
Psí útulek si připravil
charitativní bazárek

Tachov – Premiéra v podobě charitativního bazár-
ku na podporu opuštěných pejsků čeká letos psí
útulek U Šmudliny.

podporu
Šmudliny.

podporu opuštěných
Šmudliny.

opuštěných
Konat se bude v sobotu 19.

května na náměstí v Tachově v prostoru před bý-
valým sídlem městského kulturního střediska. Za
symbolickou cenu si zde návštěvníci mohou koupit
hračky, šperky, boty, oblečení, čtení a řadu dalších
předmětů. Výtěžek poputuje tachovskému útulku.
Hradit se z něj bude především drahá veterinární
péče o psí svěřence. (hoh)
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O depresi z pohledu pacienta
přijede besedovat do Tachova

Tachov – Deprese a jiné psychické nemoci jsou
dnes mezi lidmi v civilizovaném světě velmi časté.
Ludmila Křivancová, autorka několika knih a paci-
entka, která má s depresí přímou zkušenost, se
o ni podělí s tachovskými návštěvníky. Městská
knihovna Tachov zve ve středu 23. května do bý-
valého sálu MKS na náměstí Republiky v Tachově
na besedu o osobním svědectví ženy, která se ne-
bojí jít s kůži na trh. Posluchači se tak například
dozvědí, jak se žije s touto diagnózou. A co můžete
udělat, pokud máte takto nemocného v rodině ne-
bo mezi přáteli. Začátek je v 18 hodin. (hoh)

Kdo bude novým
primátorem Plzně?
DANA VESELÁ

Plzeň – Čeká Plzeň výměna
primátora? Politické strany
rozhodují právě teď, pět
měsíců před volbami, o líd-
rech. A že se škatulata hýb-
nou, je pravděpodobné.
Už téměř jisté je, že ČSSD

půjde do boje znovu v čele
se současným primátorem
Martinem Zrzaveckým,
pravděpodobnost, že post
uhájí, je ale s ohledem na
nízké preference strany vel-
mi malá. „Hodlám kandido-
vat,“ potvrdil Deníku Zrza-
vecký. I když ve straně to
nemá jednoduché a je často
z vlastních řad kritizován.
Socialisté mu těžko od-
pouštěli kladné hlasování o
spojení Plzeňské tepláren-
ské a Plzeňské energetiky
patřící holdingu miliardáře
Daniela Křetínského.
Favoritem voleb v Plzni

bude opět hnutí ANO, které
do čela kandidátky nomi-
nuje současného šéfa kont-
rolního výboru na radnici
Romana Zarzyckého. Pro-
šel už stranickými primár-

kami a stal se i krajským
předsedou ANO, kde nahra-
dil Jana Volného. „Děkuji za
projevenou důvěru delegá-
tům sněmu i všem členům,“
uvedl Zarzycký.
ODS asi postaví do čela

poslance, bývalého plzeň-
ského primátora a dnes ná-
městka Martina Baxu.
„Řada členů mě ke kan-

didatuře na primátora vy-
zývá, ale ještě si nechávám
čas na rozmyšlenou,“ řekl
Baxa, který už je i poslan-
cem a místopředsedou ODS.
TOP 09 zvažuje, že se

přidá do koalice STAN, Ob-
čanů patriotů, Svobodných
a Hnutí pro zdraví a sport.
„Debatujeme o tom, zvažu-
jeme. Rozhodnutí ale zatím
nepadlo,“ prohlásil šéf top-
kařů v Plzni Michal Vozo-
bule. Předseda Občanů pa-
triotů Jan Michálek potvrdil,
že lídrem koalice bude se-
nátor a zastupitel Plzně
Václav Chaloupek.
Lídrem kandidátky KDU-ČSL
má být Petr Náhlík.

více na
plzensky.denik.cz/kandidáti

DĚTI ZATANČILY RODIČŮM KE DNI MATEK

PÁSMO PÍSNIČEK, ŘÍKANEK I DIVADÉLKO předvedly děti všech tříd mateřské školy Pošumavská v Tachově. Představení
si připravily pro rodiče ke Dni matek. Pro nejmenší z dětí mateřinky bylo toto vystoupení premiérou a podle ohlasu rodičů
se velice líbilo. Foto:Deník/Antonín Hříbal

Tachovské gymnázium se může
pochlubit skvělými angličtináři
Studenti Gymnázia v Ta-
chově se účastnili kurzu na
získání jazykové zkoušky
úrovně B2. Díky svému
skvělému výsledku ale na-
konec získali úroveň C1.

JINDŘICH SÝKORA

Tachov – Celkem šest žáků
tachovského gymnázia se
letos zapojilo do zkoušek z
angličtiny pořádaných cen-
trem cambridgeských zkou-
šek. „S tachovským gymná-
ziem spolupracujeme již pár
let. Učitelé připravují stu-
denty na tyto zkoušky, jeli-
kož gymnazisté podobné
zkoušky potřebují. Někteří
studenti již v předešlých le-
tech jezdili zkoušky dělat do
Plzně, letos je to poprvé, co
se dělají přímo tady na
gymnáziu,“ vysvětlila za ja-
zykovou školu Eufrat group
Lucie Kočandrlová.
V Tachově studenti sklá-

dali zkoušku FCE B2, která

je jednou z nejrozšířenějších
zkoušek z angličtiny. I přes-
to se ale se státní maturitou
z angličtiny, která studenty
již brzy čeká, nedá téměř
srovnat. „Maturita z anglič-
tiny je úroveň B1 s tím, že
pro dosažení úspěšné
zkoušky stačí úroveň A2.
Tato zkouška je tedy o jeden
celý velký stupeň dál,“ dále
řekla Kočandrlová. Dodala,
že díky svým skvělým vý-

sledkům studenti nakonec
dosáhli na úroveň C1, která
se dá laicky nazvat jako ro-
dilý mluvčí.
Jak se úspěšní studenti v

podobě Karla Kočího, Jana
Sýkory, Jaroslava Niče, Ada-
ma Hemra, Thu Thuy Tra-
nové a Kateřiny Moravcové
shodli, přestože popisovaný
test byl náročnější než sa-
motná maturita, nejspíše se
nebude jednat o jednodu-

chou záležitost. „Člověk se
musí naučit témata. To je
podle mého ten největší
problém. Vlastně nezáleží
na tom, jak moc dobře
mluvíte, ale jak dobře jste se
to naučili,“ řekl Jan Sýkora.
Certifikát, který studenti

tachovského gymnázia ob-
drželi, rozhodně není dalším
papírem do šuplíku. Do bu-
doucna by jim mohl otevřít
nejedny dveře. „Vysoké ško-
ly tyto certifikáty akceptují
a zvýhodňují je. Co se studia
v zahraničí týče, je tento
certifikát v podstatě pod-
mínkou. I pro ty, kteří ne-
chtějí dále studovat, bude
certifikát výhodou. Je
spousta zaměstnavatelů,
kteří ho zvýhodňují. To, že
se studenti na zkoušky tak-
to připravili a především je
takhle perfektně zvládli, je
opravdu skvělé. Navíc když
se jedná o poměrně malou
školu,“ na závěr dodala Ko-
čandrlová.

ČÁSTSTUDENTŮ, kteří úspěšně zvládli cambridgské zkoušky z
angličtiny (zlevaKarel Kočí, Jan Sýkora, KateřinaMoravcová a Thu
Thuy Tranová).Foto: Deník/ Jindřich Sýkora

Zámecké nádvoří obydlují nové buky, duby i javory
JAROSLAVA HOHLOVÁ

Tachov – Nádvoří před ta-
chovským zámkem získává
nový ráz. Práce na jeho re-
kultivaci postoupily zase o
kousek dopředu a v minu-
lých týdnech zde bylo vysa-
zeno dvacet nových stromů.
Nahradily původní

vzrostlé keře a stromy, které
byly na základě dendrolo-
gického průzkumu vykáce-
ny. „Přední i zadní nádvoří
bude po dokončení pláno-
vané revitalizace doplňovat
dominantu tachovského
zámku. Před schválením
projektu na jeho úpravy
jsme se asi osmkrát sešli s
odborníky architekty, kteří
do návrhu postupně zapra-
covali všechny naše návrhy.
Výsledek tak bude velmi

uspokojivý pro všechny,“
řekl Deníku kastelán zámku
Pavel Voltr a pokračoval:
„Další úpravy budou nava-
zovat. V plánu je například
bylinkový záhon doplněný
trvalkami.“
Po vysazení zeleně bude

následovat osazení vhod-
ných laviček, které budou
jednotné a lépe zapadnou
do prostředí zámku. „V
příštím roce bychom chtěli
také vyměnit mobilní kvě-
tináče a zasázet do nich
vhodnější květiny. Rozkvet-
lé okolí zámku pak chceme
doplnit ještě rozkvetlými
truhlíky s převislými květi-
nami na zámeckém balko-
nu,“ nastínil další plány zá-
mecký kastelán.
Přeměna tachovského

zámeckého nádvoří je plá-

novaná do července příštího
roku. Město Tachov na jeho
revitalizaci získalo dotaci z
operačního programu Ži-
votní prostředí 2014-2020.

Náklady na vegetační úpra-
vy kolem zámku činí přes
jeden a půl milionu korun,
dotace pak pokryje devět
set čtrnáct tisíc korun.

SOUČÁSTÍVEGETAČNÍCHÚPRAV zámeckéhonádvoří je výsad-
ba 22 listnatých stromůa2930 keřů a trvalek. Foto:Pavel Voltr
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Pacienti z Tachovska
ztratili dalšího lékaře
dokončení ze str. 1
Vedení tachovské poliklini-
ka tak opět čeká hledání
nového lékaře za internistu
Vladimíra Pavce. „Je to čer-
stvé a v tuto chvíli nejsem
schopný říct nic jiného, než
že nového internistu inten-
zivně sháníme. Postup je
takový, že Plzeňský kraj vy-
píše výběrové řízení na ob-
sazení místa kardiologa. K
tomu poběží lhůta, do kdy
se mohou lékaři sami při-
hlásit. Zda o to místo bude
zájem, nedokážu předem

odhadnout,“ nastínil Petr
Tuháček a doplnil, že se i
vedení polikliniky se bude
usilovně snažit nového kar-
diologa vyhledat a oslovit k
případné spolupráci. „Ordi-
nace interny v Plané byla
pod hlavičkou naší polikli-
niky. My se ale samozřejmě
nebudeme bránit ani tomu,
aby si zde nový lékař ote-
vřel soukromou praxi. Po-
mohli bychom mu k tomu
vytvořit podmínky,“ ubez-
pečil ředitel tachovské po-
likliniky.

Chystají rozlučkový taneční večer
Černošín – Taneční skupina 11 Stars chystá závě-
rečný taneční večer, na který zve 25. května od 18
do sálu KSC Vlčák v Černošíně.

který
Černošíně.
který

Těšit se můžete na
skupiny Little Stars Černošín, Taneční mix DDM
Tachov, MDance Tachov, Silvergirls Stříbro. (sih)
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