
Tachovský spolek SmeTu oživuje město 

Plzeňský kraj/Tachov 

 

Hlavní přínos: 

• podpora komunitního života 
• posílení mezigeneračních vztahů 
• rozvoj aktivit pro rodiny s dětmi, ochranu přírody, zachování tradic 

 

Tachovský spolek SmeTu1 byl založen v únoru roku 2021 s cílem podpořit rodinný život ve 
městě a mezigenerační vztahy s důrazem na tradice a zvyklosti regionu. Spolek založila skupina 
aktivních žen z Tachova, které chtěly oživit veřejný prostor ve městě a pořádat různorodé akce 
nejen pro sebe, ale také pro širokou veřejnost. 

Spolek o sobě dal poprvé vědět v době, kdy byla nabídka volnočasových aktivit pro rodiny 
značně omezená, a s ohledem na protiepidemická opatření byla řada aktivit přesunuta do on-
line prostředí. V březnu 2021 byla na FB stránce spolku avizována venkovní hra v tachovské 
aleji k minerálnímu prameni s celkem deseti zastaveními a úkoly, která nesla název Po stopách 
zajíčka Cecila. Již tato první akce, která byla rodičům a dětem přístupná několik dní, se setkala 
s kladným přijetím místní veřejnosti. 

Právě vzniklý spolek se v březnu 2021 zapojil také do akce Ukliďme Česko, kdy kreativně 
překonal, ale přitom respektoval platná bezpečnostní opatření prostřednictvím umístění tzv. 
pytlomatů na několika místech ve městě, namísto běžného srazu a rozdávání úklidových 
pomůcek zúčastněným dobrovolníkům. 

V dubnu 2021 spolek realizoval dotazník pro veřejnost s názvem Co vám v Tachově chybí?, 
jehož cílem bylo zjistit, o jaké typy aktivit mají místní rodiny zájem, a na které by se tedy spolek 
v budoucnu měl nejvíce zaměřit. Respondenti byli dotazováni na akce pro rodiny s dětmi, akce 
zaměřené na ochranu přírody a udržitelný rozvoj regionu i na různé možnosti oživení veřejného 
prostoru ve městě. 

Spolek SmeTu je od svého počátku součástí místního společenství a při realizaci svých aktivit 
spolupracuje s dalšími aktéry, jako je například Dům dětí a mládeže Mraveniště Tachov 
zřizovaný Plzeňským krajem, který po celou dobu pandemických opatření také kreativně 
přicházel s celou řadou aktivit pro místní rodiny a děti.  

Spolek SmeTu projevil vůli spolupracovat s dalšími organizacemi i mimo hranice města, když 
v červenci 2021 vstoupil do Plzeňské krajské rady dětí a mládeže. S ohledem na geografickou 
polohu města Tachov na hranici s Bavorskem, jistě také stojí za zmínku, že si spolek SmeTu ve 
svých stanovách vytyčil jako budoucí činnost také navazování přeshraniční spolupráce. 

 
1 SmeTu z. s., Plzeňská 1045, 347 01, Tachov. spoleksmetu@gmail.com; +420 731 387 653 



V návaznosti na dřívější pravidelné venkovní cvičení maminek s dětmi byla tato tradice 
obnovena právě členkami spolku SmeTu. Spolek v červnu 2021 také spolupořádal dětský den 
se stezkou s úkoly a na podzim roku 2021 připravil venkovní hry Uraželína a Špuntík, a rovněž 
hru Bolavý Pidižvík. V zájmu oživení veřejného prostoru a zvýšení jeho využitelnosti pro 
rodiny s dětmi spolek vytvořil malované venkovní hry na asfaltové ploše u rozhledny na Vysoké 
nad městem Tachov, která je oblíbeným cílem procházek místních občanů. Díky úspěchu 
v hlasovací soutěži jedné z českých bank spolek získal na konci září 2021 finanční prostředky 
k realizaci takzvaného bosochodníku u minerálního pramene, který je také oblíbeným cílem 
procházek. 

V době dokončení tohoto příspěvku byla poslední realizovanou akcí spolku a jeho místních 
partnerů Svatomartinská jízda spojená s lampionovým průvodem. Tato akce se setkala 
s enormní účastí rodin s dětmi nejen z Tachova, ale i ze širokého okolí. 

Spolek SmeTu je tak pěkným příkladem dobré praxe, kdy se aktivním ženám podařilo spojit se 
a v nesnadné době proměnlivých protiepidemických opatření konat různorodé aktivity a být 
významnou součástí místního společenství. 

 

Zdroj: https://www.smetu.cz/ 


