Úvodník
Milí čtenáři,
v tomto čísle se budeme věnovat událostem, které bezprostředně předcházely tzv. Bitvě u Tachova r.
1427, abychom se pak v čísle příštím dozvěděli, co víme o bitvě samotné. Prologem událostí léta 1427
bylo dobytí Stříbra domažlickým husitským hejtmanem Přibíkem z Klenové 28. 9. 1426. Ztráta tohoto
města byla pro katolickou stranu citelná. Šlo o poměrně velkou pevnost v zalidněném území na spojnici
Plzně se západem a na důležitém přechodu přes Mži. Iniciativu získat Stříbro zpět vyvinula jak okolní
katolická města a panství, tak papežská kurie a evropští katolíci. Není tedy pravdou, jak se někdy objevuje,
že křižácká výprava vstoupila do Čech, aby vzdorovala od Stříbra postupujícím husitům. Husité město
opanovali zřejmě i za podpory místních kališníků a žádné velké tažení z něj neorganizovali. Získat Stříbro
zpět byla otázka strategická, zároveň to byla příležitost prokázat zásluhy v záchraně „pravé víry“ a lákavá
byla i materiální kořist. Papež Martin V. vyhlašuje křížovou výpravu pod vedením legáta Henryho
Beauforta. Braniborský markrabí Fridrich Hohenzollern svoláním říšského sněmu výpravu podpoří. Aktivně
se zapojuje i saský vévoda Fridrich. Vojska se formovala u Norimberku (těm velel arcibiskup Otta
Trevírský) a u Chebu. Třetí skupina přicházela ze Saska od severu. Jednotliví velitelé se lišili nejen ve
směru příchodu, ale i v názoru, kde se spojit a co je vlastně cílem výpravy – Praha, Karlštejn nebo nejprve
Stříbro? Docházelo také ke sporům o velení. Dosáhnout jednotného velení křižácké armády bylo ostatně
takřka nemožné. Mimo jiné i proto, že byla složena z jednotlivých útvarů měst a panství a pravomoci nebyly
přesně vymezeny. Jízdu navíc tvořili hrdí rytíři, kteří se jen neradi podvolovali jakémukoli velení. Díky všem
těmto okolnostem tažení už od počátku probíhalo zmateně. Přesto se nakonec arcibiskupovi Ottovi
podařilo soustředit u Stříbra značnou sílu vojska. Prameny se při uvádění čísel rozcházejí v řádech. Lze
však považovat za pravděpodobné, že v určitou dobu zde bylo, nebo se k městu přibližovalo, 60 – 80 tisíc
mužů. Osádka města je odhadována na 200 nebo spíše 500 mužů. O tom, co se dělo u Stříbra a posléze
Tachova tedy příště. (více v V. Bystrický: Západní Čechy v husitských válkách, Veduta 2013)
PhDr. Jana Hutníková, ředitelka Muzea Českého lesa
Jednání rady města a zastupitelstva města
Rada města na své 50. schůzi dne 12. 4. 2017
- Schválila Zprávu o hospodaření v městských lesích za rok 2016 s dosaženým ziskem ve výši
2.540.649 Kč.
- Schválila zřízení 3 věcných břemen spočívajících v právu vstupu a vjezdu na pozemky města.
- Schválila uzavření smlouvy o darování movitých věcí pro zámeckou expozici uzavřenou mezi Městem
Tachov, Hornická 1695, Tachov a
 paní Alenou Malou, bytem Tachov. Předmětem smlouvy je darování starožitného telefonu,
houpacího křesla a tří kusů dekorativního užitného skla.
 paní Alenou Mautnerovou, Tachov. Předmětem smlouvy je darování sady miniatur cínových
vojáčků 23. regimentu generála Windischgrätze.
- Schválila záměr výpůjčky stavby skateparku umístěné na p. p. č. 3354/1 v k. ú. Tachov, za účelem
užívání tohoto majetku, na dobu neurčitou, pro Sportovní zařízení města Tachova, příspěvkovou
organizaci města, IČ: 720 52 759, Pobřežní ul. 1547, Tachov.
- Schválila záměr výpůjčky na stavbu dětského dopravního hřiště umístěné na p. p. č. 2473/9, 2473/60
v k. ú. Tachov, za účelem užívání tohoto majetku, na dobu neurčitou, pro Základní školu Tachov,
Zárečná 1540, příspěvková organizace.
- Souhlasila s přijetím sponzorského daru od města Planá v celkové výši 88.000 Kč. Prostředky budou
Poliklinikou Tachov použity na modernizaci biochemické laboratoře provozu Planá.
- Souhlasila s pořízením technického zařízení pro přímou digitalizaci (doplnění stávajícího RTG
přístroje) s příslušenstvím od dodavatele FOMEI a.s., Machkova 587/42, H. Králové, a to
formou dodavatelského leasingu na 24 měsíců v celkové výši 1.199.352 Kč vč. DPH. Předpokládaný
termín dodání 05/2017.
- Schválila účetní závěrku příspěvkové organizace Sportovní zařízení města Tachova, Pobřežní 1547,
Tachov, s tím, že výsledkem hospodaření je zisk ve výši 51.378 Kč.
- Schválila účetní závěrku příspěvkové organizace REVIS, Školní 1094, Tachov s tím, že výsledkem
hospodaření je zisk ve výši 50.410,87 Kč.
- Schválila poskytnutí finančního daru ve výši 20.000 Kč akciové společnosti Stodská nemocnice a.s.,
Hradecká 600, Stod.
- Schválila žádost Centra sociálních služeb Tachov, Americká 242, o poskytnutí neinvestičních
finančních prostředků ve výši 27.000 Kč na zajištění provozu Rodinné poradny pro manželství,
partnerské a mezilidské vztahy Tachov v roce 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
Připravujeme 9. přijetí úspěšných dětí, žáků a studentů - reprezentantů tachovských škol - vedením
města Tachova u příležitosti končícího školního roku 2016/2017.
Setkání se uskuteční ve čtvrtek 29. 6. 2017 od 13.00 hodin v kině Mže v Tachově.
Přijati budou nejúspěšnější reprezentanti tachovských škol a školských zařízení v předmětových,
uměleckých a sportovních soutěžích. Vyhodnoceni budou i nejlepší žáci jednotlivých škol.
Hlavní, letní prázdniny začínají v sobotu 1. července a potrvají do pátku 1. září.
Vyučování ve školním roce 2017/2018 začne v pondělí 4. září.
Mgr. Josef Kožnar
*********
ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ
Výměna občanských průkazů v souvislosti se změnou názvů částí ulic v Tachově
Odbor vnitřních věcí MěÚ Tachov v návaznosti na provedené změny v názvech některých ulic
nebo jejich částí v Tachově s platností od 1. 1. 2017 upozorňuje občany města s trvalým pobytem na
změněných adresách, aby si bezodkladně přišli na městský úřad vyřídit vydání nových občanských
průkazů. O změnu je nutné požádat nejpozději do 30. června 2017, poté bude platnost stávajícího
občanského průkazu zrušena na základě rozhodnutí vydaného MěÚ Tachov ve správním řízení v souladu
s ust. § 11 zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, v platném znění. K vydání nového
občanského průkazu je potřeba přinést pouze stávající občanský průkaz. Fotografii není třeba předkládat,
bude pořízena zdarma na úřadě.
Pro výměnu občanského průkazu lze využít běžné úřední hodiny úřadu, a to pondělí a středa od
7.00 do 16.45 (s polední pauzou od 12.00 do 12.30) a úterý a pátek od 8.00 do 11.45. Pokud se jedná o
imobilní osobu, která se na úřad nemůže z důvodu zdravotního omezení osobně dostavit, lze si po
telefonické domluvě na tel. 374 774 135-9 sjednat vyřízení dokladů v místě bydliště.
Občané, kteří se ve všedních dnech zdržují mimo Tachov (např. z důvodu studia či zaměstnání),
mohou o výměnu občanského průkazu požádat na kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou
působností v ČR.
Mgr. Bc. Aleš Dokoupil
**************************************************************

Dárcovství krve – červen 2017
Český červený kříž, Bělojarská 1541, Tachov
Datum odběrů: 13. a 20. června
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 Tachovském klubu otevřených dveří
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
STŘEDA 16.00-18.00 hod. – kozí sýry, výrobky z kozího mléka a mnoho dalšího. Více na tel. čísle
774 724 134.

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.)
MATEŘSKÝ KLUB čtvrtek 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 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
Podpora v těžkých životních situacích, ale i podpora při běžných starostech všedního života.
Individuální konzultace, anonymní krizové intervence, rodinné konstelace, skupinová setkávání.
Info e-mail: sulimova@zlatacesta.cz, tel. č.: 723 321 661

KLUB ZDRAVÍ
Úterý 6. června od 18.00 hod.
JE MOŽNÉ ŽÍT ZDRAVĚ I V AFRICKÉ ZAMBII?
Životní styl v Zambii ve vztahu ke zdraví. Zemědělské praktiky ve vztahu ke zdravé stravě a bydlení.
Potraviny v každodenním životě. Zdravotnictví a zdraví v Zambii. Postavení žen a mužů a jejich rozdělení
práce. Manželství a rodina. Svědectví o vegetariánství (motivace, výhody).
Přednáší Samuel Mwanza, student ze Zambie, který se v současném období připravuje na vysokoškolské
studium v České republice. Přednáška bude tlumočena.
Červenec – srpen 2017 klubové prázdniny (odpočinek)
PŘIPRAVUJEME
Úterý 5. září od 18.00 hod.
NORDIC WALKING PRO ZDRAVÍ
Zahajujeme pohybovou aktivitou, nejdříve trochou teorie a poté následnou procházkou v přírodě
s instruktorem. Nordic walking (chůze) - ideální preventivní program pro každého.
Sportovní oblečení a hůlky s sebou.
Info: email- svoboda.jos@email.cz; mobil: 723 750 383
Sobota 24. června 8.00–11.00 hod.
FARMÁŘSKÉ TRHY
Kvalitní místní a tuzemské potraviny vyráběné s láskou a respektem k životnímu prostředí, krajině,
zvířatům i lidem. Pokud máte zájem prodávat své produkty na Farmářských trzích v Tachově, kontaktujte
nás na tel. číslech 775 744 487 nebo 605 150 807.
Úterý 20. června 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).

Sobota 10. června 10.00–02.00 hod.
areál rozhledny Vysoká
DEN PRO TACHOV
Výběh na rozhlednu, koncerty, vystoupení tachovských Komedyjantů, loutkové divadlo, závodní trenažéry,
občerstvení a další akce.
Pokud chcete, aby Vám byl elektronicky zasílán aktuální program a pozvánky, kontaktujte nás na
e-mailu: mas@zlatacesta.cz nebo se zaregistrujte k odběru novinek na www.zlatacesta.cz.
MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO * nám. Republiky 85, 347 01 Tachov
tel.: MKS, náměstí - 374722210, informační centrum - 374630000, 374630001, kino Mže - 374723081,
knihovna - 374722711, 374722161, www.mks.tachov.cz
Středa 31. května a čtvrtek 1. června od 9.00 hod.
kino Mže
„PROSTOR PRO DUŠI“ XVI. PŘEHLÍDKA TVOŘIVOSTI A SCHOPNOSTÍ DĚTÍ S
POSTIŽENÍM
Účast veřejnosti vítána.
Akci pořádá Domov pro osoby se zdravotním postižením
Milíře za podpory Městského kulturního střediska Tachov.
***********************************
Pátek 2. června v 19.00 hod.
kino Mže
NENÍ FILIP JAKO FILIP * Lehkovážná komedie pro vážné lidi.
DS Komedyjanti z Tachova uvádí reprízu klasické konverzační komedie Oscara Wilda známou také pod
názvem Jak je důležité míti Filipa.
Hrají Michal Laško, Jan Novotný, Michaela Lašková, Kamila Pánková, Olga Poláková/Iva Davidová, Petr
Kalianko, Václav Smihrodský, Miroslav Jarý, Martin Novotný, Ivana Kožmínová. Režie: Ivana Kožmínová
Technická spolupráce Pavel Štelmák.
Vstupné 90 Kč
***********************************
Pátek 9. června v 17.00 hod.
kino Mže
ROZTANČENÝ PODVEČER
Vstupné 50 Kč
***********************************
Pátek 23. června v 19.00 hod.
společenský sál Mže
VEČER MAŽORETEK
Vstupné 60 Kč
***********************************
15. ročník letního hudebního festivalu „DVEŘE JÍZDÁRNY DOKOŘÁN“
Neděle 25. června v 15.00 hod.
jízdárna Světce
2. koncert
W. A. Mozart: ZAIDE * ORCHESTR PRAŽSKÉ KONZERVATOŘE
Vstupné: 200 Kč
Odjezd autobusu do Světců je ve 14.30 hod. z autobusového nádraží
a ve 14.35 hod. zastávka u Rybeny (proti KATu). Zpět po skončení koncertu.
Jízdné 10 Kč jedna jízda.
***********************************
Pátek 30. června v 19.00 hod.
Velké divadlo Plzeň
Agatha Christie: PAST NA MYŠI * 4. představení divadelního předplatného V8
Konec představení ve 21.00 hod.
Odjezdy autobusu:
BUS nádraží
17.30 hod.
autobus. zastávka u Rybeny 17.32 hod.
**********************************

PŘIPRAVUJEME
Neděle 30. července v 16.00 hod.
nádvoří zámku
LÁSKA A ČAS
Příběh mladého vědce, který najde sochu a rozhodne se cestovat časem, aby našel dívku, podle které byla
vytvořena. Ocitne se na pravěké Moravě, v Egyptě, ve staré Anglii, ve Španělsku, v Rusku a nakonec v
Itálii. Potkává slavné literární hrdinky a pokaždé se znovu zamiluje. Představení humornou formou
přibližuje divákům nejen činoherní, ale také hudební, operní a taneční skvosty. Představení mohou vidět i
děti od šesti let.Uvádí Docela velké divadlo Litvínov. Za nepříznivého počasí se představení odehraje
v kině Mže.
Vstupné 200 Kč
***********************************
6. 9. – 18. 11. 2017
KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY PRO ZAČÁTEČNÍKY
Každou středu 18.00 – 21.30 hod., cena 1 300 Kč. Informace a přihlášky v infocentru
***********************************
Pátek 24. září v 19.00 hod.
kino Mže
ZELŇAČKA
K čemu vylepšovat svět, když to nejlepší bylo dávno vymyšleno a co se všechno může stát, když uvaříte
dobrou zelňačku? Skvělá komedie z francouzského venkova podle René Falleta.
Hrají: Oldřich Vízner, Otakar Brousek ml., Vojtěch Záveský, Barbora Jánová, Jan Szymik
Vstupné 290 Kč
***********************************
KINO MŽE
Středa 7. června v 17.00 hod.
Český film
LICHOŽROUTI
Lichožrouti jsou malí tvorové, kteří žijí s námi lidmi a mohou za to, že lidstvu z každého páru ponožek vždy
zůstane jen jedna – lichá. Ponožkami se totiž živí! Osudy hlavních protagonistů LICHOŽROUTŮ a jejich
největšího protihráče, podivínského a opuštěného PROFESORA, spojuje příběh hlavního hrdiny, malého
LICHOŽROUTA HIHLÍKA, na kterého čekají ve filmu velká dobrodružství. Být LICHOŽROUT je zkrátka
jedno velké dobrodružství. Najít svou rodinu, ochránit ji a naučit se žít s lidmi, to chce odvahu. A tu malí
zloději ponožek mají. Nejsou totiž žádní fuskáči. Jsou to LICHOŽROUTI! Režie Galina Miklínová.
Animovaná rodinná komedie. Mládeži přístupno. 83 min.
Vstupné 60 Kč
Středa 7. června v 19.00 hod.
Anglický film
ASSASSIN’S CREED
Tajná organizace asasínů se zavázala chránit svobodnou vůli lidstva a snaží se zabránit tomu, aby se
templáři s pomocí inkvizice zmocnili mocného artefaktu nazývaného Jablko Ráje. A právě tento artefakt je
podle přesvědčení templářů nástrojem k ovládnutí celého světa. Sci-fi. Mládeži přístupno od 12 let. 115
min.
Vstupné 60 Kč
Středa 14. června v 19.00 hod.
Americký film
PROČ PRÁVĚ ON
Nejhorší sny se mohou splnit třeba i o Vánocích. A přesně to se stalo Nedovi (Bryan Cranston), který přijel
s rodinou za svou dcerou Stephanii (Zoey Deutch) a jejím novým přítelem Lairdem (James Franco) do
Silicon Valley, kde oba pracují. Šok! Jeho milovaná dcera, světlo jeho života, si nabrnkla bláznivě
potetovaného, brutálně upřímného, bezohledně bezstarostného a naprosto výstředního počítačového
multimilionáře. Laird postrádá jakékoliv zábrany a všechny problémy řeší tím, že si jich vůbec nevšímá
nebo je prostě převálcuje. A teď chce během vánočních svátků získat požehnání od rodičů své milé, ještě
než ji požádá o ruku... Komedie. Mládeži přístupno od 15 let. 111 min.
Vstupné 60 Kč
Středa 21. června v 17.30 hod.
Americký film v českém znění
ZPÍVEJ
Podnikavý koalí chlapík jménem Buster Moon má poslední šanci zachránit divadlo, které zdědil po svém
otci. Všechno vsadí na jednu kartu, na velkolepou talentovou pěveckou soutěž, jakou svět ještě neviděl. A
stejně jako je pestré složení zvířecích soutěžících, je pestrý i jejich repertoár, který se rozpíná od Franka
Sinatry po Lady Gaga. Rodinný animovaný muzikál. Mládeži přístupno. 110 min.
Vstupné 60 Kč

Středa 28. června v 19.00 hod.
Mexicko-americký film
MLČENÍ
V polovině 17. století je Japonsko zcela uzavřené kontaktu se západními mocnostmi. Křesťanství je zde
postavené mimo zákon a křesťané musí svou víru skrývat. Dva portugalští jezuité, otec Rodrigues (Andrew
Garfield) a otec Garupe (Adam Driver), se vydávají do země vycházejícího slunce s velmi nebezpečným
cílem: najít svého učitele, otce Ferreiru (Liam Neeson), který se prý zřekl víry. Mladé mnichy čeká ta
nejtěžší zkouška víry a vytrvalosti, na kterou možná nejsou připraveni… Režie Martin Scorsese. Historické
drama. Mládeži přístupno od 12 let. 161 min.
Vstupné
60 Kč
**********************************************
KINOKAVÁRNA – jízdárna Světce
Pátek 30. června ve 21.00 hod.
Francouzský film
POLINA
Polina (Anastasia Shevtsova) se už jako malá holčička stala žákyní profesora Bojinského, významného
učitele klasického tance a přísného perfekcionisty. Ten ji od prvních tanečních kroků směřuje na dráhu
klasické ruské baletky a Polina je na nejlepší cestě stát se členkou baletního souboru prestižního
moskevského Velkého divadla. Ale když se jednoho dne zúčastní představení francouzského souboru
moderního výrazového tance, nečekaně ji to rozruší a rozhodí. Zažije totiž umělecký šok. Tímto
okamžikem končí vše, v co dosud věřila a o co usilovala. Vzdává se nadějných začátků na prestižní, ale
konzervativní scéně Velkého divadla a odcestuje do Francie, do Aix-en-Provence k slavné choreografce
Lirii Elsaj (Juliette Binoche). Zarputilost, odhodlání a tvrdá práce Polinu postupně přivedou až k posedlosti
tancem, přesto se nedokáže prosadit. Stále se v povědomí pohybuje v zajetí ruského klasického tanečního
drilu a nedokáže prosadit svou osobnost, své jedinečné já. Drama. Mládeži přístupno od 12 let. 112 min.
Vstupné 80 Kč
Pátek 21. července ve 21.30 hod.
Český film
ŠPUNTI NA VODĚ
Rodinná komedie o tom, co se stane, když tátové chtějí na vodu bez svých drahých poloviček. Tito muži
mají skvělý plán, ale jako každý plán má i ten jejich své trhliny. Proto se ocitnou v kánoích sice bez žen, ale
zato se svými dětmi. Komedie. Režie Jiří Chlumský, hrají Hynek Čermák, Anna Polívková, Táňa
Vilhelmová, Jiří Langmajer, Pavel Liška, Jana Kvantinková, Filip Antonio, Viktor Antonio, Antonín
Holoubek, Karolína Morschlová, Karolína Kočí, Nelly Řehořová, Kateřina Coufalová, Dana Syslová, Arnošt
Goldflam a další. Mládeži přístupno. 83 min.
Vstupné 80 Kč
Pátek 18. srpna ve 21.00 hod.
Americký film
PADESÁT ODSTÍNŮ TEMNOTY
Odstíny šedi skončily ve chvíli, kdy Anastasia přestala hrát podle Greyových pravidel a bez okolků ho
opustila. Dosavadní lovec a dravec se ocitá v pro něj neznámé životní situaci a navíc si uvědomuje, že se
do Anastasie zamiloval. Té se sice nechce vrátit do světa, ve kterém naplňovala roli poddajné studentky,
ale Christianovu kouzlu odolat stejně nedokáže. Nevědomky se tak vystavuje velikému nebezpečí. Z
Greyovy minulosti se náhle začnou vynořovat temné stíny, které pomáhaly vytvořit jeho komplikovanou
osobnost. A těm rozhodně není po chuti, že „jejich" Christian podlehl tak banálnímu a slabošskému citu,
jakým je láska. Erotický thriller. Mládeži přístupno od 15 let. 117 min.
Vstupné 80 Kč
Autobus do Světců pojede na promítání i zpět, podrobnosti na plakátě.
**************************************
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.
sobota * 9.00-12.00 hod. * jen oddělení pro dospělé
*************************************

ZÁMEK
tel. 373700893
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.
Vstupné do zámku: základní 80 Kč, senioři, děti do 15 let a ZTP 40 Kč
*********************
31. 5. – 1. 10.
ZDENĚK BURIAN * MALÍŘ ZTRACENÉHO ČASU
Výstava reprodukcí děl českého malíře a ilustrátora
dobrodružných knih je pořádaná ve spolupráci s panem
Josefem Ptáčkem a Památníkem národního písemnictví v Praze.
Vstupné 70 Kč, senioři a děti 40 Kč
*************
Pátek 2. června 19.00 – 23.00 hod.
ZÁMECKO-MUZEJNÍ NOC * téma: CESTA DO PRAVĚKU
- Výstava Zdeněk Burian: Malíř ztraceného času - zdarma
- Speciální prohlídky - mezolit v Tachově, začátky prohlídek 19.00, 19.30 a 20.00 hod. - zdarma
- Večerní prohlídka zámecké expozice od 21.00 hod. - vstupné 40 Kč
- Malá výtvarná dílna pro děti inspirovaná kresbami Zdeňka Buriana
***********************************

REVIS
Školní 1094, 347 01 Tachov * tel.: 374 774 400 * e-mail: info@revis-tachov.cz * www.revis-tachov.cz
VZDĚLÁVÁNÍ●ODBORNÉ PORADENSTVÍ●KONFERENČNÍ SLUŽBY●PŘEKLADY TLUMOČENÍ●UBYTOVÁNÍ●INTERNET● POSILOVNA ● PRODEJ NÁPOJŮ

ZÁPIS na Univerzitu 3. věku pro školní rok 2017/2018
Výuka U3V v Tachově
OBORY:
Hledání rodinných kořenů, Světová literatura, Počítače pro pokročilé začátečníky
TERMÍN:
ÚTERÝ 20. června 2017, 9.00–16.00 hod.
ÚTERÝ 5. září 2017, 9.00–16.00 hod.
MÍSTO:
zápisy se konají v budově REVIS, Školní 1094, Tachov
CO S SEBOU: SOUČASNÍ STUDENTI: index + občanský průkaz
NOVÍ STUDENTI: pasovou fotku (pro vlepení do indexu) + občanský průkaz
POPLATEK:
humanitní = 600 Kč/rok
počítačová výuka = 900 Kč/rok
Poplatek za studium je nutno uhradit na zápise (pro úspěšné přihlášení ke studiu).
Výuka U3V v Mariánských Lázních:
OBOR:
Turistické atraktivity II
ZÁPIS:
ČTVRTEK 15. června 2017 od 10.00–14.00
ČTVRTEK 7. září 2016 od 10.00–14.00
MÍSTO:
Správa CHKO Slavkovský les, Hlavní třída 504, Mariánské Lázně
PODMÍNKOU STUDIA: starobní nebo plný invalidní důchod!!!

Připravujeme na červen:
Akreditovaný seminář pro starosty a úředníky
Čtvrtek 8. června 8.00–16.30 hod.
SMLUVNÍ TYPY PODLE NOVÉHO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU
Lektoři: JUDr., PhDr. Zdeňka Beranová
- právnička se soukromou praxí zaměřenou na občanské právo a lektorka VŠ studia zaměřeného na
občanské právo, obchodní právo a právo EU.
PhDr. Ing. Josef Macas
- právník zaměřený na občanské právo, správní právo a stavební právo, lektor VŠ a soudní znalec v oboru
oceňování nemovitostí.
Přihlášky: do 2. 6.

Obsah: Koupě movitých věcí a nemovitostí, koupě zboží spotřebitelem v obchodě a uplatnění práv z vad.
Výprosa, poskytování finančních prostředků (zápůjčka, úvěr).
Nájem bytu a domu, nájem prostor sloužících k podnikání, pacht.
Další smlouvy (zájezd, smlouva o dílo, výměnek, smlouva o péči o zdraví).
Dotazy a diskuze.
CENA: 1 799 Kč bez DPH pro úředníky (včetně občerstvení – káva, čaj, minerálka)
2 177 Kč s DPH pro ostatní (včetně občerstvení – káva, čaj, minerálka)
Léto s REVISEM
OSVĚDČENÍ: Účastníci jazykových kurzů obdrží závěrečný certifikát o absolvování kurzu.
KONTAKT:
Bc. Petra Terčová, +420 374 774 413, tercova@revis-tachov.cz
PŘIHLÁŠKY: Na veškeré akce je nutné se PŘIHLÁSIT do uvedeného data uzávěrky. On-line přihlášky
jsou umístěné na www.revis-tachov.cz, kde také naleznete podrobné informace. Přihlášky
v papírové podobě jsou k dispozici na recepci REVIS v pracovní dny od 7.00 do 20.00 hod.
Za přihlášeného je účastník považován až po zaplacení kurzovného.
ÚČASTNÍCI: Konverzační jazykové kurzy mají standardně 7 - 10 osob. Pohybové kurzy mají standardně
8 – 14 osob. Pořadatel si vyhrazuje právo zrušit akci v případě nahlášení nízkého počtu
účastníků.
PŘIPRAVUJEME NA LÉTO:
1) LETNÍ INTENZIVNÍ JAZYKOVÉ KURZY S RODILÝM MLUVČÍM
17. - 21. července, 17.15-19.15 hod.
ČERVENCOVÁ ANGLICKÁ KONVERZACE (každý den – celkem 10 hodin za týden)
lektor: Bill West (rodilý mluvčí)
Přihlášky do: 10. 7.
Kurz je určen pro pokročilé začátečníky až mírně pokročilé.
Cena: 1.599 Kč
14. - 18. srpna, 17.15-19.15 hod.
SRPNOVÁ ANGLICKÁ KONVERZACE (každý den – celkem 10 hodin za týden)
lektor: Bill West (rodilý mluvčí)
Přihlášky do: 7. 8.
Kurz je určen pro pokročilé začátečníky až mírně pokročilé.
Cena: 1.599 Kč
24. - 28. července, 17.15-19.15 hod.
ČERVENCOVÁ NĚMECKÁ KONVERZACE (každý den – celkem 10 hodin za týden)
lektorka: Magdalena Keilhaurer (rodilý mluvčí)
Přihlášky do: 17. 7.
Kurz je určen pro pokročilé začátečníky až mírně pokročilé.
Cena: 1.599 Kč
21. - 25. srpna, 17.15-19.15 hod.
SRPNOVÁ NĚMECKÁ KONVERZACE (každý den – celkem 10 hodin za týden)
lektorka: Magdalena Keilhaurer (rodilý mluvčí)
Přihlášky do: 14. 8.
Kurz je určen pro pokročilé začátečníky až mírně pokročilé.
Cena: 1.599 Kč
2) LETNÍ JAZYKOVÝ KURZ PRO DĚTI
ANGLICKÝ JAZYK
14. - 18. srpna, 8.30-10.00 hod. (každý den 90 min. jazykové výuky)
Lektorka: Bc. Petra Terčová
Přihlášky do: 7. 8.
Kurz je určen pro žáky 3. – 4. tříd
Cena: 899 Kč
3) LETNÍ POHYBOVÉ KURZY
11. - 25. července, 18.30-19.30 hod. (každé úterý – celkem 3 hod.)
ČERVENCOVÁ JÓGA PRO ZAČÁTEČNÍKY
Lektorka: Bc. Zdeňka Sluková
Přihlášky do: 4. 7.
Cena: 195 Kč

1. - 29. srpna., 18.30-19.30 hod. (každé úterý – celkem 5 hod.)
SRPNOVÁ JÓGA PRO ZAČÁTEČNÍKY
Lektorka: Bc. Zdeňka Sluková
Přihlášky do: 25. 7.
Cena: 325 Kč
**************************************************************************************************************************
********************************************U3V v
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.

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
Pátek 23. června v 19.00 hod.
společenský sál Mže
VEČER MAŽORETEK
Účinkují všechna oddělení.
26.-28. června 15.00-17.00 hod.
předsálí koncertního sálu
ZÁPIS DO ZUŠ TACHOV NA ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

******************************************
Muzeum Českého lesa * Třída Míru 447, 347 01 Tachov
www.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.
Pátek 2. června 19.00-23.00 hod.
ZÁMECKO-MUZEJNÍ NOC * téma: CESTA DO PRAVĚKU.
Výstava STOPY PRAVĚKU – ze sbírky fosílií pana Kyselého z Boru +sáhněte si na pravěk – možnost
fosílie prozkoumat nejen pouhým okem + krátké filmy s tématem pravěku+ pravěk na Tachovsku + dílny –
odlitky trilobitů apod.
Od 22 hod. speciální noční prohlídka muzea i prostor běžně nepřístupných - vlastní baterka vítána.
Vstup volný. Do akce je zapojen speciálním programem také tachovský zámek.
Pátek 9. června v 18.00 hod.
DIVADELNÍ VEČER S HUDBOU
Posezení v klášterní zahradě, tentokrát s Komedyjanty z Tachova, kteří se postarají nejen o mluvené
slovo, ale i hudební složku. Občerstvení a mokrá varianta zajištěny.
Sobota 10. června
JARNÍ BOTANICKÁ PROCHÁZKA
Start v 10.20 hod. na vlakové zastávce v Dolním Žandově, holínky nutné, dobrá nálada výhodou. Provází
muzejní botanik Petr Mudra. Akce je zařazena do cyklu Pojďte s námi do přírody.

Sobota 10. června
DEN PRO TACHOV
Prezentační stánek muzea na akci – archeologem na vlastní kůži, skládačky, hádanky, tvůrčí dílna,
muzejní fotokoutek.
Úterý 13. června v 17.30 hod.
MUZEJNÍ AKADEMIE
studijní obor
HUSITSTVÍ NA TACHOVSKU V SOUVISLOSTECH
5. lekce vzdělávacího cyklu pro účastníky od 12 do 100 let.

Téma: Historie Husitských oslav + vzpomínky na zvací jízdy husitského vozu. Přednáší: RNDr. Pavel
Řepa + PhDr. Jana Hutníková.
Úterý 20. června v 17.00 hod.
zahájení výstavy
OSLAVA PROHRY?
aneb Husitství na Tachovsku v souvislostech
Události a osobnosti doby husitské na Tachovsku, jejich odraz ve společenském životě města a regionu
(oslavy a slavnosti). Zajímavé muzejní sbírky inspirované obdobím husitství. Po letech zkreslování
objektivnější pohled na tuto etapu dějin, která náš region značně ovlivnila nejen ve své době, ale i v dobách
následujících.
Po vernisáži pan Jan Prášek promítne filmy tachovských amatérských filmařů z Husitských oslav dob
minulých (předpokládaný konec 19.30 hod.).
Výstava potrvá do konce srpna.
Pátek 23. června v 18.00 hod.
DIVADELNÍ VEČER S HUDBOU
Posezení v klášterní zahradě, tentokrát Žlutický Moliér Jaromír Břehový (autor úspěšné hry Sborovna) a
další členové souboru Žlutičan. Hudba: Tomáš Kunžwart. Občerstvení a mokrá varianta zajištěny.
Čtvrtek 29. června v 17.00 hod.
zahájení výstavy
RETROHRÁTKY
Modely aut vyráběných před r. 1990 ze sbírky M. Šimánka, hračky ze sbírek muzea a RETROHERNA.
Výstava potrvá do konce srpna.
MUZEUM VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PRONÁJEM SEZONNÍHO BISTRA V ZAHRADĚ
Více na www.muzeum.tachov.cz

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

DDM
Pátek – sobota 2. - 3. června
NA BEROUNKU S DDM
Sjíždění Berounky
informace: L. Königsmarková
Středa 14. června od 9.00 hodin
Hřiště ZŠ Hornická v Tachově
SPORTOVNÍ DEN MATEŘSKÝCH ŠKOL
informace: L. Königsmarková
Sobota 24. června v 10.30 hodin
NETRADIČNÍ PLAVIDLA
Registrace v 10.00 hodin * informace: tel. 739037373, 604954568
Start v 10.30 hodin od Sportovní haly v Tachově
Cíl: u Úřadu práce – pod železničním mostem
Pátek 30. června od 8.30-10.30 hodin
DÁREK ZA SAMÉ JEDNIČKY (párek v rohlíku)
Vysvědčení s sebou
informace: A. Dvořáková
****************************************************************

DALŠÍ AKCE
Úterý 6. a středa 7. června 9.00-18.00 hod.
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ VE STÁTNÍM OKRESNÍM ARCHIVU TACHOV
U příležitosti Mezinárodního dne archivů, vyhlášeného Mezinárodní archivní radou a zaštítěného Českou
archivní společností, pořádá Státní okresní archiv Tachov ve dnech 6. a 7. června 2017 od 9.00 do 18.00
hodin Den otevřených dveří, tentokrát na téma "Velká válka a Tachovsko 1914 - 1918".
Exkurze pro veřejnost se budou zahajovat v časech: 9.00, 11.00, 13.00, 15.00 a 17.00. Při této
příležitosti bude možné opět nahlédnout do zákulisí archivu a seznámit se s jeho činností. Součástí Dne
otevřených dveří bude i výstava zajímavých archiválií, které veřejnost nemá možnost běžně zhlédnout. V
letošním roce budou archiválie zaměřeny na ozvuky Velké války na okrese Tachov.
Pokud by někdo ze zájemců o návštěvu archivu měl ve svém držení zajímavou písemnost či fotografii a
chtěl by ji archivu předat, bude srdečně vítán.
Těšíme se na vaši návštěvu!
Součástí dne otevřených dveří bude rovněž stejnojmenná přednáška PhDr. Markéty Novotné "Velká
válka a Tachovsko 1914-1918". V ní se posluchači dozví, jak se válka dotkla obyvatel našeho okresu.
Přednáška se koná v zasedací místnosti Státního okresního archivu Tachov ve středu 7. června 2017 od
17.00 hod.
******
Pátek 9. června od 15.00 hod.
hřiště ZŠ Hornická ul.
BĚHÁNÍ S HORNICKOU
aneb proběhnutí před prázdninami
Základní škola Hornická v Tachově zve všechny na 7. ročník
závodu za podpory hlavního sponzora firmy ONA OKNA.
Kategorie: špunti, předškoláci, školáci
Prezence: v 15.00 na hřišti ZŠ Hornická
Start 1. kategorie: v 15.30
*******
Sobota 10. června od 14.00 hod.
DEN PRO TACHOV
3. tachovský výběh rozhledny 2017
Výběh schodů rozhledny - závodníci zdolají vrchol rozhledny výběhem schodů na rozhlednu intervalovým
způsobem ve spolupráci s Městem Tachov pořádá odbor školství a MAS Zlatá cesta.
Od 14.00 hod. prezence, start v 15.00 hod. před vchodem do rozhledny.
Délka:144 schodů, převýšení 25 m
Věkové kategorie: mládežnické i kategorie dospělých

*******************************************
HOSPIC SV. JIŘÍ, O. P. S.:
TACHOVSKO MÁ MOBILNÍ HOSPIC
Hospic sv. Jiří o. p. s. pomáhá nevyléčitelně nemocným (v konečné fázi života) a jejich rodinám na celém
Tachovsku. Jedná se o terénní službu, která poskytuje paliativní péči a jezdí za nevyléčitelně nemocnými
domů. Garantujeme příjezd do 1 hod. od zavolání. Pomáháme formou pohotovostní služby 24 hod. denně/
365 dnů v roce.
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
 zdarma zapůjčení zdravotních a kompenzačních pomůcek
 podporu a pomoc po úmrtí nemocného

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 obrazy 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. Najdete zde např. šperky z dílny Lenky
Laškové, výrobky žen z Dílny plné nápadů nebo z Ateliéru Karlín a další.
*****************
PODPOŘTE nás v programu ČSOB pomáhá regionům … aby bylo nemocným DOMA DOBŘE.
S vaší pomocí bychom rádi pořídili další zdravotnické pomůcky, které nutně potřebujeme pro naše
nevyléčitelně nemocné klienty – elektrické polohovací postele s antidekubitními matracemi, oxygenátor
nutný při dechových obtížích, lineární dávkovač léků k účinné léčbě bolesti a infúzní stojany. Můžete
poslat dar do 26. 6. 2017 do řádně registrované veřejné sbírky Fóra dárců. Číslo sbírkového účtu je 101
7777 101/ 0300 a JE NUTNÉ uvést variabilní symbol 20170501 pro Hospic sv. Jiří.
Čím více vybereme, tím vyšší dar od ČSOB získáme – soutěžíme o grant ve výši až 50 000 Kč, který
navýší vybranou částku ve sbírce.
Náš medailonek a možnost snadno a rychle darovat nástrojem klikni a daruj najdete na:
http://www.csobpomaharegionum.cz/projekty/plzensky-kraj/2016609/pomucky-pro-nevylecitelnenemocne
Pokud si budete přát vystavit potvrzení o daru (na odečet z daňového základu), nezapomeňte to zde při
platbě uvést a vyplnit osobní údaje.
Případně, pokud budete posílat dar mimo klikni a daruj, zašlete nám žádost o potvrzení na email
hospic@hospictachov.cz
Potvrzení o daru budeme rozesílat po ukončení sbírky.
Vaší podpory si velice vážíme. Tým Hospice sv. Jiří v Tachově.
***************************************

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 v červnu:
1. 6. – Petr Vaďura čte z knihy Stefana Zweiga Triumf a tragika Erasma Rotterdamského.
8. 6. – František Hromada - průvodce hrou Císař Josef a dcera přednosty stanice od Fritze von
Herzmanovski - Orlanda.
15. 6 – Pavel Řepa čte z knihy Ervína Hrycha Krhútská kronika.
22. 6. – Petr Vaďura čte povídku Starý učitel od Vasilije Grossmana.
29. 6. – Rudolf Tomšů se těsně před prázdninami pokusí dokázat, že fotbal je HRA neobyčejných krás.
Začátky v 19 hodin, občerstvení od 18.30 hod., vstup do literární čajovny je volný.
*****

Mimořádná návštěva Doc. Ph.Dr. Zdeňka Vojtíška, Th.D.:
Pátek 2. června v 19.00 hod.
SOUČASNÝ TERORISMUS A JAK JE MOŽNO SE K NĚMU STAVĚT
Přednáška s besedou, vstup volný.
Sobota 3. června 9.45-13.00 hod.
NÁBOŽENSTVÍ V POSTMODERNÍ SPOLEČNOSTI
Seminář, vstup volný.

Úterý 20. června od 19 hodin
kino Mže
FUSION
Koncert rock-popového souboru. Vstupné dobrovolné.
******

Středa 21. června v 19.00 hod.
Zpívánky J+J
Hostem je advokát Petr Hrůza.
(Program je připraven pro přátele SPŠ Tachov a všechny lidi dobré pohody, zajišťuje Stanislav
Jílek, Václav Holub a Karel Johana.)
Z dobrovolného vstupného bude podpořen mobilní Hospic sv. Jiří.
*******
Témata nedělních bohoslužeb ECM (začátky v 10.00 hodin):
4. 6. – téma: Kdo je Duch svatý?
11. 6. – téma: Jaký je Bůh?
18. 6. – téma: Láska, radost a pokoj.
25. 6. – téma: Jak žít pro druhé.
Vstup na bohoslužby je volný.
Podrobnější informace, včetně záznamů literárních čtvrtků a kázání naleznete na http://www.umctachov.cz/

*****************************************
SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA TACHOVA * www.sportoviste-tachov.cz
kontakt: 603 895 474, tel. 374 724 567 * fax: 374 723 704 * e-mail: petr.vrana@sportoviste-tachov.cz,
Aktuální informace o akcích probíhajících na sportovištích je možné najít na stránkách sportovišť
www.sportoviste-tachov.cz
Zimní stadion
Pravidelná technologická odstávka - plánovaná výměna osvětlení. Nová sezona začíná 21. 7.
Městský stadion
Středa 14. června 9.00-13.00 hod.
ATLETICKÝ TROJBOJ I. A II. DRUHÉ KATEGORIE * okresní kolo
Plavecký bazén a koupaliště * 1. června zahajuje provoz letní koupaliště
Pátek 2. června 8.00-17.00 hod.
KRAJSKÉ ZÁVODY V PLAVÁNÍ * mládežnické kategorie
Plavání s Mraveništěm - plavání a hry dětí * po, út: 14.00-17.00, čt: 14.00-15.00; pod vedením p.Vajdové
Aquaerobic - cvičení ve vodě pro kondici; stř: 19.45-20.45; pod vedením p.Vajdové
Rybičky - plavání rodičů s batolaty; stř: 15.30-17.00; instruktorky: Bc. P. Novotné a H. 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
Střelecká soutěž ve střelbě z velkorážné pistole
(více informací na www.sportoviste-tachov.cz, nebo u správce střelnice +420 603 895 470).

*****
TJ Slavoj *

nemá žádné akce

******

TJ Slavoj Tachov – tenisový oddíl
TERMÍNY TURNAJŮ 2017
Turnaje začínají v 9.30 hod., diváci - vstup zdarma. Restaurace otevřena od 13 hodin.
Pátek 9. června
Sobota 10. června
Neděle 11. června
Sobota 17. června
Neděle 18. června
Sobota 24. června
Neděle 25. června
Sobota 1. července

POLICIE CAP
TC OPEN 3. kolo
SJ TACHOV – TK AŠ
STARÁ GARDA 2. kolo
SJ TACHOV – SO BLOVICE
TC OPEN 4. kolo
SJ TACHOV – TCG KARLOVY VARY
KUZMA CUP

čtyřhra
čtyřhra
utkání dorostu
čtyřhra
utkání žactva
čtyřhra
utkání dorostu
mix

******
Fotbalový klub Tachov + logo
Sobota 3. června v 17.00 hod. * FK TACHOV – PÍSEK * A – muži, ČFL
Sobota 10. června v 10.00 hod. * FK TACHOV – VEJPRNICE * dorost, krajský přebor
Sobota 17. června v 17.00 hod. * FK TACHOV – JIRNY * A – muži, ČFL

*******************************************
TACHOV PŘED PADESÁTI LETY aneb rok 1967, jak si jej někteří pamatují
(červen)
 Tři dny probíhal v romantickém prostředí Mže ve Světcích okresní sraz mladých obránců vlasti.
Zúčastnilo se ho 14 nejlepších oddílů branné hry SIGNÁL X-5 z našeho okresu. Z nejlepších oddílů bylo
vybráno 10 dětí pro celostátní sraz mladých obránců vlasti v Rovišti u Příbrami.
 170 svazáků našeho okresu se zúčastnilo 2. setkání mládeže na Šumavě v Sušici.
 Členové baráčnické obce Hraničář Tachov oslavovali 20. výročí svého založení. Hraničář měl
192 členů. Pozval si do Tachova další obce baráčnické. 38 autobusů přivezlo přes 2 000 krojovaných
baráčníků, převážně z Kladenska. Tachovští se mohli pochlubit novou „rychtou“, spolkovou místností.
Upravili si ji ze starého objektu za stadiónem.
 V Lidovém domě se konalo pod vedením ředitele Plastimatu Inž. Vratislava Růžka setkání pracovníků
Plastimatu. Přijeli pracovníci z Plastimatu Liberec, bývalí i současní učni libereckého učiliště – prostě
všichni, kteří byli jakýmkoli způsobem zainteresováni na brzkém rozjetí závodu.
 Věhlas Rybeny se šířil i na Slovensko.
Sardelová pasta se začala dodávat do krajů Bratislava a Košice.
 70 druhů pěkných a ještě pěknějších broží, 20 druhů působivých manžetových knoflíků v kombinaci
s TOMBAKEM (leštěný bílý kov), 20 druhů dámských přívěsků – to jsou výsledky práce perleťářské
výrobny.
 V Technickém rozvoji se upravuje husitský vůz. Před oslavami vyjede z Prahy a pojede přes Beroun a
Plzeň až do Tachova.
 Poblíž Domu řemesel vyrostla budova smaltovaného skladu, přestěhovaly se do něj všechny zásoby
materiálu a potřeb. Uvolněné místnosti získaly dílny.
 Český svaz chovatelů drobného zvířectva postavil v Chodské ulici svou výstavní halu.
 Jednota uzavřela dohodu s Vinařskými závody ve Valticích, že o Husitských oslavách na hlavní dny
otevřou Valtickou vinárnu.
 Poštovní novinová služba otevřela na sídlišti – západ vedle potravinářské prodejny stánek s novinami a
kuřivem.

 ODPM připravil čtyřtýdenní běhy stanového tábora v Butově na Hracholuské přehradě pro rodiče
s dětmi.
 Tachovští včelaři přisunuli 630 včelstev k řepným polím. Příznivý oboustranný vliv:
na výnosy řepky a na vývoj včelstev.
 Filmový festival pracujících:
25. 6. Ta naše písnička česká - ČSR
26. 6. Včera, dnes a zítra - Itálie
27. 6. Maryška a Napoleon- Polsko
28. 6. Uherský magnát – Maďarsko
29. 6. Dákové – Francie- ČSR
30. 6. Dívka se třemi velbloudy – ČSSR
 LŠU připravila týdenní „Tábor talentů“ u bezdružického rybníka Zaječák pro 15 vybraných žáků
výtvarného oddělení. Vedl učitel František Trobl.
 Okresní knihovna pozvala pro své mladé čtenáře spisovatele Bohumila Říhu a Josefa Věromíra Plevu
(Honzíkova cesta, Dětská encyklopedie, Malý Bobeš …).
 Z třídenního úspěšného zájezdu v německém městě Gera se vrátila Tachovská dechovka kapelníka
Václava Roubala. „Roubalovci“ byli pozváni na oslavy Dne horníků. Jaký „kousek“
měl v
Německu největší úspěch? Mělnická polka čili „Jásavá“.
 Žáci ZDŠ Karoliny Světlé připravili pro své rodiče kulturní a tělovýchovnou akademii.
 Gymnasté, košíkáři – Václav Pihera, 90 členný pěvecký sbor – Josef Brabenec, hudebníci, recitátoři …
Konferovali Věra Čelikovská a Jindřich Zvolánek.
 V Letním kině Divadlo S. K. Neumanna z Prahy uvedlo hru: Jak přišla basa do nebe
– hráli Josef Patočka, Jiří Bednář, Marie Drahokoupilová, Jan Skopeček, ….
 II. liga kopané:
Liaz Jablonec – Dukla
Dukla - VCHZ Pardubice
Škoda Plzeň – Dukla
Dukla – SP Rapotín
Sparta Vlašim - Dukla

4 : 2 Všechny branky padly v první půli. Dukla je opět na posledním místě.
0 :.2 „Dukláci“ hodili flintu do žita.
2 : 0 Plzenští vítězili furt. I v dešti.
5 : 0 Radost alespoň nakonec.
4 : 1 Vojáci se s II. ligou nerozloučili slavně.

 Do okresního přeboru mužů se přihlásilo 14 družstev mužů a 5 žen. První místo muži:
Slavoj Tachov, první místo žen: Baník Stříbro.
 Byl zahájen turnaj závodních jedenáctek – potrvá do konce června.
 V oblastní soutěži gymnastek v Plzni zvítězila v kategorii juniorek Hana Bočková ze Slavoje Tachov, ve
II. tř. dorostenek naše Eva Svobodová. Družstvo dorostenek II. tř. vyhrála děvčata
ze
Slavoje.
 Přes Tachovsko vedla jedna trať celostátní automobilové ralley. Vedla převážně po úzkých
venkovských silničkách. Automobily přijely od Mariánských Lázní a náš okres opustily v Pavlíkově.
Retro z Tachovské jiskry č. 22-26; připravila Marie Mirtlová
Tachovské listy
vydává: Město Tachov
náklad 1 600 ks - Neprodejné
Odpovědná redaktorka: Alena Mautnerová
Adresa redakce: Městské kulturní středisko
nám. Republiky 85, 347 01 Tachov
e-mail: tachovskelisty@mkstc.cz
tel. 374630003
Evidence periodického tisku
u ministerstva kultury pod číslem
MK ČR E 19262
Grafická úprava: Studio 3S * Tisk: Studio 3S
Uzávěrka: vždy 5. předcházejícího měsíce
Text neprošel jazykovou úpravou.
Změna programu vyhrazena, za uskutečnění akcí odpovídají jednotliví pořadatelé.

