Úvodník

JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA A RADY MĚSTA
Zastupitelstvo města na svém 17. zasedání dne 7. 11. 2016
- Určilo, že starosta a oba místostarostové města budou vykonávat své funkce jako dlouhodobě
uvolnění.
- Schválilo bezúplatné nabytí, záměr odprodeje a prodej několika nemovitostí.
- Vyhlásilo program pro poskytování dotací z rozpočtu města „Podpora aktivit mládeže,
tělovýchovy, sportu, kultury a využívání volného času v roce 2017“.
Rada města na své 42. schůzi dne 16. 11. 2016
- Schválila plán oprav a údržby nemovitostí ve vlastnictví města Tachov na rok 2017 předložený
Správou majetku a údržby Tachov s.r.o.
- Souhlasila s podáním žádosti o dotaci z podprogramu Podporované byty Ministerstva pro místní
rozvoj ČR na výstavbu 16 pečovatelských bytů v Tachově.
- Souhlasila s podáním žádosti o dotaci v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 –
2020 na projekt „Výstavba sběrného dvora odpadů Tachov“.
- Souhlasila s podáním žádosti Městského kulturního střediska Tachov o poskytnutí dotace
z rozpočtu Plzeňského kraje na Výkon regionálních funkcí knihoven pro rok 2017.

Úplné znění usnesení zastupitelstva města a rady města je k dispozici na webových stránkách města
www.tachov-mesto.cz
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------ZPRÁVY Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU

ODBOR ŠKOLSTVÍ A PAMÁTKOVÉ PÉČE
Provoz v MŠ zřizovaných městem Tachov bude zahájen v pondělí 2. 1. 2017.
Vyučování v ZŠ začíná v úterý 3. 1. 2017. Pololetní prázdniny – pátek 3. února.

Dárcovství krve – leden 2017
Český červený kříž, Bělojarská 1541, Tachov
Datum odběrů: 10. a 24. ledna
Doba odběrů: 8.30-11.30 hod.

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA (MAS)
Pivovarská 281, Tachov
tel. 373700804
e-mail: mas@zlatacesta.cz
www.zlatacesta.cz
Tachovský klub otevřených dveří je odpolední klub pro školní mládež ve věku 6-15 let.
Každý všední den 12.30-17.00 hod. Vstup zdarma. Kontakt: tel. 373 700 801.

Pravidelné akce TKOD
 Pondělí ŠIKULA
14.30-16.30 hod.
Pracovní a výtvarné činnosti pro všechny, kteří jsou kreativní a rádi si něco vyrobí.
Úterý ŠVADLENKA 14.00-16.00 hod.
Tvorba střihů, základy ručního i strojového šití pod vedením vyučené dámské krejčové.
Farmářský obchod
PÁTEK 9.00-17.00 hod. – uzeniny, zabijačkové výrobky, uzenářské speciality, pečené čaje, sezonní
ovoce a zelenina, mošty, různé druhy mouky ze soukromého mlýna, objednávky a bližší informace na
tel. čísle 606 392 741.
Rodinné centrum KATka je klubem pro rodiny s dětmi z Tachova a jeho okolí otevřeným všem příchozím.
Kontakt: tel. 605 178 711, e-mail: rc.katka@seznam.cz. Jednorázový poplatek 25 Kč.
Hernička pro děti - pondělí až pátek 9.00-11.30 hod.
Možnost využití herny pro děti, s kompletním vybavením a se stálým personálním zajištěním.
(Při samostatném pobytu dítěte bez rodiče jednorázový poplatek 50 Kč/ hod.)
Čtvrtek MATEŘSKÝ KLUB 15.30-17.30 hod.
Odpolední herna pro děti a zároveň klub pro rodiče, kteří se chtějí scházet a být aktivní.
JÓGA PRO DOSPĚLÉ - pondělí, úterý a čtvrtek 18.30-19.30 hod.
Kontakt: Miriam Běhounková Krišková, tel. č.: 739 435 689
Vstupné: jednorázový poplatek 25 Kč nebo 300 Kč na čtvrtletí
KRIZOVÉ CENTRUM - termín po předchozí telefonické dohodě
Několik možností podpory pro lidi v těžkých životních situacích, ale i podpora při běžných starostech všedního
života.
- Individuální konzultaci či anonymní krizové intervence (vstupné 300 Kč)
- Rodinné konstelace (vstupné 300 Kč / 200 Kč)
- Skupinové setkávání (vstupné 100 Kč)
Kontakt: Blanka Sulimová, tel. č.: 723 321 661

KLUB ZDRAVÍ

Úterý 3. ledna od 18.00 hod
PĚT PLUS JEDEN JAZYK LÁSKY
Láskou nikdy nic nezkazíme, byť by se to tak mohlo zdát.
Milovat je to nejlehčí na světě, protože o tom rozhoduji jenom já.
Milovat je to nejtěžší na světě, protože jsem egoista.
Přednáší Roman Uhrin - certifikovaný poradce životního stylu, vedoucí Centra zdraví Eden,
zakladatel a koordinátor Klubů zdraví České republiky
Připravujeme
Úterý 7. února od 18.00 hod
NENÍ MÝDLO JAKO MÝDLO
Na pořadu dne je přírodní kosmetika.
O bylinkách v mýdle, jeho vzniku, prospěšnosti na lidský organismus a dalších voňavých
souvislostech a zajímavostech se s námi podělí Ilona Dědová.
Info: email- svoboda.jos@email.cz; mobil: 723 750 383

Sobota 21. ledna od 14.00 hod.
RODINNÉ KONSTELACE
Metoda rozvoje osobnosti a sebepoznávání. Setkání Vám nabízí možnost podívat se jinou formou na
vztahy, které žijete a lépe jim porozumět. Pod vedením zkušeného kouče.
Info: email: sulimova@zlatacesta.cz; mobil: 723 321 661

Veškeré aktivity se konají v objektu komunitního centra v Tachově v Pivovarské ul. (bývalá
Rybena).
Pokud chcete, aby Vám byl elektronicky zasílán aktuální program a pozvánky, kontaktujte nás na
e-mailu: mas@zlatacesta.cz.

---------------------------------------------------------------------

MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO
nám. Republik y 119, 347 01 Tachov
tel.: MKS, náměstí - 374722210, informační centrum - 374630000, 374630001, kino Mže 374723081, knihovna - 374722711, 374722161, www.mks.tachov.cz

TANEČNÍ KURZ PRO POKROČILÉ
A NEJEN MLADÉ
zahájení 18. ledna
kurz pro pokročilé
18.00 – 20.00 hod.
kurz pro nejen mladé
20.00 – 22.00 hod.
Podmínkou otevření tanečního kurzu je účast nejméně 20 tanečních párů. Kurzovné činí za pár
1 300,- Kč.
Přihlášky a informace v infocentru.
***********************************
Neděle 29. ledna v 19.00 hod.
kino Mže
Domaci@stesti.hned
Hlavní hrdinka této svěží komedie, Vilemína Gruntorádová, přijde
jako hospodyně z agentury Manželské štěstí udělat pořádek do
moderní rodiny. Rázná žena s prořízlou pusou, která čmouhy
umývá slivovicí, koberce čistí hovězí žlučí a umí uvařit pořádnou
dršťkovou. Okamžitě ale vycítí, že v tomto manželství není něco v
pořádku a začne dávat rozklíženou dvojici dohromady. Diana –
marketingová ředitelka, Hugo – bohémský umělec na volné noze.
Dozvíme se mimo jiné, jak si manželé mají jeden druhého vážit,
jak zafunguje "sporýš lékařský" i celer v manželském loži a další
moudra k dosažení "štěstí manželského".
Hrají Iva Hüttnerová, David Suchařípa, Míša Dolinová
Vstupné 290 Kč
***********************************

PŘIPRAVUJEME
Sobota 18. února od 20.00 hod.
společenský sál Mže
ZO ČZS Tachov – střed, MKS Tachov a Okresní rada
Českého svazu žen Tachov pořádají
XX. REPREZENTAČNÍ ZAHRÁDKÁŘSKÝ PLES
K tanci a poslechu hraje Duo Anyway
Vstupné 180 Kč
***********************************
Neděle 19. února v 15.00 hod.
kino Mže
O KŘIŠŤÁLOVÉM SRDCI
pohádka pro děti
Příběh dvou sester a spravedlivého Lesního mužíčka. Uvidíte, jak snadno může dobro podlehnout zlu,
jak chamtivost vítězí nad skromností a pokorou a jak může zloba ničit lásku.
Délka představení 1 hod.
Vstupné 100 Kč
***********************************
Úterý 28. února v 19.00 hod.
kino Mže
ÚSMĚVY IVA ŠMOLDASE
s písničkami Pepy Štrosse
Vstupné 180 Kč
***************************************
Středa 8. března v 19.00 hod.
kino Mže
COCTAIL SWING
Trio Hot Sisters
HOT SISTERS je originální dívčí vokální trio, zaměřené na swing.
Nebojí se zabloudit do více než sto let starých vod, či vás okouzlit
první republikou, zároveň ale dokáže jít s dobou a zakomponovat
do své hudby moderní prvky jako např. beatbox nebo udělat
vtipný, do swingu laděný cover světových hitů. Hot Sisters vás
zkrátka nenechají chladnými! V jejich repertoáru se objevují
převážně vlastní aranže evergreenů a mnoho autorských skladeb
s velice vtipnými českými texty, které dívky čerpají od své
babičky Věry Chrbolkové, dcery významného swingového
pianisty Antonína Kudrny.
Vstupné 190 Kč
***************************************
Neděle 19. března v 19.00 hod.
kino Mže
HVĚZDNÉ MANÝRY
Rychlá a bláznivá fraška odehrávající se ve velice elegantním hotelu v Palm Beach v roce 1942, kde
se má uskutečnit koncert s beneficí na podporu amerických válečných výdajů. Organizátoři se
neobejdou bez dvou hvězd, které spolehlivě plní sály a pokladny. Jenže to má jeden háček. Dvě
zmíněné umělkyně se nesnášejí a potkají-li se na jevišti, neváhají zajít až k fyzickému napadení. Jak
je ubytovat, aby se nepotkaly? Ředitel hotelu připraví přesný plán, který ale od začátku selhává...
Hrají Lukáš Vaculík, Mahulena Bočanová / Adéla Gondíková
Kamila Špráchalová, Vlasta Žehrová / Olga Želenská, Barbara
Chybová / Radka Pavlovčinová, Martin Zounar, Ivana Andrlová /
Pavla Vojáčková-Rychlá, Marcela Nohýnková / Vlasta Peterková /
Veronika Jeníková, Filip Tomsa, Zbyšek Pantůček / Martin
Sobotka
Uvádí divadelní společnost Háta
Vstupné 290 Kč
***********************************

DÁRKOVÉ POUKÁZKY
Lze zakoupit v IC na tyto pořady:
29. 1. Domaci@stesti.hned, Fanny agentura D. Homolové, vstupné 290 Kč
28. 2. Úsměvy Iva Šmoldase (hudební doprovod Pepa Štross) – hudebně zábavný pořad.
Vstupné 180 Kč
8. 3. Trio Hot Sisters „Coctail swing“ – koncert, vstupné 190 Kč
19. 3. Hvězdné manýry – divadelní společnost Háta, vstupné 290 Kč
23. 4. Commedia finita – divadelní ag. K. Soukup, vstupné 290 Kč
**************************************
PLESY VE SPOLEČENSKÉM SÁLE
21. 1. basketbalový ples, od 20 hodin
28. 1. maškarní karneval, agentura Abel od 15 hodin
18. 2. zahrádkářský ples ve spolupráci s MKS Tachov a ČSŽ, začátek ve 20 hodin, hraje Duo
Anyway
26. 2. maškarní karneval DDM
**************************************
KINO MŽE
Středa 4. ledna v 17.30 hod.
Americký film v českém znění
DOBA LEDOVÁ: MAMUTÍ DRCNUTÍ
Scratova epická honba za nepolapitelným žaludem jej katapultuje do vesmíru, kde náhodně spustí
sérii kosmických událostí, které transformují a ohrozí ledový svět. Aby se zachránili, musí Sid, Manny,
Diego a zbytek skupiny opustit svůj domov a vydat se na výpravu plnou komických momentů a
dobrodružství. Odcestují do neznámých exotických zemí, kde se potkají s celou řadou nových,
svérázných postav. Rodinná komedie. Mládeži přístupno. 95 min.
Vstupné 60 Kč
Středa 11. ledna v 17.30 hod.
Český film
BROUČKOVA RODINA
Pásmo pohádek pro nejmenší. Berušky a broučci se hněvají, Janínek v mlze, Broučci staví dům,
Broučci z roští, O brouku Kradačovi, Svatojánek neposlouchá, Kde je Svatojánek s Janínkem,
Bloudění, Shledání. Loutkové filmy. 65 min.
Vstupné 40 Kč
Středa 11. ledna v 19.00 hod.
Český film
LISTOPAD
Petr, Jiří a Ondřej jsou neobvyklá trojice kamarádů. Hokejista, hudební nadšenec a umělec dospívají v
komunistickém Československu osmdesátých let. S nepřejícným systémem se vyrovnávají sportem,
pitím piva, honěním holek a poslechem “zakázané” hudby. Jejich společná a přirozená touha po
svobodě nabude reálných kontur jednoho temného listopadového večera, kdy Petr, Jiří a Ondřej
vykročí v předních liniích do studentského pochodu Prahou. Kluci jsou tváří v tvář Veřejné bezpečnosti
donuceni k zásadnímu rozhodnutí: poddat se komunistickému režimu, jenž po generace umlčoval
jejich známé a rodiny, a nebo se mu postavit jednou provždy. Příběh vychází ze skutečných událostí
Sametové revoluce. Film oživuje vzrušující dny listopadu 1989, kdy se studenti, umělci a disidenti
postavili za své sny o svobodě, ačkoliv všichni a všechno bylo postaveno proti nim. Komediální drama.
Režie Gary Griffin, hrají Igor Bareš, Filip Tomsa, Filip Cíl, David Novotný a další. Mládeži přístupno od
12 let. 90 min.
Vstupné 60 Kč

Středa 18. ledna v 19.00 hod.
Anglicko-kanadský film
DEVÁTÝ ŽIVOT LOUISE DRAXE
Devítiletý Louis Drax zažil za svůj krátký život již osmkrát setkání se smrtí. Každý rok ho potkala
strašlivá, téměř fatální nehoda. Během oslavy devátých narozenin, utrpí svou nejtěžší nehodu.
Spadne z okraje vysokého útesu do ledové vody. Zemře při převozu do nemocnice. Po dvou hodinách
v márnici však začne znovu dýchat. Z nějakého nevysvětlitelného důvodu opět nezemřel. Jeho
případu se ujímá slavný dětský neurolog, doktor Allan Pascal, který chce odhalit pravdu o Louisově
bizarním životě a podivných okolnostech jeho smrtelné nehody. Pomocí moderních technologií se
Allan vydává do spletitých zákoutí mysli paralyzovaného dítěte. Jeho život však začínají sužovat
děsivé náhody. Záhadné zmizení Louisova otce Petera a vzrůstající přitažlivost k Natalii přináší
doktorovi komplikace, na které není připraven. Allan se propadá do spleti záhad na hranici reality a
fantazie. Klíč k rozluštění temných událostí pravděpodobně leží hluboko v mysli spícího chlapce…
Mysteriózní thriller. Mládeži přístupno od 12 let. 108 min.
Vstupné 60 Kč
Středa 25. ledna v 17.30 hod.
Americký film v českém znění
HLEDÁ SE DORY
Na stříbrná plátna se vrací oblíbená modrá rybka Dory, která si spokojeně žije na korálovém útesu
s Nemem a Marlinem. Pak si ale Dory z ničeho nic vzpomene, že kdysi a kdesi ztratila své rodiče.
Společně s Marlinem a Nemem se vydá na strhující dobrodružství napříč oceánem, až do prestižního
Mořského akvária v Kalifornii, kde se léčí nemocní mořští živočichové.
Při hledání maminky a tatínka potkává Dory tři svérázné obyvatele Mořského akvária: První je Hank,
nerudný chobotničák, který úspěšně uniká zřízencům; druhý je Bailey, samec běluhy, který sám sebe
přesvědčil, že mu nefunguje echolokace, a třetí je krátkozraká ryba jménem Naděje. Při prohledávání
moderního akvária dojde Dory se svými kamarády k poznání, že své blízké máme nejraději kvůli jejich
nedostatkům, a že to nejdůležitější na světě je přátelství a rodina. Animovaný rodinný film. Mládeži
přístupno. 103 min.
Vstupné 60 Kč
Středa 1. února v 19.00 hod.
Francouzsko-americký film
VE JMÉNU KRVE
Mel Gibson se představí v roli bývalého člena motocyklového gangu Johna Linka, momentálně
provozujícího tetovací salon. John není jen bývalý motorkář, ale i opilec a narkoman. Za pomoci
Kirbyho se Link snaží sekat dobrotu, to mu ale dlouho nevydrží. Jeho 16letá dcera Lydie se totiž
dostane do problémů s drogovými dealery poté, co je namočena do krádeže špinavých peněz. Lydie
si na útěku před nimi neví rady, a tak se rozhodne pro zoufalé řešení – zavolá otcovi, se kterým
se řadu let neviděli a nerozešli se úplně v dobrém. Pod otcovou ochranou však Lydie stále vidí
nejlepší šanci na přežití. Když John udělá po letech první správnou věc i za cenu možného návratu
do vězení a své dceři se rozhodne pomoci, krvavá cesta může začít… Mládeži přístupno od 12 let.
Thriller. 88 min.
Vstupné 60 Kč
**************************************
KNIHOVNA
Výpůjční doba pro děti a dospělé
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek

8.00-17.00 hod.
8.00-14.00 hod.
8.00-17.00 hod.
8.00-15.30 hod.
8.00-14.00 hod.

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

ZÁMEK
PROVOZNÍ DOBA
pondělí a úterý zavřeno
středa – neděle
10–17 hodin
Prohlídky zámeckého okruhu s průvodcem začínají vždy v každou
celou hodinu, poslední prohlídka začíná v 16 hodin.
tel. 373700893
Vstupné do zámku: základní 80 Kč, senioři, děti do 15 let a ZTP 40 Kč
*********************
KABINET KURIOZIT
Výstava malíře, sochaře, ilustrátora a rytce skla Dalibora Nesnídala.
Díla jsou vyrobena z různých, především přírodních materiálů, posbíraných po celém světě.
Důležitou složkou je kůže, mořské houby a řasy nebo kosti, které dávají výstavě mírně morbidní ráz,
ale
zároveň dodávají exponátům z nich vyrobeným autenticitu a nádech černého humoru.
Výstava potrvá do 19. 3. 2017.
Vstupné 40 Kč, senioři a děti 20 Kč
*************
Během ledna 2017 nebude zámecká expozice z provozních
důvodů přístupná veřejnosti (úklid, doplnění expozice), expozice
o historii Tachova a výstava ,,Kabinet kuriozit” ve zmiňovaném
období přístupná ST – NE 10-17 hod.
***********************************

REVIS
Školní 1094, 347 01 Tachov
tel.:
e-mail:
webové stránky:

374 774 400
info@revis-tachov.cz
www.revis-tachov.cz

VZDĚLÁVÁNÍ ● ODBORNÉ PORADENSTVÍ ● KONFERENČNÍ SLUŽBY ● PŘEKLADY, TLUMOČENÍ
● UBYTOVÁNÍ ● INTERNET ● POSILOVNA ● PRODEJ NÁPOJŮ

Každé úterý od 17. 1. do 4. 4. (celkem 12 lekcí po 90 min.)
ANGLICKÁ KONVERZACE S RODILÝM MLUVČÍM
Lektor: Bill West
Čas: 17.15 – 18.45 hod.
Uzávěrka: do 10. 1.
CENA: 2.199 Kč
Konverzační kurz je určen pro účastníky, kteří již mají za sebou minimálně 1-2 roky studia AJ. V kurzu
bude použita učebnice English Conversation Practice.

KURZY 2. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/17
PŘIHLÁŠKY:
 Na veškeré akce je nutné se PŘIHLÁSIT do uvedeného data uzávěrky.
 Pro 2. pololetí školního roku 2016/2017 je uzávěrka stanovena na 13. února 2017
 Přihlásit se je možné buď elektronicky na webových stránkách www.revis-tachov.cz (po
výběru příslušného kurzu) nebo osobně v REVISu formou papírové přihlášky.
 Za přihlášeného je účastník považován až po zaplacení kurzovného.
PRŮBĚH
 Večerní kurzy se vypisují vždy na pololetí (říjen – leden, únor – červen).
 Kurzy se konají vždy v určený den a hodinu, a to jednou týdně.
ÚČASTNÍCI:
 Jazykové kurzy mají standardně 7 až 10 osob.
 Pohybové kurzy mají standardně 8 až 12 osob
 Pořadatel si vyhrazuje právo zrušit akci v případě nahlášení nízkého počtu účastníků.

1) ANGLICKÝ JAZYK

Název kurzu

Lektor

Výuka

Učebnice

Zahájení

Ukončení

NAVAZUJÍCÍ
ANGLIČTINA I
začátečníci

Bc. Veronika Tichá

ST 17.15 – 18.30

New Headway Beginner
(lekce 5-10)

22. 2. 2017

7. 6. 2017

2) NĚMECKÝ JAZYK

Název kurzu

Lektor

Výuka

Učebnice

Zahájení

Ukončení

NAVAZUJÍCÍ NĚMČINA I
začátečníci

Mgr. Libuše Vavřínková

ST 7.00 – 8.15

Studio 21 A1
(lekce 7-12)

22. 2. 2017

7. 6. 2017

NAVAZUJÍCÍ NĚMČINA I
začátečníci

Miroslava Pflanzerová

ST 17.15 – 18.30

Studio 21 A1
(lekce 7-12)

22. 2. 2017

7. 6. 2017

NAVAZUJÍCÍ NĚMČINA I
začátečníci

Miroslava Pflanzerová

ČT 18.45 – 20.00

Studio 21 A1
(lekce 7-12)

23. 2. 2017

8. 6. 2017

NAVAZUJÍCÍ NĚMČINA II
pokročilí začátečníci

Miroslava Pflanzerová

ČT 17.15 – 18.30

Studio 21 A2
(lekce 7-12)

23. 2. 2017

8. 6. 2017

NAVAZUJÍCÍ NĚMČINA III
mírně pokročilí

Bc. Lenka Kajerová

PO 17.15 – 18.30

Studio D B1
(lekce 6-10)

20. 2. 2017

26. 6. 2017

NAVAZUJÍCÍ NĚMČINA IV
středně pokročilí

Bc. Lenka Kajerová

PO 18.45 – 20.00

Studio D B2/1
(lekce 6-10)

20. 2. 2017

26. 6. 2017

3) FRANCOUZSKÝ JAZYK
Název kurzu

Lektor

Výuka

Učebnice

Zahájení

Ukončení

NAVAZUJÍCÍ
Francouzština I
začátečníci

Ing. Vladimír Kasík

PO 17.15 – 18.30

Francouzština pro samouky

20. 2. 2017

26. 6. 2017

4) ŠPANĚLSKÝ JAZYK
Název kurzu

Lektor

Výuka

Učebnice

Zahájení

Ukončení

NAVAZUJÍCÍ
Španělština I
začátečníci

Ing. Jaroslav Frček

ÚT 18.45 – 20.00

Fiesta 1

21. 2. 2017

6. 6. 2017

CENA = 1.980 Kč/pololetí (tzn. 99 Kč/hod.)
Každý kurz zahrnuje 16 lekcí po 75 min., celkem 20 hod.

zahrnuje účastnický poplatek, vystavení závěrečného osvědčení

cena nezahrnuje učebnice (objednávky na 1. lekci kurzu)

5) POČÍTAČOVÝ KURZ
Název kurzu

Lektor

Výuka

Cena za kurz
(za hod.)

Zahájení

Ukončení

PRÁCE S PC – individuální
kurz
(10 hod.)

Roman Bartoš

DLE DOHODY

4.000 Kč.
(400 Kč/hod.)

DLE DOHODY

DLE DOHODY

INDIVIDUÁLNÍ počítačový kurz (10 hod.)
4.000 Kč/kurz (tzn. 400 Kč/hod.) – při dvou osobách 2.000 /os.

Individuální kurz je určen pro 1 osobu, max. pro 2 osoby (při účasti dvou osob vychází kurzovné
na 2.000 Kč). Podmínkou účasti dvou osob je přibližně stejná znalost práce s počítačem.

Konkrétní termín konání včetně data zahájení bude přizpůsoben požadavkům účastníka/ů – nutno
zkonzultovat. Kurz se koná v prostorách REVIS.

Možné oblasti zaměření: Úvod do PC; Program Word; Program Excel; Internet a elektronická pošta;
Program PowerPoint; Úpravy obrázků a fotografií

6) ABY ZÁDA NEBOLELA – rehabilitační kurz
Název kurzu

Lektor

Výuka

Zahájení

Ukončení

Kurzy momentálně připravujeme – přihlašování bude zahájeno od 9. 1. 2017. Děkujeme za
pochopení.
CENA REHABILITAČNÍHO KURZU = 749 Kč/pololetí
PRŮBĚH:
Kurz zahrnuje 15 lekcí po 60 min., celkem 15 hod.
Kurz se koná v tělocvičně budovy REVIS.
ÚČASTNÍCI:
Kurz má 8 až 12 osob a je určen široké veřejnosti, zejména pak osobám, které pracují
v kanceláři, či mají jiné obdobné zaměstnání, které je nutí pobývat většinu dne v nepřirozené
a nezdravé poloze. Účastníci kurzu se seznámí se základními cviky a technikami, které uleví
jejich zádům od bolesti.

7) JÓGA
Název kurzu

Lektor

Výuka

Zahájení

Ukončení

Jóga pro pokročilé
(dopolední)

Olena Martínková

PO 9.00 – 10.00

20.2.2017

19. 6. 2017

Jóga pro pokročilé

Olena Martínková

PO 18.30 – 19.30

20.2.2017

19. 6. 2017

Jóga pro
začátečníky

Bc. Zdeňka Sluková

ÚT 18.30 – 19.30

21.2.2017

30. 5. 2017

Jóga pro pokročilé

Olena Martínková

ST 18.30 – 19.30

22.2.2017

31. 5. 2017

Jóga pro
začátečníky

Bc. Zdeňka Sluková

ČT 18.30 – 19.30

23. 2. 2017

1. 6. 2017

CENA KURZU = 749 Kč/pololetí
ÚČASTNÍCI:
Kurz je určen široké veřejnosti bez rozdílu věku a pohlaví se zájmem o svůj zdravý život. Jóga
je systém fyzických, dechových a relaxačních technik. Jejím cílem je harmonizace, zlepšování
tělesného, duševního zdraví fyzickým cvičením, správným dýcháním a relaxacemi. Pomáhá
vylepšovat pohybový aparát, popřípadě si udržet stávající kondici.

5) PŘÍPRAVA KE STÁTNÍ MATURITĚ
Název kurzu

Lektor

Výuka

Cena

Zahájení

Ukončení

Matematika

Mgr. Renáta Koubková

PO 16.30 – 18.00

1.650 Kč

6. 2. 2017

24. 4. 2017

Anglický jazyk

Mgr. Jana Kúdelová

PO 16.00 – 17.30

1.850 Kč

6. 2. 2017

24. 4. 2017

Český jazyk

Mgr. Jana Kúdelová

PO 17.45 – 19.15

1.850 Kč

6. 2. 2017

24. 4. 2017

INFORMACE

Uzávěrka přihlášek na všechny kurzy Přípravy ke státní maturitě je 30. ledna 2017!!!
(pro přihlášení je nutno vyplnit přihlášku a uhradit účastnický poplatek)

Nepřihlášeným osobám nebude umožněn vstup na kurz.

Kurz zahrnuje celkem 10 setkání, každé z nich trvá 90 min., koná se vždy ve stanovený čas.

Kurz se otevírá při přihlášení minimálně 7 osob.

Obsah jednotlivých kurzů najdete na webových stránkách www.revis-tachov.cz

U kurzu – Příprava ke státní maturitě z matematiky – je nutné si přinést Matematické tabulky

PŘIPRAVUJEME NA ÚNOR:
Akreditovaný seminář pro starosty, úředníky, pracovníky finančních odborů, personalisty a
mzdové účetní
Čtvrtek 16. února 8.00 – 15.00 hod.
NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE
Lektor: Bc. Ilona Bartovská – poradce a lektor v oblasti lidských zdrojů
OBSAH:
Charakter, účel a obecné pojetí novely zákoníku práce
Zásadní změny v novele zákoníku práce v oblastech:
(Vedoucí zaměstnanci, pracovní doba, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr,
odměňování mzdou a platem, dovolená, pracovní podmínky zaměstnanců pečujících o dítě, práce
z domova)
Ostatní změny - (doručování písemností zaměstnanci, pracovní spory, šikana, stres a diskriminace na
pracovišti, vztah odborů a managementu)
Diskuze, dotazy

SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE
ZVEME ŠIROKOU VEŘEJNOST
Každou sobotu od 9.30 do 10.45 hod.
REVIS (místnost 109)
VEŘEJNÉ ROZHOVORY NAD BIBLÍ
Hlavním poselstvím Bible je zprostředkovat lidem evangelium (dobrou zprávu).
V tomto období se zamýšlíme nad tématem Duch Svatý.
BOHOSLUŽBA

11.00-12.00 hod.

Každý čtvrtek biblické hodiny
REVIS I. patro (místnost č. 112)
12., 19., 26. ledna a 2. února od 18.00 hod.
CO MŮŽE ŘÍCI BIBLE MODERNÍMU ČLOVĚKU VE 21. STOLETÍ?
Uvádí: Jan Mráček
Info: email- svoboda.jos@email.cz; mobil: 723 750 383
.
**********************************

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA
Rokycanova 1, 347 01 Tachov
www.zustachov.cz, tel. 374722231, e-mail: kancelar@zustachov.cz

Neděle 1. ledna v 15.00 hod.
náměstí
VÍTÁME NOVÝ ROK
Účinkuje hlavní sbor TDS
Čtvrtek 26. ledna v 18.00 hod.
koncertní sál
ŽÁKOVSKÝ KOMORNÍ KONCERT

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

Muzeum Českého lesa
Třída Míru 447, 347 01 Tachov
http://muzeum.tachov.cz, tel. 374 722 171, fax: 374 722 171
e-mail: muzeum@tachov.cz

Otevírací doba:
Po, Út, Čt, Pá 9-16 hod.
St
9-17 hod.
So, Ne
10-16 hod.
Stálé expozice historie, národopisu a přírody, v refektáři gotické sbírky a sousoší Poslední večeře
Páně v životní velikosti.

Neděle 8. ledna v 15.00 hod.
charitativní akce
TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT
V programu vystoupí soubor Kaštánek Dětského domova v Tachově a děti Mateřské školy
Sadová. Mluveným slovem i zpěvem koled se rozloučíme s vánočními svátky, uzavřeme velkoplošný
betlém a navštíví nás i tři králové s kasičkou Tříkrálové sbírky. 90 % z financí vrácených na Tachovsko
bude použito na činnost mobilního hospice a 10 % na Dům pro seniory v Boru.
Neděle 15. ledna v 15.00 hod.
vernisáž výstavy
MŮJ BAREVNÝ SVĚT
Výstava představí obrazy a fotografie Tachovanky Bärbel Jílkové a potrvá do konce února.
Úterý 24. ledna v 17.30 hod.
přednáška
AMERICKÉ POBŘEŽÍ TICHÉHO OCEÁNU
Sopečná pohoří, deštné pralesy, pobřeží Tichého oceánu - stále seismicky aktivní oblast státu
Washington a kanadské provincie Britská Kolumbie. A také město Seattle - sídlo firem Microsoft,
Boeing a Starbuck's Coffee. Přednáší vedoucí oddělení společenskovědního PhDr. Ing. V. F.
Chvátal.
Do 27. ledna potrvá výstava CÍSAŘ ZE ZLATÉ KOLÉBKY
Česko - německý projekt výtvarné tvorby dětí inspirované letos jubilujícím panovníkem Karlem IV.
Prezentovaná výstava představuje výběr ze žákovských prací, které byly během uplynulých 20 let
realizovány v rámci různých česko - německých projektů spolku Goldene Straße a škol na obou
stranách hranice i v dalších zemích na téma Karel IV. Je tak příspěvkem spolku Goldene Straße k
letošnímu 700 letému karlovskému výročí a je zároveň součástí většího projektu Doprovodného
programu k zemské výstavě o Karlu IV., jehož realizátorem je spolek Via Carolina e.V., provozovatel
Historického parku Bärnau-Tachov. Doprovodný program finančně podporují Česko-německý fond
budoucnosti a Kulturfonds Bayern.
**********************************

DDM
Sobota 14. ledna od 8.30 hod.
ateliér DDM
SOBOTNÍ KERAMIKA PRO MALÉ I VELKÉ
Poplatek dospělí 100 Kč, děti 50 Kč
Nutno přihlásit se předem.
informace: A. Dvořáková
Středa 18. ledna od 14.00 hod.
střelnice Rychta
STŘELECKÁ LIGA ŠKOL
4. kolo soutěže pro žáky tachovských škol
informace: J. Matas
Pololetní prázdniny
Pátek 3. února od 18.00-22.00 hod.
ZIMNÍ NOČNÍ DEN V MRAVENIŠTI
Pro rodiče s dětmi.
Program: cukrárna, kavárna, keramická dílna.
Prodejní výstava dětské tvorby.
Vstup dobrovolný.
Informace: A. Dvořáková

DALŠÍ AKCE
Čtvrtek 26. ledna 10.00-18.00 hod.
Kulturní dům Peklo v Plzni
KLÍČ K PŘÍLEŽITOSTEM®
Veletrh práce a vzdělávání.
Mezi vystavovateli jsou významní zaměstnavatelé v regionu, nabízeno bude několik set pracovních
pozic. Veletrh je určen všem, kdo hledají práci či brigádu - lidem bez rozdílu věku či vzdělání, těm,
kteří chtějí změnu či jsou aktuálně nespokojeni se svým místem, studentům posledních ročníků
středních škol a jejich učitelům, vysokoškolákům i lidem registrovaným na úřadu práce. Všichni
návštěvníci mají vstup v plném rozsahu zdarma.
Další informace: http://praci.najdisi.cz
Kontakt:

Ing. Štěpánka Pirnosová, obchodní ředitelka Grafia, s.r.o.
Telefon: 377 227 701, E-mail: pirnosova@grafia.cz

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

HOSPIC SV. JIŘÍ, O. P. S.:

TACHOVSKO MÁ MOBILNÍ HOSPIC
Hospic sv. Jiří o. p. s. od ledna pomáhá umírajícím a jejich rodinám na celém Tachovsku. Jedná se o
terénní službu, která jezdí za nevyléčitelně nemocnými domů.
Je určena lidem
 kteří jsou v konečné fázi života a přejí si být doma
 jejichž blízcí mohou a chtějí o nemocného celodenně pečovat
 u nichž byla ukončena léčba a byla jim doporučena paliativní péče
Hospic nabízí
 odbornou lékařskou a sesterskou péči 24 h denně/ 7dní v týdnu
 podporu a pomoc sociálního pracovníka, psychologa, duchovního pro nemocného i pečující
rodinu
 zaškolení členů rodiny v ošetřování nemocného
 zapůjčení zdravotních a kompenzačních pomůcek
 podporu a pomoc po úmrtí nemocného
POD KŘÍDLY HOSPICE I V DALŠÍM ROCE
Domácí hospicová péče zatím není hrazena z veřejného zdravotního pojištění. Stále nám ještě chybí
část financí, aby nemocní a jejich rodiny mohli být pod křídly hospice i v dalším roce.
Pokud byste chtěli podpořit naše cíle, rádi Vás přivítáme v našem Klubu přátel
http://www.hospictachov.cz/cs/klub-pratel
nebo budeme vděčni za osobní či firemní finanční dar v jakékoli výši.
Děkujeme, pokud i vy napomůžete zázraku zvanému mobilní hospic pro Tachovsko.
„Člověk nežije toliko z lásky, kterou přijímá, jako mnohem více z té, kterou daruje.“ Matka Tereza
ŠTĚTCEM PRO HOSPIC
ANDREJ VYSTROPOV - akademický malíř, národní ruský umělec, který tvořil i zde na Tachovsku, se
rozhodl připojit k nám a pomáhat tak našim klientům v paliativní péči. Koupí některého z jeho
vybraných děl můžete podpořit tachovský hospic.
Některé obrazy jsou součástí stálé PRODEJNÍ VÝSTAVY pro hospic v klubu Sedmdesátka (nám.
Republiky č. 70, 1. patro), kde najdete i díla dalších umělců.
Zde také můžete navštívit HOSPICOVÝ OBCHŮDEK s malými dárky pro radost.

Připravujeme:
Pátek 6. ledna 16.00 – 19.00 hod.
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Hospic sv. Jiří ve spolupráci s Royal Rangers a Evangelickou církví metodistickou v Tachově vyšle své
dobrovolníky a zúčastní se tradiční Tříkrálové sbírky pořádané Charitou České republiky. Skupinky
koledníků se v pátek 6. 1. 2017 mezi 16 a 19 hodinou statečně vydají do domácností v Tachově,
přijměte je prosím laskavě. Většina vykoledovaných prostředků zůstává v regionu, kde byly vybrány.
90 % z financí vrácených na Tachovsko bude použito na činnost mobilního hospice a 10 % na Dům
pro seniory v Boru.

***************************************
Sedmdesátka - nám. Republiky 70 (1. patro, bývalá prodejna NAVA).
Klub s občerstvením, knihami a klidnou atmosférou otevřen v pondělí až čtvrtek od 10 do 17 hodin.
Vstup volný.
Pravidelný program přes týden:
Pondělí a středa od 10 do 12 hodin – mateřský klub Krteček
Úterý od 18 do 20 hodin – Fusion – rock popový mládežnický sbor s kapelou
Čtvrtek od 16 – 18 hodin – dílna plná nápadů
Čtvrtek od 19 hodin – literárně diskusní čajovna
Pátek od 16 do 18 hodin – Royal Rangers
Pátek od 19 do 20 hodin – setkání mládeže ve věku 14 až 20 let
Neděle od 10 do 12 hodin – bohoslužby Evangelické církve metodistické
Témata literární čajovny na listopad:
5. 1. – Rudolf Tomšů představuje nové židovské vtipy ze Štejn-Schneiderovy sbírky.
12. 1. – Václav Chvátal promluví na téma: Vliv doby Karla IV. na život středověkých židovských obcí
a vznik vesnických židovských komunit.
19. 1. – Pavel Řepa čte z knihy Ludvíka Aškenazyho Dětské etudy.
26. 1. – Jan Edl vypráví o osudech tachovských Židů. Benefiční večer pro hospic.
Začátky v 19 hodin, občerstvení od 18.30 hod., vstup do literární čajovny je volný.
**********************************

Zpívánky J+J
(Program je připraven pro přátele SPŠ Tachov a všechny lidi dobré pohody, zajišťuje
Stanislav Jílek a Karel Johana.)
18. 1. – hostem Zpívánek bude emeritní poradce České pojišťovny Jiří Fiala.
Z dobrovolného vstupného bude podpořen mobilní Hospic sv. Jiří v Tachově.
Začátek v 19 hodin, vstup volný.
Témata nedělních bohoslužeb ECM (začátky v 10.00 hodin):
1. 1. – téma: Abeceda duchovního života – obnova naší smlouvy s Bohem.
8. 1. – téma: Abeceda duchovního života – pokání.
15. 1. – téma: Abeceda duchovního života – obrácení.
22. 1. – téma: Abeceda duchovního života – Jak žít opravdově a plně?
29. 1. – téma: Abeceda duchovního života – V čem je křesťanská dokonalost?
Vstup na bohoslužby je volný.
Podrobnější informace, včetně záznamů literárních čtvrtků a kázání naleznete na
http://www.umctachov.cz/

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

SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA TACHOVA
kontakt: mobil 603 895 474, tel. 374 724 567, fax: 374 723 704
e-mail: petr.vrana@sportoviste-tachov.cz, www.sportoviste-tachov.cz
Aktuální informace o akcích probíhajících na sportovištích je možné najít na stránkách sportovišť
www.sportoviste-tachov.cz
Zimní stadion
Aktuální rozpis zápasů HC Tachov na www.sportoviste-tachov.cz
Plavecký bazén
Zavřeno 31. 12. a 1. 1.
Plavání s Mraveništěm - plavání a hry dětí každé po, út 14.00-17.00, čt 14.00-15.00 pod
vedením paní Vajdové
Aquaerobic - cvičení ve vodě pro všechny, kteří chtějí zlepšit svou kondici každou středu 19.4520.45 pod vedením paní Vajdové
Rybičky - plavání rodičů s batolaty každou středu 15.30-17.00 pod vedením instruktorek plavání
Bc. Pavlíny Novotné a Hany Riantové, tel: 603389366
Náplní je společný prožitek dětí s rodiči ve vodním prostředí, otužování dítěte, stimulace
psychomotorického vývoje, nácvik plaveckých dovedností.
Plavecký klub Tachov
Pondělí: 3 dráhy velký bazén 17-18.30
Úterý: 3 dráhy velký bazén 16-17.00, celý bazén 17-18.30 + malý bazén 17-18.00
Čtvrtek: 3 dráhy velký bazén 16-17.00, celý bazén 17-18.30 + malý bazén 17-18.00
Plavání seniorů a tělesně postižených - plavání, cvičení ve vodě a regenerace pro seniory a
tělesně postižené

Rychta
Poslední kolo soutěže ve střelbě z velkorážné pistole. Po skončení budou vyhlášeny výsledky celé
soutěže (více informací na www.sportoviste-tachov.cz, nebo u správce střelnice +420 603 895 470).

TJ Slavoj
Sobota 7. ledna 14.00-18.00 hod.
NOVOROČNÍ POLÉTÁNÍ
Pondělí 9. ledna 16.00-17.00 hod.
kopaná
TRÉNINKY
Neděle 15. ledna 9.00-14.00 hod.
házená
TURNAJ
minižačky 6+1
Středa 18. ledna 8.00-14.00 hod.

FLORBAL II
Neděle 22. ledna 10.00-14.00 hod.
FLORBAL
mistrovské utkání – liga elévů
Sobota 28. ledna 10.00-14.00 hod.
FLORBAL
mistrovské utkání – liga přípravek
Sobota 28. ledna 17.00-19.00 hod.
basketbal
TACHOV – AŠ
mistrovské utkání, ženy
Neděle 29. ledna 9.00-14.00 hod.
kopaná
TURNAJE PŘÍPRAVEK

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

TACHOV PŘED PADESÁTI LETY
aneb
rok 1967, jak si jej někteří pamatují
(leden)
1. ledna vyšla nová vyhláška o pravidlech silničního provozu.
Po zrušení tachovské osvětové besedy převzal od 1. ledna její činnost Okresní osvětový dům.
27. 1. se konalo první představení v rámci smíšeného předplatného. Operetní soubor J. K. Tyla v Plzni
sehrál v Lidovém domě klasickou komedii italského autora Goldoniho Lhář. Herci:Jiří Miegl, Rudolf
Kutílek, František Dvořák, Antonín Hajšman, Dagmar Stříbrná …
Každou neděli od 17 do 20 hod. se v Lidovém domě konaly taneční čaje. Hrál taneční orchestr
Rytmus Karla Charváta.
Byl zahájen provoz v nové finské sauně. Kapacita přibližně pro 25 lidí. Vstupné 7 Kč. Takovou
vymožeností se nemohlo pochlubit ani krajské město.
Přes 100 brigádnických hodin odpracovali v uplynulém roce na zvelebovacích pracích občané: Jáje,
Pohořelý, Štrunc, Krhoun st., Krhoun ml., Kašpar, Vyleta, Helis a Prokop.
Jednota hodnotila prosincový maloobchodní obrat. Vánoční rekord byl dosažen v obchodním domě
Družba. Třeba v průmyslovém oddělení se prodalo přes 100 televizorů, 3 piana, v oddělení textilu byl
největší zájem o anglické svetry z brinylonu (přes 198 ks). Takřka zcela bylo vykoupeno oddělení
hraček.
Prodavačky pracovaly v předvánočním provozu v desetihodinových směnách včetně prosincových
nedělí. Nastoupily i bývalé zaměstnankyně, zejména Slánská, Ježdíková, Suková.
Bufet měl nový zmrzlinový stroj na tzv. italskou zmrzlinu. Měl kapacitu 30 litrů a samočinný dávkovač.
V hotelu Český les instalovala Jednota hrací automat s gramofonovými deskami. Byl dovezen z NSR
za devizy, které Jednota získala prodejem borůvek.
MěNV jednal s podnikem Potraviny o zřízení prodejen v okresním městě. Vlastní prodejnu také
plánuje n. p. Zelenina na sídlišti západ a výrobní družstvo Stará Role prodejnu oděvů na Gottwaldově
tř. (dnes T. G. Masaryka). V obchodním podnikání by tak skončil dlouholetý monopol Jednoty.
V restauraci U Plastimatu se vařilo výborně. Už v ranních hodinách bylo na jídelním lístku alespoň 10
přesnídávkových jídel, z nichž ani jedno nestálo více na 5 Kč. Výborných a laciných svačin využívali
všichni stavbaří Plastimatu, ale hojně se tam zastavovali i okolo jedoucí šoféři.
V lednu byl zahájen předprodej pobytových zájezdů na rok 1967. Během týdne bylo prodáno nejvíc
zájezdů do Bulharska (28), 8 do SSSR, dále do NDR, Balaton, Rumunsko. Překvapivý byl nezájem o
Jugoslávii.
Konečně se bruslilo. Kde? Na koupališti.
Hokejisté Slavoje porazili v oblastním přeboru Lokomotivu Františkovy Lázně 3 : 2. Tím se „odlepili“
z posledního místa v tabulce na čtvrté.

Hráči a funkcionáři Dukly se rozloučili se svým dosavadním trenérem Oldřichem Kapustou. Byl
povolán zpět do Prahy. Novým trenérem se stal Josef Stanko, trenér I. třídy. Před válkou hrál
v Maďarsku, SSSR a po válce v Košicích, Prešově, Liberci. Jako trenér působil 12 let - naposledy
v Baníku Příbram.
Retro z Tachovské jiskry č. 1—3
připravila Marie Mirtlová
V Jungmannově ulici již letos najdete nadstandardní bydlení za dostupnou cenu.
Od letošního léta sledujeme, jak v Jungmannově ulici roste rychlým tempem komplex dvou bytových
domů s více jak padesáti byty. Proto jsme se zeptali zástupce mariánskolázeňské společnosti Luxury
Home BETA, Filipa Müllera, a zástupce financující banky, České spořitelny, Romana Majora, na
aktuální stav projektu.
Jak postupují práce na stavbě? Kdy plánujete mít hotovo?
FM: V současné době máme dokončené oba skelety domů a postupně zdíme jednotlivá patra.
V prosinci jsme již mohli budoucím majitelům ukázat dispozice některých bytů „naživo“, i když stále jen
ve fázi hrubé stavby. Velmi to při šálku čaje ocenili. Přes zimu budeme pokračovat v úpravě interiérů.
Protože postupujeme podle plánu, tak očekáváme kolaudaci prvního z domů v posledním čtvrtletí roku
2017 a za několik měsíců pak dokončení dalšího.
Podařilo se prodat v domech již nějaké byty?
FM: Již od počátku projektu se setkáváme s velkým zájmem – zejména – místních obyvatel. Třetina
bytů má svého majitele. Nicméně i ti, co vyčkávají a sledují průběh stavby, mají stále na výběr ze
široké palety více jak třicítky bytů 2kk, 3kk a 4kk, a současně 20 garáží či vlastních parkovacích stání.
Rádi je u nás uvidíme.
Proč Česká spořitelna financuje tento projekt, jsme se zeptali Romana Majora, zástupce
Regionálního korporátního centra ECB.
RM: Podobné projekty pomáhají rozvoji měst a zvyšují kvalitu bydlení, na čemž se Česká spořitelna
ráda podílí. Projekt Residence Jungmannova považujeme v rámci regionu Tachovska za velmi
zajímavý, a proto jsme se jej rozhodli spolufinancovat. Samozřejmě do projektu musí vložit nemalé
prostředky sám developer. Celý projekt jsme detailně posoudili, jak z pohledu reálnosti výstavby (tu
pravidelně kontrolujeme a monitorujeme), tak z pohledu životaschopnosti. S developerem navíc
pravidelně komunikujeme.
V čem Česká spořitelna spatřuje zajímavost tohoto projektu pro budoucí kupující?
RM: Jde o projekt v nadstandardní kvalitě. Naše spolupráce s Luxury Home BETA pak umožňuje
budoucím majitelům bytů získat výhodnou hypotéku či úvěr ze stavebního spoření. Díky tomu, že jsme
ocenili všechny byty, ušetří kupující čas i peníze spojené s vyhotovením znaleckého ocenění.
Mluví se zde často o nadstandardním bydlení za dostupné ceny. Na závěr by nás zajímalo něco
bližšího k této nabídce.
FM: Přijďte se podívat do podobného projektu Residence Plzeňská v Mariánských Lázních a uvidíte.
2
Naše ceny v Tachově se pohybují od 23 400 Kč/m bez DPH. Budeme se těšit na každého zájemce.
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