30 hod.

sobota * odd. pro dospělé 9.00-12.00 hod.
PŘIPRAVUJEME
1. února - 31. srpna 2019
Vyhlášení 10. ročníku literární soutěže
TACHOVSKÁ RENETA
Téma zveřejníme 1. února. Soutěž je určena začínajícím
autorům z celé ČR.
Bez účastnických poplatků.
***************************************

ZÁMEK
Provozní doba
pondělí - úterý zavřeno
středa - neděle 10–17 hodin
LEDEN * UZAVŘEN PROHLÍDKOVÝ OKRUH
z provozních důvodů: úklid, doplnění expozice.
Expozice o historii Tachova
a výstava ,,Ostrovy snů a vzpomínek”
přístupná bez změny: st - ne * 10.00-17.00 hod.
Od 1. února budou obnoveny prohlídky zámeckého
okruhu s průvodcem: st - ne, v každou celou hodinu,
poslední prohlídka od 16.00 hod.
Vstupné 80 Kč, senioři, děti do 15 let a ZTP 50 Kč
*************
Do úterý 24. března v 17.00 hod.
galerie, zámek
OSTROVY SNŮ A VZPOMÍNEK
Výstava obrazů a keramiky tachovské výtvarnice.
OBRAZY A KERAMIKA IRINY SLÁMOVÉ
Vstupné 40 Kč, děti a senioři 20 Kč
***************************************

JÍZDÁRNA SVĚTCE
tel. 373 700 893
Objekt veřejnosti uzavřen.
Prohlídky v turistické sezóně jen po domluvě.
PŘIPRAVUJEME
XVII. hudební festival 2019 DVEŘE JÍZDÁRNY DOKOŘÁN

***************************************

KINO MŽE
sál MKS, náměstí Republiky 119
Středa 2. ledna v 19.00 hod.
sál MKS, náměstí 119
ÚSMĚVY SMUTNÝCH MUŽŮ
Příběh přiblíží osudy úspěšných chlapů, kteří se přes dno
lahve dostali na samotné dno života. Na válečné stezce s

chlastem potkává Josef třeba Honzu, bývalého
reprezentanta v triatlonu a účastníka nejtěžšího závodu
světa – Ironman. Úředník a geniální matematik Milan zase
věří, že je vyslancem z vesmíru. Někoho zradila žena,
někdo hrál v německém gay pornu. Svůj příběh má i
Tomáš, který zašel ve vztahu se svou nevlastní dcerou až
příliš daleko. Všichni z různých důvodů konzumovali
alkohol ,,ve velkém stylu, doma či v hospodě. Pod
dohledem přísné primářky a v pevném režimu teď
společně poznávají, jak lehké bylo opojnému alkoholu
propadnout a naopak, jak těžká je cesta ze závislosti ven.
Jediná šance je nahradit alkohol něčím jiným ... Co takhle
uběhnout maraton?
Drama s podtextem komedie v režii D. Svátka. Hrají: D.
Švehlík, J. Dušek, M. Šoposká, O. Malý, I. Franěk, J.
Plesl, S. Babčáková a další. (Bontonfilm)
Český film * 2018 * 92 min.
Vstupné 80 Kč
*************
Středa 9. ledna v 17.00 hod.
sál MKS, náměstí 119
ÚŽASŇÁKOVI 2
Návrat oblíbené rodiny superhrdinů. Hlavní hvězdou bude
Helen, zatímco Bob zůstal v domácnosti a pomáhá Violet
a Dashovi s Jack-Jackem a s nástrahy „normálního“
života. Nikdo z rodiny si neuvědomuje superschopnosti
malého Jack-Jacka. Když se objeví nový padouch s
ďábelsky geniálním plánem - rodina a Mražoun musí najít
způsob, jak se dát zase dohromady a spojit síly – což se
lehko řekne a těžko udělá, i když jsou všichni doslova
,,úžasní,,. Režie: B. Bird. (Falcon)
Animovaný film * USA * 2018 * 118 min. Vstupné 80 Kč
*************
Středa 16. ledna v 17.00 hod
sál MKS, náměstí 119
ANT-MAN A WASP
Snímek je novou kapitolou o superhrdinech, kteří se umějí
zmenšovat. Po událostech filmu Captain America:
Občanská válka musí Scott Lang čelit následkům svých
rozhodnutí nejen jako superhrdina, ale i otec. Sotva se mu
podaří najít rovnováhu mezi osobním životem a
povinnostmi, které má jako Ant-Man, objeví se Hope van
Dyneová a dr. Hank Pym s novou naléhavou misí. Scott
musí znovu obléci zmenšovací oblek, naučit se bojovat po
boku Wasp a pomoci jí odhalit tajemství z minulosti.
Scénář byl vytvořen podle komiksové předlohy S. Lee, J.
Kirbyho, L. Liebera. Režie: P. Reed. (Falcon)
Sci-Fi * USA * 2018 * 118 min
Vstupné 80 Kč
*************
Středa 23. ledna v 17.00 hod
sál MKS, náměstí 119
ČTYŘLÍSTEK VE SLUŽBÁCH KRÁLE
Kreslený příběh Fifinky, Myšpulína, Piňdi a Bobíka.

Čtyřlístek na Karlově mostě přepadne obživlý lev ze sochy
Bruncvíka, který je pak zavede do podzemních chodeb
pražského Hradu. Setkají se samotným císařem
Rudolfem! Ten podnikl cestu časem z minulosti do
přítomnosti, protože podle předpovědí věhlasných
císařských astrologů jenom Čtyřlístek může získat císaři
zázračný kámen mudrců a zachránit tak císaři život i
korunovační klenoty, o které usiluje proradný alchymista
Kelly. A tak se rozběhne kolotoč neuvěřitelných střetů,
konfliktů a peripetií … Ale nebyl by to Čtyřlístek, kdyby
nevyřešil všechny nástrahy i nečekané překážky a
nezachránil nejen císaře, ale i celou zeměkouli od návratu
do doby ledové. Císař Rudolf se vrací do minulosti sice
bez kamene mudrců, ale moudřejší o poznání, že
přátelství a odvaha jsou cennější než zlato.
Režie: M. Žabka. Scénář: J. Lamka, H. Lamková. Hudba:
O.j Soukup. Hrají: I. Trojan, T. Bebarová, B. Tůma, O. G.
Brzobohatý, V. Postránecký, V. Brabec, J. Lábus, J.
Přeučil, P. Nárožný, K. Hádek, T. Juřička, M. Písařík, P.
Kříž, V. Javorský, M. Issová, O. Jirák, O. Brousek st., M.
Táborský, A. Remková, G. Osvaldová, L. Bílá, Z.
Adamovská, P. Rychlý
Animovaný film * ČR * 2013 * 90 min
Vstupné 80 Kč
*************
Středa 30. ledna v 19.00 hod
sál MKS, náměstí 119
MRAKODRAP
Perla je nejvyšší a zároveň nejlépe zabezpečená budova
na světě. Přesto její majitelé najmou velezkušeného
bezpečnostního experta Willa Sawyera (Dwayne
Johnson), aby to oficiálně potvrdil. Jenže pak začne v
budově hořet a o technickou závadu se rozhodně nejedná.
Will, coby bývalý šéf týmu FBI, který se specializoval na
záchranu rukojmích, zažil už leccos, ale tohle je přece jen
silná káva. Požár se rychle šíří a Will zjistí, že právě on je
podle policie odpovědný za jeho založení. I když se
zrovna pohybuje mimo budovu, bude muset rychle dovnitř,
protože v jednom z nejvyšších pater je uvězněna jeho
žena (Neve Campbell) s jejich dětmi. A to stále ještě není
všechno, v mrakodrapu se pohybuje ozbrojený gang, se
kterým se bude muset Will taky vypořádat, pokud chce
své blízké zachránit. Je tu ale problém - po vážném
zranění z minulosti má jednu nohu umělou a jediná cesta
do domu v plamenech vede přes vedle stojící jeřáb, z
jehož ramene ve výšce několika desítek metrů bude
muset přeskočit. Nevhodné pro děti do 12 let. Režie: R. M.
Thurber. (CinemArt)
Akční Krimi * USA * 2018 * 103 min
Vstupné 80 Kč
***************************************
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LEDEN 2019
Bližší informace:
telefon:
374 630 004
374 630 000, 374 630 001
374 723 081
374 722 711, 374 722 161
373 700 893
e-mail:
infocentrum@mkstc.cz,
knihovna@mkstc.cz
info@tachovskyzamek.cz
odkazy - www:
mkstc.cz
facebook.com/mks.tachov
facebook.com/knihovnatachov
facebook.com/tachov.vhledackuneznamy
tachovskyzamek.cz
facebook.com/tachovskyzamek
facebook.com/galerietachov
jizdarnasvetce.cz
facebook.com/jizdarnasvetce

MKS, program
RIC - infocentrum
kino Mže
knihovna
zámek

****
Předprodej vstupenek na všechny akce
v RIC (MKS, náměstí)

pondělí - pátek

9.00-17.00 hod.

