Úvodník
Vážení milovníci historie,
po celý rok se v Tachovských listech věnujeme období husitství. Výročí bitvy u Tachova r. 1427 pro nás není
oslavou porážky našeho města, ale příležitostí se, po desetiletích zkresleného výkladu této etapy historie,
pokusit podat objektivnější pohled na historické události a připomenout i osoby a děje dříve opomíjené. Dnes
si připomeneme Bohuslava ze Švamberka, v rodové genealogii označovaného jako VI. Původně odpůrce
krále Václava IV., jím byl snad v souvislosti s popravou strýce Jana (r. 1409) - hejtmana na Tachově, záhy po
dosažení zletilosti již jako králův přívrženec od něj získává post krajského poprávce (1415). Dva roky poté
píše král Václav o jednotě opatů, prelátů, pánů, rytířů a měst Plzeňského kraje, jež se stala základem
pozdějšího Plzeňského landfrídu – nejmocnější katolické síly v Čechách v období husitských válek (1420).
V čele landfrídu stojí právě Bohuslav ze Švamberka. V této pozici se účastní bitvy u Sudoměře, tvrdě hubí
heretiky v kraji, za vojenskou podporu krále Zikmunda získává četné církevní majetky. V lednu 1421 je rodový
hrad Krasíkov (Švamberk) dobyt husity vedenými Žižkou a Bohuslav se vzdává do rukou Petra Zmrzlíka ze
Svojšína. Husitské pomstě není dán průchod, snad i s ohledem na stavovskou příslušnost zajatce, a ten je
více než rok vězněn na Příběnicích. Nevíme, zda proto, že se nedočkal od Zikmunda obvyklého vykoupení či
pod sílou husitských kazatelů, zůstává však skutečností, že přestupuje na husitskou stranu a její zájmy hájí
stejně razantně jako dříve katolické. Poprvé jako husitský hejtman vstupuje v březnu 1422 do Prahy, tu však
záhy opouští a krutě dobývá Slaný, později Švihov. Účastní se řady dalších střetů a bojů. Po smrti Žižkově
(1424) a Jana Hvězdy z Vícemilic (1425) je zvolen nejvyšším táborským hejtmanem a podniká z Moravy
možná první rejsu – válečnou výpravu do Rakous (1425). Při obléhání Retzu je zraněn šípem do tváře a na
následky zranění po několika dnech umírá. Pochován byl v Moravském Krumlově. Táboři v něm ztratili
schopného vojevůdce, který díky vznešenému původu nepostrádal politický rozhled. (více v knize V.
Bystrický: Západní Čechy v husitských válkách, Veduta 2013)
PhDr. Jana Hutníková, ředitelka Muzea Českého lesa
JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA A RADY MĚSTA
Zastupitelstvo města na svém 19. zasedání dne 6. 2. 2017
- Vzalo na vědomí vzdání se funkce místostarosty města Ing. Václava Svobody, bytem
Tachov, Bělojarská.
- Zvolilo statutárním místostarostou města Mgr. Petra Vránu, bytem Tachov, Dolní Předměstí, který bude
zastupovat starostu města v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy starosta nevykonává funkci.
- Zvolilo do funkce přísedícího Okresního soudu v Tachově pro volební období let 2017 - 2021 tyto
navržené kandidáty:
 Annu Draxalovou Kordíkovou,
 Zdeňka Machníka,
 Annu Sušankovou,
všichni bytem v Tachově.
- Vyhlásilo výběrové řízení na poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení města Tachova v roce 2017,
bez vyhlášení termínu pro podávání žádostí.
- Schválilo Obecně závaznou vyhlášku města Tachova č. 1/2017, kterou se stanoví školské obvody
mateřských škol zřízených městem Tachov s účinností od 1. 3. 2017.
- Schválilo návrh na rozdělení finančních prostředků určených na podporu aktivit mládeže, tělovýchovy,
sportu, kultury a využívání volného času v roce 2017 nad 20.000 Kč.
- Souhlasilo s vypsáním výběrového řízení na poskytnutí dlouhodobého úvěru ve výši 100 miliónů korun.
Rada města na své 47. schůzi dne 22. 2. 2017
- Uložila majetkoprávnímu odboru MěÚ v Tachově vydávat (popř. prodlužovat stávající) povolenky
opravňující k vjezdu a stání motorových vozidel v prostoru rekreačního území Kumpolec na období od 1.
4. 2017 do 31. 3. 2018, a to za poplatek 200 Kč za jednu povolenku.
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- Schválila výpůjčku části p. p. č. 321 v k. ú. Tachov o výměře 18 m pro pana V. Přibyla, Tachov, pro účely
užívání předzahrádky před domem čp. 59 na náměstí Republiky, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1
měsíc a s podmínkou zachování průchodu pro pěší v šíři min. 2 m.
- Schválila uzavření smlouvy o právu k provedení stavby nebo opatření na pozemku vlastníka se Správou
a údržbou silnic Plzeňského kraje, p. o., IČ 72053119, k zajištění vstupu do části pozemku 1073/1 v k. ú.
Tachov pro vybudování stavby „Modernizace uličního prostoru ulice na Jitřence“. Investorem stavby je
město Tachov. Předpokládaná realizace je v období 1. 4. 2018 – 31. 10. 2019.
- Schválila provedení oprav útulku pro psy na pozemku p. č. 251/16 v k. ú. Vítkov u Tachova dle soupisu
prací předložených společností SLUMĚTA Tachov s.r.o., K Náměstí 21, 347 01 Tachov, IČ: 25216953
v celkové výši 40.827 Kč bez DPH.
- Souhlasila s vyhlášením soutěže na pojmenování dvou nových ulic, které vzniknou novou výstavbou nad
rapotínským sídlištěm. Návrhy názvů ulic lze zaslat písemně na adresu Městského úřadu Tachov,
majetkoprávní odbor, Hornická 1695, 347 01 Tachov nebo e-mailem na adresu podatelna@tachovmesto.cz, v názvu zprávy je nutné uvést text „nové názvy ulic“. Uzávěrka soutěže je 30. 6. 2017 ve 12.00
hodin. Při předkládání návrhů je třeba dodržet ustanovení § 29 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. (o obcích),
tzn. že ulice se nepojmenovávají shodnými názvy a ani podle jmen žijících osobností veřejného života.
Rovněž budou ze soutěže vyloučeny návrhy obsahující hanlivé nebo urážlivé výrazy. O názvech nových
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ulic ve městě rozhodne zastupitelstvo města výběrem ze zaslaných návrhů. Autoři vybraných návrhů
budou oceněni. U shodného návrhu bude rozhodující datum přijetí.
Vzala na vědomí „Vyhodnocení plánu oprav místních komunikací za rok 2016“.
Schválila „Návrh plánu oprav místních komunikací na 2017“ v souladu s návrhem řešení investičního
odboru MěÚ v Tachově. Náklady spojené s opravami místních komunikací budou hrazeny ze
schváleného rozpočtu města na rok 2017.
Schválila poskytnutí dotace z rozpočtu města Tachova v roce 2017:
a) 15. Přední hlídce Royal Rangers Mariánské Lázně, pobočný spolek, provozu střediska sociálních
služeb „Středisko Víteček“, Lestkov, ve výši 5.000 Kč
b) Centru pro zdravotně postižené Plzeňského kraje, o.p.s., Plzeň, pracoviště Tachov, a to ve výši 5.000
Kč
c) Klubu důchodců Tachov, Bělojarská 1541, Tachov, ve výši 4.000 Kč
d) Sjednocené organizaci nevidomých a slabozrakých ČR, z.s., oblastní pobočce Tachov, Stadtrodská
1516, ve výši 15.000 Kč
Pověřila, s účinností od 1. 3. 2017, pí. Ivetu Kreidlovou, pracovnici Sportovních zařízení města Tachova,
příspěvkové organizace, Pobřežní 1541, Tachov, vedením této příspěvkové organizace a to po dobu
výkonu funkce místostarosty města Tachova stávajícím ředitelem příspěvkové organizace Mgr. P.
Vránou, nejdéle však do konce volebního období 2014-2018.
Souhlasila s přijetím dotace ve výši 147.600 Kč z dotačního titulu „Obnova lesního porostu“ v rámci
dotačního programu „Podpora hospodaření v lesích 2014 – 2020“.
Vzala na vědomí termín konání zápisu dětí do mateřských škol zřizovaných městem Tachov na období
školního roku 2017/2018.
Zápis se uskuteční na všech mateřských školách dne 11. května 2017 v době od 10.00 do 16.00 hodin.
Schválila Výroční zprávu o poskytování informací podle zák. č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2016.
Schválila, na základě provedeného zadávacího řízení a doporučení hodnotící komise, pořadí nabídek po
hodnocení v nadlimitní veřejné zakázce zadávané v otevřeném řízení s názvem „Územní studie krajiny
správního obvodu obce s rozšířenou působností Tachov“. Jako nejvhodnější byla vybrána nabídka
společnosti EKOTOXA s.r.o., Fišova 403/7, 602 00 Brno-Černá Pole, IČ:64608531, s cenou 3.380.000 Kč
bez DPH.
Souhlasila s přijetím sponzorského daru pro Městské kulturní středisko Tachov, p. o., nám. Republiky
119, od fi. Technické pružiny Scherdel s.r.o., sídlem Bor – Vysočany, IČ 25224671, ve výši 6.000 Kč.
Sponzorský dar byl použit na úhradu nákladů spojených s dvěma dětskými představeními na Štědrý den
2016.

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
ZÁPIS DĚTÍ DO PRVNÍCH TŘÍD ZÁKLADNÍCH ŠKOL V TACHOVĚ PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018
Zápis dětí k plnění povinné školní docházky do tachovských základních škol proběhne v souladu s § 36 odst.
4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon), ve znění pozdějších předpisů, v pátek 7. dubna 2017 v době od 13.00 do 18.00 hodin.
Tento termín a doba konání je stejný pro všechny tři základní školy zřizované městem Tachov, tedy pro
Základní školu Tachov, Hornická 1325, Základní školu Tachov, Kostelní 583 a Základní školu Tachov, Zárečná
1540.
Dítě lze zapsat na jednu základní školu. Zákonní zástupci dítěte předloží při zápisu rodný list dítěte a
občanský průkaz zákonného zástupce k ověření trvalého pobytu dítěte. Zákonný zástupce je povinen
přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce.
Bližší informace o zápisu dětí poskytne ředitelství každé ze základních škol.

Velikonoční prázdniny budou ve čtvrtek 13. dubna 2017.

MAJETKOPRÁVNÍ ODBOR
Soutěž na pojmenování nově vznikajících ulic v Tachově
V souvislosti s připravovanou bytovou výstavbou ve městě vyhlašuje Město Tachov soutěž o nové názvy ulic,
které v brzké době vzniknou nad rapotínským sídlištěm. V první fázi výstavby by měly vzniknout dvě nové
ulice. Návrhy názvů ulic lze zaslat písemně na adresu Městského úřadu Tachov, majetkoprávní odbor,
Hornická 1695, 347 01 Tachov nebo e-mailem na adresu podatelna@tachov-mesto.cz, v názvu zprávy je
nutné uvést text „nové názvy ulic“. Uzávěrka soutěže je 30. 6. 2017 ve 12.00 hodin. Při předkládání návrhů
je třeba dodržet ustanovení § 29 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. (o obcích), tzn. že ulice se nepojmenovávají
shodnými názvy a ani podle jmen žijících osobností veřejného života. Rovněž budou ze soutěže vyloučeny
návrhy obsahující hanlivé nebo urážlivé výrazy. O názvech nových ulic ve městě rozhodne zastupitelstvo
města výběrem ze zaslaných návrhů. Autoři vybraných návrhů budou oceněni.
Magdalena Litomerická

Město Tachov se zapojí do celostátní akce "UKLIĎME ČESKO 2017". Úklid bude probíhat v sobotu 8. 4.
2017. Podrobnější informace pro ty, kteří by se chtěli zúčastnit:
8. 4. 2017 od 9.00 hodin SPOLEČNĚ UKLIDÍME LESÍK VE SMETANOVĚ ULICI
Pro dobrovolníky budou zajištěny rukavice a pytle na odpadky. Přihlásit se můžete na tel. 604 979 169, 723
313 229 nebo napište na e-mail jana.hrckova@tachov-mesto.cz, reditel@sps-tachov.cz
Prosíme, pomozte nám. Děkujeme. Sára Jindrová a Jana Hrčková.

72. VÝROČÍ OSVOBOZENÍ MĚSTA TACHOVA
A UKONČENÍ 2. SVĚTOVÉ VÁLKY
Program:
Pátek 21. dubna
19.45 hod. – PIETNÍ AKT V URNOVÉM HÁJI
20.30 hod. – LAMPIONOVÝ PRŮVOD K PAMÁTNÍKU NA MOHYLE – sraz účastníků před budovou
bývalého okresního úřadu (ul. T. G. Masaryka).
20.45 hod. – PIETNÍ AKT
u památníku obětí pochodu smrti na Mohyle.
Neděle 23. dubna v 10.00 hod.
PIETNÍ AKT NA PÍSTOVĚ
Odjezd autobusu z autobusového nádraží v Tachově je v 8.55 hod.
Úterý 2. května
13.00 PIETNÍ AKT u památníku osvobození města americkou armádou.
Dárcovství krve – duben 2017
Český červený kříž, Bělojarská 1541, Tachov
Datum odběrů: 4. a 18. dubna
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 12.30-16.30 hod. Vstup zdarma. Kontakt e-mail: rc.katka@seznam.cz, tel. 373 700 801.
Pravidelné akce v TKOD
Pondělí ŠIKULA 14.00-16.00 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
Podpora v těžkých životních situacích, ale i podpora při běžných starostech všedního života.
- Individuální konzultace, anonymní krizové intervence, rodinné konstelace, skupinové setkávání.
Info e-mail: sulimova@zlatacesta.cz, tel. č.: 723 321 661

KLUB ZDRAVÍ
Úterý 4. dubna od 18.00 hod.
HORMONÁLNÍ ZMĚNY V ORGANISMU A JEJICH OVLIVNĚNÍ
Hormonální soustava spolu se soustavou nervovou patří k řídicím systémům těla a citlivě reaguje na vnitřní i
vnější podněty.
V těle se nachází několik desítek hormonů, z nichž každý má svoji specifickou funkci a specifický čas
působení. Zaručují homeostázu, působí především na metabolismus, hospodaření organismu s ionty a s
vodou, srdeční činnost, růst těla, rozmnožování a funkce pohlavní. Porozumění jejich vzniku a působení
přináší možnost jejich ovlivnění léčbou i životním stylem.
Přednáší MUDr. Jana Krynská, emeritní primářka plicního oddělení Baťovy nemocnice ve Zlíně, revizní
lékařka VZP.
PŘIPRAVUJEME
Úterý 2. května od 18.00 hod.
CESTA NA VRCHOL NEJEN PŘI HOROLEZECTVÍ
Jak dosáhnout úspěchu, cesta na vrchol a překonávání překážek. Energeticky vyvážená strava, důležitost
pitného režimu Přednáší: Honza "Tráva" Trávníček, známý český horolezec původem z Tachovska, pátý
Čech na vrcholu druhé nejvyšší hory světa, aktivní člen hnutí Čistý sport, geodet, učitel a organizátor
sportovních a kulturních akcí.
Info: email- svoboda.jos@email.cz; mobil: 723 750 383

Pátek 7. dubna od 18.00 hod.
TACHOVSKÁ BOBULE
Další ročník soutěže o nejlepší domácí víno „Tachovská bobule“. Účastníci s sebou vezmou min. 1 litr vzorku
domácího vína vytvořeného z produktů vzrostlých na okrese Tachov a 100 Kč na soutěžní poplatek. Soutěžící
jsou zároveň hodnotiteli. Tradičně se bude soutěžit o nejzdařilejší etiketu. Info: brunomjar@gmail.com.
Sobota 15. dubna 8.00 – 11.00 hod.
FARMÁŘSKÉ TRHY
Přijďte se připravit na velikonoční svátky a nakoupit drůbeží maso, uzeniny, vejce, mléko, sýry, zeleninu,
pečivo, velikonoční dekorace, kraslice, košíky a pomlázky. Pokud máte zájem prodávat své produkty na
farmářských trzích v Tachově, kontaktujte nás na tel. číslech 775 744 487 nebo 605 150 807.
Úterý 25. dubna 14.00 – 16.30 hod.
PATCHWORKOVÉ DEKY
Sběr přebytečných klubíček vlny, jehlic a pletení patchworkových dek pro dobrou věc. Patchwork je technika,
při které se jednotlivé upletené díly spojí k sobě a vytvoří tak celek. Spojme se a vytvořme deku, která může
zachránit život. Deky budou věnovány sociálně slabým občanům Tachova. Jehlice s sebou.

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 knihovna - 374722711, 374722161, www.mks.tachov.cz

374723081,

Sobota 1. dubna v 10.00 hod.
kino Mže
ČESKÝ VIDEOSALON 2017 * krajská soutěž neprofesionální filmové tvorby
Soutěž videoprogramů autorů Plzeňského a Karlovarského kraje. Soutěží i tachovští autoři. Účast
široké veřejnosti na promítání je vítaná.
*************************
Neděle 23. dubna v 19.00 hod.
kino Mže
COMMEDIA FINITA
Tak trochu nastavené zrcadlo české povahy, jejíž nelichotivou tvář poznala i Ema Destinová - operní diva
světového formátu, která v Čechách neobstála. Autorka Viktorie Hradská mistrně vykreslila poslední léta
života velké pěvkyně, které trávila v Čechách, očima čtyř žen, učitelky hudby, uklízečky, placené společnice a
komorné. Čtyři monology plné závisti, žárlivosti a nepochopení nám vtipnou formou ukazují stále přítomnou
českou malost, která potírá velké talenty. Režisérem představení je René Přibyl.
Hrají: Anna Kulovaná, Valérie Zawadská, Lucie Kožinová, Kateřina Macháčková a Karel Soukup.
Uvádí Divadelní společnost Karla Soukupa
Vstupné 290 Kč
Zájemcům o představení se omlouváme - v březnu bylo chybně uvedeno divadlo, které hru uvádí v Tachově,
a tím také herci, kteří ve hře vystupují.
*************************
Pátek 28. dubna v 19.00 hod.
kino Mže
TURNÉ NA RADOSTI 2017 * KONCERT ANETY LANGEROVÉ
Aneta Langerová pokračuje v úspěšném turné Na Radosti ke stejnojmennému albu. Vedle písní z nového
alba nebudou chybět i starší skladby v nových aranžích. Posluchači se mohou těšit na známé písně jako Voda
živá, Malá mořská víla, V bezvětří, Vzpomínka, Tráva, Svatá Kordula a mnohé další.
Vstupné 490 Kč
************************

Pátek 28. dubna v 19.00 hod.
Velké divadlo Plzeň
J. B. Moliére: DON JUAN * 2. představení divadelního předplatného V8
Konec představení ve 20.30 hod.
Odjezdy autobusu:
BUS nádraží
17.30 hod.
býv. autobus. zastávka u parku
17.32 hod.
************************
Neděle 30. dubna od 15.00 hod.
klášterní zahrada
FILIPOJAKUBSKÁ NOC * ve spolupráci s Muzeem Českého lesa
Tradiční rej čarodějnic a bludiček s bohatým kulturním programem. O tom, co se bude dít, se přijďte
přesvědčit!
Program od 15.00 do 20.00 hodin.
- v 15.00 hod. zahájí Čarodějnická merenda s Divadlem Andromeda
- v 15 hodin zahájení akce v muzeu-hledačka s úkoly, věštění z karet - po celou dobu programu
- od 15 hodin malování na obličej
- 17.00 – 20.00 hodin výuka a ukázka střelby lukostřelců
- 17.00 - 20.00 hodin přehlídka koní a jízdy na koni
- 17.00 hodin zapálení ohniště - upálení čarodějnice
Vstupné 30 Kč
*************************

KINO MŽE
Středa 5. dubna v 17.00 hod.
Český film
ANDĚL PÁNĚ 2
Také tentokrát musí Anděl Petronel a čert Uriáš opět mezi lidi, aby napravili neplechu, kterou v nebi společně
natropili. Ješitný anděl se totiž nechal vyprovokovat čertem ke krádeži jablka poznání, aby mohl u nebeské
brány postoupit na profesním žebříčku. Co se však nestane! Jablko se skutálí z Nebe na Zemi – a zrovna v
předvečer sv. Mikuláše. A po řadě lidských i „božských" zkoušek, naši hrdinové nakonec zjistí, že cesta
k poznání vede především přes sebe sama, přes objevení síly přátelství, lásky a schopnosti odpuštění. Režie
Jiří Strach, hrají Ivan Trojan, Jiří Dvořák, Vica Kerekes, Jiří Bartoška a další. Rodinná komedie. Mládeži
přístupno. 99 min.
Vstupné 60 Kč
Středa 5. dubna v 19.00 hod.
Americký film
SIROTČINEC SLEČNY PEREGRINOVÉ PRO PODIVNÉ DĚTI
Díky tajemným stopám, které Jakeovi zanechá jeho milovaný dědeček, a které poodhalují tajemství jiných
světů a doby, Jake objeví kouzelné místo, známé jako sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti. Jeho
tajemnost i nebezpečí se začnou prohlubovat, jakmile Jake pozná jeho obyvatele a jejich zvláštní,
neuvěřitelné schopnosti, ale i jejich strašlivé nepřátele. Jake nakonec zjistí, že jen jeho vlastní a výjimečná
"podivnost" může zachránit jeho nové přátele. Dobrodružná fantasy. Mládeži přístupno. 128 min.
Vstupné 60 Kč
Středa 12. dubna v 17.00 hod.
Americký film v českém znění
KUBO A KOUZELNÝ MEČ
Umí vyprávět příběhy tak, že to bere dech. Chlapci Kubovi tenhle talent pomáhá uživit sebe a nemocnou
matku. Den co den opouští jeskyni, ve které společně přebývají, a v přilehlé vesnici ohromuje obyvatele svým
vyprávěním, které končí vždy před západem slunce. Domů se musí vrátit před setměním, jinak by ho podle
matky mohla stihnout strašlivá kletba. Jednoho večera se však vrátit nedokáže. A varování se promění ve
skutečnost. Najednou si uvědomí, že se stal hrdinou vlastního dobrodružného příběhu. V doprovodu chytré a
přímočaré Opice a trochu praštěného Brouka se vydává po stopách svého otce, legendárního samuraje. Jeho
cílem je nalezení otcovy zbroje, která mu má pomoci obstát v boji se zlem, které má v úmyslu zničit vše, co
mu kdy bylo drahé. Tahle výprava bude mnohem dobrodružnější, strašidelnější a zábavnější než cokoliv
z toho, co dosud vyprávěl. Animovaný rodinný film. Mládeži přístupno. 101 min.
Vstupné 60 Kč

Středa 12. dubna v 19.00 hod.
Česko-slovenský film
VŠECHNO NEBO NIC
Linda a Vanda jsou pohledné třicítky, nerozlučné kamarádky a taky spolumajitelky malého knihkupectví v
centru města. Linda je rozvedená, vzdělaná, praktická, má malou dceru a pocit zodpovědnosti. Ten naopak
chybí Vandě, svobodné, veselé, nezávislé krásce, která sice muže přitahuje jako magnet, ale její živelnosti
žádný nestačí. A tak hledá toho pravého. Aktivně. V obchodě s nimi pracuje Edo, který taky touží po lásce na
věky věků, ale jako plachý, citlivý a introvertní gay to má těžké. Životy téhle trojice nakonec stejně zamotá
několik mužů. Lindě charismatický developer Jakub, který není tím, kým se zdá být. Vandě bývalý profesor z
vysoké školy Aladar, jehož je ochotná si vzít, "protože ji má rád". A Edo se už zase přizpůsobuje dalšímu
příteli, Leovi... Nakonec ale všechno dopadne úplně jinak, než všichni čekali… Režie Marta Ferencová, hrají
Táňa Pauhofová, Klára Issová, Ondřej Sokol, Zuzana Krónerová. Romantická komedie. Mládeži přístupno od
15 let. 107 min.
Vstupné 60 Kč
Středa 19. dubna v 19.00 hod.
Rakouský film
EGON SCHIELE
Malíř Egon Schiele je jedním z nejvíce provokativních vídeňských umělců začátku 20. století. Doby, kdy se
pomalu a téměř nepozorovaně chýlí ke konci jedna dějinná éra. Motorem Schieleho života a tvorby jsou
krásné ženy. Osudový vliv na něj mají ale jen dvě - jeho sestra a první múza Gerti a mladičká Wally,
pravděpodobně Schieleho jediná pravá láska, kterou zvěčnil ve svém slavném obraze "Smrt a dívka".
Schieleho radikální malby pohoršují vídeňskou společnost, zatímco podobně odvážní umělci jako Gustav
Klimt cítí jeho výjimečnost. Egon Schiele je připraven jít až za hranu své vlastní bolesti a obětuje pro své
umění lásku a život. Pro umění, které nás inspiruje dodnes. Životopisné drama. Mládeži přístupno od 15 let.
109 min.
Vstupné 60 Kč
Středa 26. dubna v 17.30 hod.
Americký film v českém znění
TROLLOVÉ
Vždy veselým a šťastným Trollům dělají na světě jedinou starost nabručení a zlí Borgeni. A když jednoho dne
unesou do zajetí většinu obyvatel barevného Trollíkova, musí se spojit i do té doby dva neslučitelní
nekamarádi Poppy a Větvík, aby své kamarády zachránili. Animovaná rodinná komedie. Mládeži přístupno. 92
min.
Vstupné 60 Kč
Středa 26. dubna v 19.00 hod.
Český film
MILUJI TĚ MODŘE
Vypráví příběh nesmělého malíře a kunsthistorika Karla Bárty, který v den, kdy přichází o práci v Národní
galerii, potkává za velmi kuriózních okolností dívku Terezu. Ti dva se do sebe zamilují a prožívají nádherné
dobrodružství lásky, které jim druzí komplikují – Bártova maminka, která dovádí syna k šílenství svou
posedlostí jógou, nebo jeho svérázný a bohémský tatínek… A Tereza? Tereza, ač mladičká a křehká, má
mnoho životních zkušeností, ale duši stále čistou a hlubokou a lásky tolik, že Karel, který právě prožívá svoje
Kristova léta, za celý svůj dosavadní život takový citový uragán ještě nezažil. Má to ovšem drobný háček – tím
je ten třetí: Tereza má ještě přítele, temperamentního a žárlivého artistu Igora, který se nechce smířit s tím, že
se s ním Tereza chce rozejít. A tak je to občas doslova na nože. Režie Miloslav Šmídmajer, hrají Václav Jílek,
Denisa Nesvačilová, Taťjana Medvedcká, Vladimír Kratina, Marek Vašut a další. Romantická komedie.
Mládeži přístupno. 90 min.
Vstupné 60 Kč
Středa 3. května v 19.00 hod.
Český film
POHÁDKY PRO EMU
Petr Miller pracuje již řadu let pro imigrační úřad v Londýně. Zaběhaný rytmus jeho života jednoho dne přeruší
podivný telefonát z Prahy. V nemocnici leží po autonehodě svobodná matka, která ho v případě nouze uvedla
jako opatrovníka svého dítěte. Ema je totiž jeho dcera. Petr je naprosto šokován. Musí jít o nějaký omyl.
Nemá děti a ani netouží je mít. Přesto nedokáže nad situací jen tak mávnout rukou. Co když je Ema opravdu
jeho dcera a on je její jediná šance, jak se vyhnout dětskému domovu? Chlapovi, který byl do padesáti let
zvyklý žít sám a rozhodně si nechce komplikovat život emocemi, převrátí soužití s osmiletou holčičkou život
doslova vzhůru nohama. A navíc je mu v patách nesmlouvavá sociální pracovnice, a tak Petr musí učinit
zásadní rozhodnutí: Pokud se chce stát právoplatným rodičem, je nutné najít pro Emu matku! Ve stejné chvíli
se seznamuje s Marií, která podobně jako Petr žije pro svou práci a téměř ztratila naději na to, že ji potkají
obyčejné radosti života. Marie se rozhodne oběma pomoci. Je třeba nemilosrdné úřednici předložit uvěřitelnou
historku. Začíná hra na lásku... Ale jak skončí? I zázraky se občas dějí. Režie Rudolf Havlík, hrají Aňa
Geislerová, Ondřej Vetchý, Vilma Cibulková, Anna Polívková, Marek Taclík a další. Romantická komedie.
Mládeži přístupno. 112 min.
Vstupné 60 Kč

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

KNIHOVNA
Výpůjční doba pro děti a dospělé
pondělí
8.00-17.00 hod.
úterý
8.00-14.00 hod.
středa
8.00-17.00 hod.
čtvrtek
8.00-15.30 hod.
pátek
8.00-14.00 hod.
nově sobota 9.00 -12.00 hod. – oddělení pro dospělé
*************
Středa 26. dubna v 18.00 hod.
knihovna
beseda s JINDŘICHEM SAHULKOU
Pojďte si společně s námi poslechnout ukázky z knih, které autor napsal. Dovíte se také, co vše obnáší
„spisovatelské řemeslo“.
Akce je spojena s autogramiádou a možností zakoupení knihy Pověsti kraje Plánských Chodů.
Vstup zdarma. Počet míst je omezen.
****************************

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
*********************
19. 3. – 21. 5.
Z POHÁDEK A FILMŮ
Výstava panenek v háčkovaných modelech Vás přenese do světa
pohádek. Můžete spatřit Popelku, Nastěnku, medvídka Pú,
Zlatovlásku a další pohádkové postavy. Výstava není
určena jen dětem, ale i milovníkům ručních prací, panenek a historie.
Vstupné 50 Kč, senioři a děti 30 Kč
*************
Pátek 7. dubna v 17.00 hod.
vernisáž
DANA HLOBILOVÁ / MOŘE, HORY, ZAHRADY
Výstava prací výtvarnice, která je autorkou fontány, skleněného skvostu, který byl zhotoven pro expozici skla
československého pavilónu světové výstavy EXPO 58 v Bruselu. Fontána byla na veletrhu oceněna hlavní
cenou. V současné době je umístěna v Národním technickém muzeu v Praze.
*************
Neděle 9. dubna ve 14.00 hod.
ZAHÁJENÍ TURISTICKÉ SEZONY 2017
Pro návštěvníky budou připraveny kostýmované prohlídky ve 14.00, 15.00 a v 16.00 hod., přivítání
šlechtickou rodinou a malé knížecí občerstvení. Na prohlídky je nutné se objednat.
*************************************

REVIS * Školní 1094, 347 01 Tachov
tel.: 374 774 400 * e-mail: info@revis-tachov.cz * webové stránky:

www.revis-tachov.cz

VZDĚLÁVÁNÍ ● ODBORNÉ PORADENSTVÍ ● KONFERENČNÍ SLUŽBY ● PŘEKLADY, TLUMOČENÍ ●
UBYTOVÁNÍ ● INTERNET ● POSILOVNA ● PRODEJ NÁPOJŮ
Školení pro zdravotní sestry
Úterý 4. dubna 16.00 – 20.10 hod.
ALKOHOLOVÁ A LÉKOVÁ ZÁVISLOST
Lektor:
Mgr. Jakub Kúdela, psycholog s praxí v Psychiatrické nemocnici Dobřany.
OBSAH: Závislost
Léčba závislosti
Poškození zdraví
Specifika lékové závislosti
Prevence závislosti a příklady z praxe
CENA: 490 Kč
Literární přednáška
Úterý 11. dubna 18.00–20.00 hod.
HŘÍŠNÍ LIDÉ KRÁLOVSTVÍ ČESKÉHO
Lektor: Vlastimil Vondruška
O zločinech, vyšetřování a soudnictví ve středověku vážně i nevážně. Skutečné kriminální příběhy z 15. a 16.
století.
CENA: 100 Kč (vstupenky je možné zakoupit na recepci v REVISu)
Akreditovaný seminář pro starosty, úředníky, pracovníky finančních odborů, personalisty a mzdové
účetní
Čtvrtek 20. dubna 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
Přihlášky: do 13. 4.
Cena: 1 499 Kč bez DPH pro úředníky (včetně občerstvení – káva, čaj, minerálka)
1 814 Kč s DPH pro ostatní (včetně občerstvení – káva, čaj, minerálka)
*************************************************************************

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 čtvrtletí se zamýšlíme nad Listy apoštola Petra.
BOHOSLUŽBA
11.00-12.00 hod.
Každý čtvrtek biblické hodiny
REVIS I. patro (místnost č. 112)
13., 20. a 27. dubna 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
Sobota 8. dubna v 18.00 hod.
kino Mže
JARNÍ KONCERT TDS
host Da Capo Rokycany

Čtvrtek 27. dubna v 18.00 hod.
koncertní sál ZUŠ
ŽÁKOVSKÝ KOMORNÍ KONCERT

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

MUZEUM ČESKÉHO LESA V TACHOVĚ
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 2. dubna 14.00-16.00 hod.
SMRTNÁ NEDĚLE
Spolu s dětmi ze ZŠ Hornická již tradičně vyneseme Moranu do Mže, přineseme líto do muzea. V muzeu
velikonočně zaměřené výtvarné dílny, drobné občerstvení. Ochutnat bude možné například tradiční postní
jídlo pučálku. Vlastní vyfouklé vajíčko vítáno.
Úterý 18. dubna v 17.30 hod.
MUZEJNÍ AKADEMIE
studijní obor
HUSITSTVÍ NA TACHOVSKU V SOUVISLOSTECH
2. lekce vzdělávacího cyklu pro účastníky od 12 do 100 let.
Téma: Jakoubek ze Stříbra, přednáší Mgr. Pavlína Cermanová, Ph.D. Pracuje v Centru medievistických
studií, jež je společným pracovištěm Filosofického ústavu Akademie věd a Univerzity Karlovy v Praze. Věnuje
se dějinám zbožnosti a příbuzným otázkám, je autorkou řady odborných studií a několika monografií.
Opět je možno se registrovat ke studiu a po absolvování nejméně 70% programu získat pamětní list a další
ceny. Vítáni jsou i neregistrovaní zájemci o jednotlivé přednášky.
Úterý 25. dubna v 17.30 hod.
přednáška
NOVÍ PTAČÍ OBYVATELÉ TACHOVSKA
RNDr. Pavel Řepa představí devět druhů ptáků, kteří se v poslední době objevili na Tachovsku, ať již jde o
druhy, které se po dlouhé době na Tachovsko vrátily, nebo se podle našich znalostí v této oblasti vyskytly
poprvé. Uvedeme i jeden druh, který se u nás objevil ve volné přírodě, i když původně hnízdil pouze v Africe.
U každého druhu bude uveden popis s důrazem na znaky odlišující jej od jiných druhů, dále bude popsán
způsob života a prezentován postup objevování se a šíření na Tachovsku.
Neděle 30. dubna od 15.00-20.00 hod.
FILIPOJAKUBSKÁ NOC
Tradiční program pro děti i dospělé v klášterní zahradě i v muzeu, v 17 hod. upálení čarodějnice, občerstvení,
hudba, ve spolupráci s MKS Tachov – podrobnější informace v programu MKS.
Do 30. dubna
KDYŽ PTÁČKA LAPAJÍ
Výstava se věnuje metodám odchytu ptáků od čihařů a ptáčníků, kteří chytali ptáky na jídlo a do klec, až po
moderní metody výzkumu ptačích populací. Výstava autora Mgr. Martina Pudila je zapůjčena ze
Severočeského muzea v Liberci.

Do 30. dubna
ROSTISLAV ŠTEFÁNEK
Autorská výstava podvodní fotografie.
Výstava byla zahájena v rámci 39. ročníku Mezinárodního festivalu PAF Tachov 2017.
PŘIPRAVUJEME:
Úterý 2. května v 17.00 hod.
vernisáž výstavy
SVATAVA HORÁČKOVÁ – kresby a básně
MUZEUM VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PRONÁJEM SEZONNÍHO BISTRA V ZAHRADĚ
Více na www.muzeum.tachov.cz
*****************************************************************************

Dětský domov mládeže DDM
Pátek 7. dubna od 17.00 hod. – sobota 8. dubna do 15.00 hod.
VELIKONOČNÍ NÁPADNÍK
Dvoudenní velikonoční vyrábění v DDM.
Pro děvčata od 1. třídy.
Program: malování vajec, pečení velikonočních perníků,
výroba velikonoční dekorace.
Nutno přihlásit se předem.
Informace: H. Vajdová
Cena: 300 Kč (strava, materiál), ubytování v DDM ve vlastním spacáku.
Sobota 8. dubna od 8.30 hod.
ateliér DDM
SOBOTNÍ KERAMIKA PRO MALÉ I VELKÉ
Nutno přihlásit se předem!
Informace: A. Dvořáková
cena dospělí 100 Kč, děti 50 Kč
Čtvrtek 13. dubna od 8.30 - 12.00 hod.
VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY V MRAVENIŠTI
Sportování, vyrábění, hry.
Pro děti od 1. třídy.
Poplatek: 80 Kč
Čtvrtek 13. dubna, odjezd v 8.30 hod.
KOUPÁNÍ VE WEIDENU
Přihlášky do 10. dubna
Informace: H. Vajdová
Cena: 170 Kč (Bus, pojištění), vstup 10 eur, děti 6 eur /5,5 hod.
Středa 19. dubna od 14.00 hod.
Střelnice na Rychtě v Tachově
STŘELECKÁ LIGA TACHOVSKÝCH ŠKOL
7. kolo soutěže ve střelbě ze vzduchovky.
Informace: J. Matas

Pátek 28. dubna od 16.00-18.00 hod.
okolí DDM
SLET MALÝCH A VELKÝCH ČARODĚJNIC A ČARODĚJŮ
informace: H. Vajdová
Startovné: 20 Kč

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

DALŠÍ AKCE
Sobota 8. dubna od 13.00 hod.
PRODEJNÍ VELIKONOČNÍ JARMARK
Pořádá MŠ Chodský Újezd v kulturním domě v Chodském Újezdě.
Sobota 8. dubna od 15.00 hod.
kostel Nanebevzetí Panny Marie v Tachově
KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY
Giovanni Battista Pergolesi - Stabat mater
Účinkují: KRÁSKY - ženský sbor z Příbrami,
sóla: soprán - Hana Tonzarová, Lucie Fousková, Alena Kopecká,
alt - Dominika Pilecká, Eliška Neužilová Kovalská, Zuzana Horská,
vedení sboru: Zuzana Horská
varhany: Vladimíra Štěpánová
Pořádá Římskokatolická farnost Tachov, vstupné dobrovolné.

Sobota 22. dubna od 14.00 do 16.00 hod.
společenský sál Mže
TRADIČNÍ BURZA DĚTSKÉHO OBLEČENÍ
KAPACITA: k pronajmutí je 74 prodejních míst (stůl 120 x 80 cm za 50 Kč).
BURZA JE URČENA:
- nakupujícím, kteří mohou pořídit za příznivé ceny věci na děti i na sebe,
- prodávajícím, především maminkám, které mohou nabídnout k prodeji věci po svých dětech. Nikoli
prodejcům!
ZÁJEMCI O PRODEJ SE MUSÍ HLÁSIT PŘEDEM nejdříve od 8. 4. na adrese: burzatachov@email.cz
K prodeji mohou být nabídnuty všechny dětské potřeby, m. j. sportovní vybavení, obuv, knížky, nepotravinové
rukodělné výrobky. Vstup zdarma.
DALŠÍ NABÍDKY:
- možnost zanechání věcí na charitu - dětské oblečení bude využito pro potřeby klientů Dětského domova
v Tachově,
- možnost nákupu z benefičního prodeje oblečení na dospělé – Hospicový bazárek – výtěžek z něj bude
použit na provoz mobilního hospice,
- možnost zabavení dětí – nakupující i prodávající mohou využít služby MK Krteček, který zajišťuje dětský
koutek.
Pořádá ECM Tachov.
DĚKUJEME všem, kteří na podzimní burze darovali oblečení a ostatní věci k užitku dalším!
– 15 krabic oblečení bylo doručeno do Dětského domova v Tachově společně se třemi krabicemi plyšáků,
houpacím plyšovým koněm, odrážedlem a kolem.
– 3 krabice si převzala jedna z vedoucích Royal Rangers s rezervním oblečením pro děti na tábory.
– 18 krabic oblečení pro dospělé a miminka bylo doručeno do Azylového domu Naděje v Plzni.
Prodejem oblečení za dobrovolné ceny se vybralo 11 122 Kč, které byly použity na provoz Hospice.
Neděle 23. dubna 9.30 hod.
Historický park v Bärnau, milník sv. Wolfganga
ŠPACÍR PO ZLATÉ CESTĚ
Odjezd autobusu od plaveckého bazénu v Tachově v 8.30 hod. Pokud pojedete vlastním vozem, cesta k
Historickému parku v Bärnau je velmi dobře značena šipkami s českým názvem.
Z Bärnau půjdeme po nově vytyčené poutní trase k hranici a dále po studenecké cestě ke hřbitovu na Pavlově
Studenci, kde se napojíme na původní trasu středověké Zlaté cesty, která spojovala Norimberk a Prahu. Po ní
půjdeme až do Tachova. Délka trasy je 20 km.
U oborské hájovny občerstvení. Spoluúčast na nákladech 100 Kč.
Bližší informace vám rádi podáme na e-mailu terra.tachovia@email.cz nebo na telefonu 606 652 185.

Neděle 23. dubna 13.00–14.00 hod.
náměstí
DEN ZEMĚ V TACHOVĚ
Pojďte s námi přivítat jaro tradiční jarní vycházkou k příležitosti oslav Dne Země. Start bude na náměstí v
Tachově od 13.00 do 14.00 hod., zde Vám bude vydán účastnický list a prováděn sběr hliníku. Projdete si
Knížecí alej přes Světce a Vysokou a cíl bude v genovém sadu v Tachově, kde budou připraveny aktivity pro
děti i dospělé a táborák s hudbou. Trasa je vhodná i pro kočárky. Pořadateli akce jsou členové ČSOP Tachov
a spolku Genové sady Tachovska.

Pondělí 1. května ve 14.00 hod.
areál fotbalového stadionu FK Tachov
OSLAVA 1. MÁJE A DĚTSKÝ DEN
OV KSČM a Český svaz žen pořádají oslavu 1. máje spojenou s Dětským dnem. Pro děti budou připraveny
soutěže od 14.30 hod. a sladké odměny. Součástí programu bude hudební produkce, občerstvení zajištěno.
Vstup dobrovolný.
SLAVNOSTI SVOBODY PLZEŇ
5. – 8. května 2017
V tradiční lokalitě za Obchodním centrem Plzeň Plaza bude poprvé situován vojenský kemp 16. obrněné
divize, v němž bude fungovat polní kuchyně s dobovým vybavením nebo vojenské ubikace. Proluka
v Křižíkových sadech představí kemp prezentující 2. pěší divizi americké armády, jejíž historie sahá až do
roku 1917, kdy byla založena. Součástí projektu v Proluce bude také oblíbená „Plzeň 1945“ navozující
atmosféru tehdejší doby prostřednictvím ukázek z každodenního života, hudby, rozhlasových přenosů nebo
módních trendů. Prostor v Pobřežní ulici před Kulturním domem Peklo navodí atmosféru současné americké
armády především expozicí pěchoty a výcvikového prostoru, zatímco Česká armáda se bude prezentovat
dynamickými i statickými ukázkami soudobé vojenské techniky v areálu DEPO2015 v sobotu 6. května.
Kulturní program bude jako obvykle probíhat na náměstí Republiky. Vzpomínkové akty se uskuteční v pátek
5. května a v sobotu 6. května a vyvrcholí setkáním u pomníku G. S. Pattona pod divadelními terasami
v sadech Pětatřicátníků. Loňskou Cestu svobody - Ride of Freedom vystřídá populární Convoy of Liberty
s vojensko-historickými vozidly a technikou, který je naplánován na nedělní dopoledne.
Podrobný program bude uveřejněn na www.slavnostisvobody.cz

***************************************************************************
INFORMACE PRO ZÁJEMCE O STÁNKOVÝ PRODEJ
5. – 6. 8. HUSITSKÉ SLAVNOSTI TACHOV 2017
- občerstvení, informace p. Wanková, tel. 774744817
- historické stánky, informace p. Erretová, tel 777541520
- přihlášky jsou na www.mks.tachov.cz (rubrika Důležitá oznámení - Husitské slavnosti Tachov 2017, na
konci jsou přihlášky ke stažení)
polovina září LORETÁNSKÉ SLAVNOSTI 2017
Informace je možné získat na webových stránkách města Boru – www.mubor.cz, případně i telefonicky na
Městském úřadu v Boru u p. Ing. Vladimíra Marosze, tel. 374756133, e-mail: smm@mubor.cz

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

HOSPIC SV. JIŘÍ, O. P. S.:
TACHOVSKO MÁ MOBILNÍ HOSPIC
Hospic sv. Jiří o. p. s. 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

Sobota 22. dubna od 14 do 16 hod.
společenský sál kina Mže v Tachově
DOBROČINNÝ BAZÁREK najdete opět tradičně na pódiu.
Vybírat můžete oblečení, obuv a doplňky pro dospělé a mladé. Pozor, je to ale trochu jiný obchod – vše, co se
za zboží vybere, pomůže hospici. Koná se společně s Burzou oblečení pro děti.

ŠTĚTCEM PRO HOSPIC
Navštivte stálou výstavu obrazů v Klubu Sedmdesátka (nám. Republiky č. 70, 1. patro). Od po – čt v čase
od 10 – 17 hod. zde můžete vidět malby různých umělců nejen z našeho regionu. Za zmínku stojí díla
uznávaného malíře Andreje Vystropova, který hospic dlouhodobě podporuje. Koupí obrazu podpoříte
tachovský domácí hospic.
HOSPICOVÝ OBCHŮDEK
Drobnosti pro radost od různých tvůrčích osobností z Tachova můžete pořídit v Klubu Sedmdesátka (nám.
Republiky č. 70, 1. patro). Od po – čt v rozmezí od 10 – 17 hod. Šperky pro hospic jsou z dílny Lenky Laškové
andílci z těstovin jsou z rukou žen, které se schází v Klubu Sedmdesátka v rámci tvořivé “Dílny plné nápadů“.
***************************************

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
Neděle od 18 do 20 hodin – Manželské večery
Témata literární čajovny v březnu:
6. 4. – Pavel Řepa čte Apokryfy Ilji Hurníka.
13. 4. – Petr Vaďura uvádí sederovou večeři na Zelený čtvrtek.
20. 4 – Stanislav Minárik čte z knihy Richarda Feymana TO nemyslíš vážně.
27. 4. – Rudolf Tomšů čte z knihy vynálezců Járy Cimrmana, J. Šebánka a K. Velebného Byli jsme a buben.
Začátky v 19 hodin, občerstvení od 18.30 hod., vstup do literární čajovny je volný.
Manželské večery
Termíny dubnových setkání (vždy od 18 do 20 hodin v Sedmdesátce):
2., 9. a 16. 4.
**********************************

Středa 19. dubna v 19.00 hod.
Zpívánky J+J
Hostem je pedagog Václav Holub.
(Program je připraven pro přátele SPŠ Tachov a všechny lidi dobré pohody, zajišťuje Stanislav
Jílek a Karel Johana.)
Z dobrovolného vstupného bude podpořen mobilní hospic sv. Jiří.
Témata nedělních bohoslužeb ECM (začátky v 10.00 hodin):
2. 4. – téma: Dobrý pastýř.
9. 4. – téma: Květná neděle.
16. 4. – téma: Hod Boží velikonoční.
23. 4. – téma: Velikonoční čas
30. 4. – téma: Velikonoční čas
Mimořádná bohoslužba: Velký pátek 14. 4. od 19 hodin.
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; www.sportoviste-tachov.cz
Aktuální informace o akcích probíhajících na sportovištích je možné najít na stránkách sportovišť .
Aktuální rozpis zápasů HC Tachov na www.sportoviste-tachov.cz

Zimní stadion
1.–2. dubna
KNÖDL CUP * mezinárodní turnaj hobby hráčů v ledním hokeji
7.–9. dubna
WOMEN CHALLENGE * tradiční mezinárodní turnaj žen v ledním hokeji
15.-16. dubna
TURNAJ MLADŠÍCH ŽÁKŮ - mezinárodní turnaj pořádaný ve spolupráci s HC Tachov

Plavecký bazén
8. dubna
TACHOVSKÝ POHÁR * plavecké závody dětských a mládežnických kategorií
Plavání s Mraveništěm - plavání a hry dětí - každé po, út 14.00-17.00, čt 14.00-15.00 pod vedením p.
Vajdové
Aquaerobic - cvičení ve vodě pro všechny, kteří chtějí zlepšit svou kondici každou středu 19.45-20.45 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 a regenerace pro seniory a tělesně postižené

Rychta
Střelecká soutěž ve střelbě z velkorážné pistole * www.sportoviste-tachov.cz, +420 603 895 470

TJ Slavoj
Sobota 1. dubna 9.00-11.00 hod. * stolní tenis
TACHOV – BOR * krajský přebor, muži
Sobota 1. dubna 14.00-16.00 hod. * basketbal
TACHOV – KRASLICE * mistrovské utkání, ženy
Neděle 2. dubna 10.00-14.00 hod. * florbal
PŘEBOR MLADŠÍCH ŽÁKŮ * mistrovské utkání
Sobota 22. dubna 9.00-16.00 hod. * házená
TURNAJ MLADŠÍCH ŽÁKYŇ * mistrovské utkání – dorostenky
Sobota 22. dubna 18.00-20.00 hod. * basketbal
TACHOV – ROKYCANY * mistrovské utkání, muži
Neděle 23. dubna 14.00-16.00 hod. * házená
TACHOV – JINDŘICHŮV HRADEC * mistrovské utkání – ženy

Fotbalový klub Tachov
Sobota 1. dubna v 10.00 hod. * FK TACHOV – ROKYCANY * dorost, krajský přebor
Neděle 2. dubna v 10.00 hod. * FK TACHOV – LUBY * žáci, krajský přebor
Sobota 8. dubna v 16.30 hod. * FK TACHOV – BENEŠOV * A – muži, ČFL
Neděle 16. dubna v 10.00 hod. * FK TACHOV – KLATOVY * žáci, krajský přebor
Sobota 22. dubna v 17.00 hod. * FK TACHOV – TÁBORSKO * A – muži, ČFL
Sobota 29. dubna v 10.00 hod. * FK TACHOV – DOMAŽLICE * dorost, krajský přebor
Neděle 30. dubna v 10.00 hod. * FK TACHOV – DOMAŽLICE * žáci, krajský přebor
Sobota 6. května v 17.00 hod. * FK TACHOV – VYŠEHRAD * A – muži, ČFL
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TACHOV PŘED PADESÁTI LETY
aneb
rok 1967, jak si jej někteří pamatují
(duben)
V celostátní soutěži ve zvelebování okresů, vyhlášenou ministerstvem vnitra, bylo ze 106 okresů
vybráno 12 nejlepších. Na prvním místě byla Bánská Bystrica a na druhém Tachov. Tachovsko kromě
toho bylo jediným pohraničním okresem mezi vyhodnocenými.
Hlavní dny Husitských oslav: 5. a 6. srpna
Byla dokončena první série 5 000 odznaků (malých palcátů s nápisem). Budou sloužit jako vstupenka
na všechny hlavní dny. Hlavní ideový plakát navrhl akademický malíř Jaroslav Sůra.
Delegátky z celého Tachovska se sešly v Lidovém domě na ustavující schůzi nové okresní organizace
Čs. svazu žen. Zvolily 25 členný výbor, předsedkyně Blažena Novotná, tajemnice Zdena Glosová.
Už po dvaadvacáté se sešli delegáti OV ČSM. Předsedou byl opět zvolen Jan Keidl.
Během konference byla okresnímu tajemníkovi Josefu Černému předána pionýrskou delegací petice
za obnovení tachovského zámku. Večer patřil taneční veselici s tahem věcné loterie. Hlavní výhrou byl
motocykl PIONÝR.
V Tachově se konalo ustavující zasedání správního výboru o.p. Státní statky jakožto nejvyššího
poradního orgánu státních statků.
Pracovníci Krajského střediska památkové péče Plzeň zahájili předběžný průzkum opuštěného a
chátrajícího zámku. Průzkum bezpečně určil základ raně gotické válcové věže stavěné za Přemysla
Otakara II. Objeveny byly gotické sklepní prostory, v přízemí renesanční místnosti i s klenbami a
portálem.
“Podrobný výzkum si vyžádá delší systematickou práci a určitě potvrdí, že technický stav objektu není
špatný. V každém případě by zámek měl být zachován. Vždyť jde o objekt, který je nedozírně spjat
s dobami, kdy byl Tachov českou pohraniční pevností, kterou navštěvovali čeští králové, je dokladem
minulosti města. Minulosti starší a důležitější, než byla pozdější germanizace Tachovska.
Rekonstrukce si vyžádá řadu let. Zatím je nanejvýš nutné zajistit alespoň nouzové opravy krytiny a
postarat se o odvod dešťové vody. Nelze také zámek využívat k účelům skladištním a dílenským.
Zámek by byl ideálním stánkem kulturním: galerie, koncerty, výstavy, hudební a výtvarná škola …“
To je část rozhovoru, kterou Tachovské jiskře poskytl jeden z těch, kdo průzkum prováděl, památkář
Zdeněk Louda.
Pionýři dvou pionýrských oddílů se rozeběhli po Tachově k podpisu listiny rozdělené na 2 rubriky:
Jsem pro obnovu zámku, Jsem pro jeho zbourání. Soustředilo se 615 podpisů, 613 se vyslovilo pro
opravu.
Zástupci ONV a MěstNV Tachov si prohlédli zevrubně zámek a uložili řediteli OSP vypracovat
předběžný rozpočet na jeho opravu.
Zástupce Krajské správy lesů Ing. Hladík předal řediteli LZ Tachov Ferdinandu Votavovi podnikovou
standartu.
Ve Snaze se začaly vyrábět úplně nové artikly: klíčenky pro muže, koženková zdrhovací pouzdra na
skládací deštníky, pánské etuje na drobné osobní předměty.
V Kozaku byla uvolněna část objektu, který byl donedávna využíván jako výkupní sklad. Po
rekonstrukci v něm najde zaměstnání 50 žen. V budoucnosti by měl být právě Kozak po Plastimatu
největší továrnou v Tachově.
OV Čs. požární ochrany vypsal soutěž pro požárnická družstva. Na 3 vítězná čekaly kompletní cvičné
výstroje.

Ke Dni učitelů převzal z rukou ministra školství titul „vzorný učitel“ ředitel dětského domova Jaromír
Šiml.
Se znovuotevřením finské sauny postižené požárem se počítalo v měsíci květnu.
Rodičovské sdružení ZDŠ připravilo aprílový maškarní rej.
Připravoval se dětský filmový festival – od 3. do 5. května.
Do divadelního předplatného se přihlásilo 142 zájemců. Na konverzační veselohru Nicoly Manzari
„Kvarteto lásky“ přišlo 373 návštěvníků.
V muzeu byla instalována výstava grafických prací zasloužilého umělce Františka Tichého. Byly
vystaveny jedny z nejcennějších skvostů české výtvarné tvorby vůbec.
Bilance únorové vichřice: 220 000 plm dřeva z polomů. Protože hrozilo nebezpečí kůrovce, činilo se
rozsáhlé opatření ke zpracování kvalitního dříví. Lesním závodům pomáhaly národní výbory, statky
připravily ubikace pro brigádníky, na pilách připravovali zavedení druhých směn.
Nad poli začala létat letadla typu Z 237 tzv. Čmeláci. Patřily Agroletu a objednal je Agroservis
k rozmetání potřebných hnojiv.
KOPANÁ: II. liga
Dukla Praha – Dukla
4:0
Viktorka Žižkov – Dukla
1:0
Dukla – Sparta Praha B
1 : 0 První bod pod jarním sluncem. Zásluhu
na tom měli Kozinka, Medviď a Molnár. Ten byl vůbec nejlepším hráčem na hřišti.
SONP Kladno – Dukla
2 : 1 Opět úbytek nadějí. Jedinou branku střelil
Urbánek.
I. A třída
Dukla Karlovy Vary – Slavoj

2:1

Vynikajícím způsobem zahrál Ruda – zklamal

Vodička.
Slavoj – Jiskra Nejdek
5 : 3 Zejména se líbil Brouzda, Diviš, Červeň, Novák.
Střelci branek: Kolerus 2, Štrupl, Pácal a Brouzda.
Sklo Union Nové Sedlo – Slavoj
1 : 0 Líbili se Duda a Lindtner.
V Mariánských Lázních se běžel I. ročník Mariánského lesního běhu. V kategorii mužů si velmi dobře
vedli tachovští závodníci Adolf Vazač a Míla Horejš, když obsadili 5. a 8. místo.
Martin Kučera (RH Tachov) byl doporučen k reprezentaci našeho okresu a kraje na celostátní přebor
terénního běhu v Trenčíně.
Vítězem okresního přeboru ve stolním tenisu byla Dukla Planá, Slavoj Tachov byl třetí.

Retro z Tachovské jiskry č. 13-17
připravila Marie Mirtlová

