HUSITSKÉ SLAVNOSTI
TACHOV
2017
"590 let od bitvy
husitů proti křižákům
u Tachova"
1427-2017

program
náměstí Republiky - bez vstupného
pátek 4. 8. * 20.00-24.00 hod.
sobota 5. 8. * 10.00-02.00 hod.
neděle 6. 8. * 10.00-15.00 hod.

*****
pátek 4. 8. * 20.00-24.00 hod. * náměstí Republiky
moderátor: Vilém Dubnička - režisér, herec, moderátor
●
20.00 hod. * "Olympic"
česká rocková skupina, autogramiáda
●
22.00 hod. * "Ohňový průvod"
●
22.30 hod. * "Agnes Rock revival band"
rock k tanci i poslechu
***
Předpokládaný konec ve 24.00 hod.
*****
sobota 5. 8. * 10.00-02.00 hod. * náměstí Republiky
moderátor: Václav Vydra ml. - herec, moderátor
●
10.00 hod. * "Zahájení slavností Rytíři koruny české"
●
10.05 hod. * "Musica Vagantium"
gotická a renesanční hudba
●
10.30 hod. * "Kejklíř Jéňa"
●
11.00 hod. * "Animata"
skupina historického tance
●
11.30 hod. * " Rytíři koruny české "
šerm
●
12.00 hod. * " Rytíři koruny české a Musica Vagantium"
●
12.30 hod. * "Husité"
Dubnička & Lahoda zpívají s dětmi
●
13.45 hod. * "Ventus"
historická hudba
●
"PRŮVOD" komentovaný, v dobových kostýmech, /*
sraz: u kina Mže ve 14.00 hod., odchod ve 14.15 hod.,
směr: ul. Hornická - ul. Husitská - náměstí Republiky,
* ve 14.45 hod. * slavnostní zdravice představitelů města Tachova.
●
15.00 hod. * "Animata"
skupina historického tance
●
16.00 hod. * "Lucie Revival"
rock-pop
●
17.15 hod. * "Václav Vydra ml. - s Tachovem se loučí"
●
17.20 hod. * "Felix Holzmann - do Tachova se vrací"
●
18.30 hod. * "Olga Lounová & kapela Louners"
rock-pop
●

●
19.45 hod. * "Pepa Štross a syn"
folk
●
20.45 hod. * "Adam Mišík & Band Acoustic"
pop
●
21.45 hod. * "Wild Sticks"
bubenické show
●
22.15 hod. * "Hypnotica"
taneční světelné show
●
22.30 hod. * "Wild Sticks"
bubenické show
●
23.00 hod. * "Hypnotica"
taneční světelné show
●
23.30 hod. * "Retro diskotéka Los Pavlínos"
***
PROGRAM HS 2017 * mimo náměstí Republiky
12.00-20.00 hod. * "Dobové trhy" * KAT, Pivovarská ul.
Rytíři koruny české a spol. - řemesla, krčma, atrakce pro děti /*
●
16.00-17.00 hod. * "Bitva na Vysoké"
Rytíři koruny české a spol., kejklíři, dobové atrakce a stánky
moderátor: Václav Vydra ml.
●
19.30-20.00 hod. * "Rytířský turnaj" * KAT, Pivovarská ul. /*
Rytíři koruny české
●
23.00-23.07 hod. * "OHŇOSTROJ" * vrch Vysoká /*
(hudební doprovod - na předním zámeckém nádvoří)
UPOZORNĚNÍ: ZÁKAZ vstupu do prostoru odpaliště 19.00-24.00 hod.
**
Předpokládaný konec ve 02.00 hod. (6. 8.)
*****
neděle 6. 8. * 10.00-15.00 hod. * náměstí Republiky
moderátor: Vilém Dubnička
●
10.00 hod. * "Dechový orchestr mladých a Mažoretky"
ZUŠ Tachov
●
11.30 hod. * "Domažličanka"
dechová hudba
●
13.00 hod. * "Knezaplacení"
folk, blues, bossa-nova
●
14.00 hod. * "Petr Vondráček - tentokrát bez Lokomotivy"
klavírista, zpěvák, herec, moderátor
●
Závěr programu v 15.00 hod.
*****

*****
Technické zajištění:
Ozvučování.cz: zastřešení, zvuk, světla, VP obrazovka
*****
DOPROVODNÉ AKCE * 3. 8. - 6. 8.
čt 3. 8. * 18.00 hod. * kino Mže, Hornická 1695
Fotodokument Hynka Altmana
"Husitské oslavy v Tachově v letech 1927 - 1987".
Vstupné: 50 Kč.
●

pá 4. 8. * 09.00-19.00 hod. * zámek, Rokycanova 1
so 5. 8. * 13.00-19.00 hod. / ne 6. 8. * 09.00-17.00 hod.
Prohlídky zámku, stálých expozic, výstav.
Vstupné: 80 Kč; 40 Kč děti, studenti, důchodci, ZTP.
Výstava II. a III. patro: "Zdeněk Burian: Malíř ztraceného času".
Vstupné: 70 Kč; 40 Kč děti, studenti, důchodci, ZTP.
(www.tachovskyzamek.cz)
●

pá 4. 8. * 16.00-17.00 hod. * park, Sadová ul.
"Královským hvozdem“
- program pro nejmenší s Neny. /*
(www.neny.cz)
●

so 5. 8. / ne 6. 8. * od 10.00 hod. * náměstí Republiky 85
Posezení v zahradě MKS /*
●

so 5. 8. * 08.00-15.00 hod. * výstavní hala, Chodská ul.
Základní organizace Českého svazu chovatelů Tachov 1
- propagační výstava drobného zvířectva.
(www.zocsch-tachov1.webnode.cz)
●

so 5. 8. / ne 6. 8. * 10.00-17.00 hod. * jízdárna, Světce
Výstava výtvarných prací neprofesionálních výtvarníků
"Zemská výstava Karel IV." - putovní výstava Historického parku Bärnau-Tachov.
Výstava ručních prací klientů z Domova pro seniory Panorama.
Putovní výstava projektu "Stavba roku PK 2016" - jízdárna oceněna
(1. místa v kategorii: Rekonstrukce a Cena veřejnosti).
Komentované prohlídky v dobových kostýmech.
Vstupné: 60 Kč; děti do 15 let zdarma.
so 5. 8. * v 10.00; 11.30; 13.00; 14.30; 16.00; 17.00 hod. (něm.)
ne 6. 8. * v 10.00; 11.30; 13.00; 14.30; 16.00 hod.
(www.jizdarna-svetce.cz)
●

so 5. 8. / ne 6. 8. * 10.00-16.00 hod. * Muzeum Českého lesa v Tachově
Stálé expozice historie, přírody a etnografie.
1. Výstava: "OSLAVA PROHRY?'' aneb Husitství na Tachovsku v souvislostech.
2. Výstava: "RETROHRANÍ'' modely aut vyráběných před r. 1990
ze sbírky Miloslava Šimánka a hraček ze sbírek muzea.
Součástí výstavy je muzejní herna.
Vstupné: 20 Kč; 10 Kč děti, studenti, důchodci.
Otevřená muzejní zahrada s dětským koutkem pro relaxační aktivity.
(www.muzeum.tachov.cz)
●

so 5. 8. * 10.00-17.00 hod. * zámecké nádvoří
"Salón elegance"
- výstava a jízda historických vozidel (14.00-15.00 hod. průvod). /*
●

●

so 5. 8. * 10.00-17.00 hod. * u kostela sv. Václava
TOS - Záchranná stanice, Studánka
Výstava poníků a psů Psího domova Nora, Studánka. /*
(www.utulek-tachov.wz.cz)
●

so 5. 8. * od 11.00 hod. * hasičská zbrojnice, Hornická ul.
Sbor dobrovolných hasičů Tachov - "Den otevřených dveří",
* od 11.00 hod. ukázky historické a současné techniky,
* ve 14.15 hod. PÁRNIČKA vede průvod,
* ve 14.45 hod. slavnostní převzetí zástavy (pódium - náměstí)
ke 145. výročí založení SDH Tachov,
* od 18.00 hod. doprovodný program.
(pá 4. 8. * v 18.00 hod. slavnostní schůze u příležitosti založení SDH Tachov)
●

so 5. 8. * 12.00-17.00 hod. * hradby, Zámecká ul.
Psí útulek U Šmudliny
Setkání s opuštěnými psy - ukázka a informace. /*
Upomínkové předměty k prodeji - podpora provozu útulku.
(www.utulek-tachov.cz)
•
so 5. 8. * 12.00-18.00 hod.
Projížďky Tachovem koňským spřežením. /*
(Kočárová doprava, s.r.o.)
Provoz: osobní domluva,
stanoviště: horní část náměstí.
●

so 5. 8. * 12.00-20.00 hod. * KAT, Pivovarská 281
MAS Zlatá cesta, o.p.s.
Den otevřených dveří: posezení s občerstvením, dětský koutek.
(www.zlatacesta.cz)
●

so 5. 8. * 13.00-17.00 hod. * Rokycanova 131 (na zahradě)
Klub Relax, Centrum podpory rodiny,
Kontaktní a denní centrum Kotec o.p.s.,
Den otevřených dveří s doprovodným programem pro rodiny a děti.
(www.facebook.com/klub.relax; www.facebook.com/kotec.tachov)
●

so 5. 8. * 14.00-24.00 hod. * areál U vodníka (býv. koupaliště)
ACOUSTICS FEST
- country, folk, bluegrass, místní a regionální kapely.
Vstupné: dobrovolné.
●

5. - 6. 8. 2017 MEZINÁRODNÍ HOKEJOVÝ DRAFT
Draft Tournament 2017 * dospělí 3rd Tachov
ne 6. 8. * 14.00-16.00 hod. * střelnice Rychta
"Lukostřelba" ukázky a vlastní střelba.
(www.sportoviste-tachov.cz)
***
PREZENTACE

so 5. 8. * 10.00-18.00 hod. * hradby (u rest. River)
Závodní trenažér TaNET West s.r.o.
(www.tanet.cz)
●

so 5. 8. * 10.00-18.00 hod. * hradby (u rest. River)
Informační stánek
(www. jungmannova.luxury-home.info)
*****

*****
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA
označení akce „ /*„ - akce ovlivnitelná počasím

*****
CÍRKEVNÍ PROGRAM
CÍRKEV ČESKOSLOVENSKÁ HUSITSKÁ vrch Vysoká
so 5. 8. * 11.00 hod. "Bohoslužba" za účasti ThDr. Filipa Štojdla, plzeňského biskupa CČsH
u "Památníku bitvy u Tachova"(r. 1972) - v upomínku na bitvu r. 1427.
●
CÍRKEV EVANGELICKÁ METODISTICKÁ Sedmdesátka, náměstí Republiky 70
pá 4. 8. * 10.00-21.00 hod. "Čajovna" s občerstvením a ochutnávkou kávy.
so 5. 8. * 10.00 hod. "Bohoslužba pro nevěřící".
Komentovaná bohoslužba určená všem, kdo nenavštěvují církev.
●
CÍRKEV PRAVOSLAVNÁ kostel sv. Máří Magdaleny, třída Míru
so 5. 8. * 9.00-18.00 hod. "Den otevřených dveří",
* 18.00-20.00 hod. "Večerní bohoslužba".
●
CÍRKEV ŘECKOKATOLICKÁ kostel sv. Václava, Kostelní ul.
so 5. 8. * od 18.00 hod. "Večerní bohoslužba",
ne 6. 8. * od 10.30 hod. "Nedělní bohoslužba".
●
CÍRKEV ŘÍMSKOKATOLICKÁ kostel NVPM, Kostelní ul.
pá 4. 8. * v 17.00 hod. * "Tichá adorace", prostor pro ztišení a meditaci,
možnost zpovědi a duchovního rozhovoru s knězem
* v 18.00 hod. "Mše svatá"
18.45 hod. Zpívané litanie k Božskému Srdci Páně, zásvětná modlitba, Svátostné požehnání,
so 5. 8. * 09.00-11.00 hod. "Den otevřených dveří" s knězem k dispozici k rozhovoru,
ne 6. 8. * 10.00 hod. "Nedělní farní mše svatá ze svátku Proměnění Páně".
Panelová výstava o historii tachovského chrámu, ukázky ze současného života farnosti.
K zakoupení pohlednice kostela, obrázky Panny Marie pomocnice s poutnickým razítkem,
dvojjazyčná brožura s připomínkou 100. výročí regotizace kostela (česko-německy, r. 2008)
(12.-13. 8. Tachovská pouť * "Slavnost Nanebevzetí Panny Marie v Tachově")
******

JARMARK, OBČERSTVENÍ, ATRAKCE:

● jarmareční, řemeslné zboží - Husitská ul., Kostelní ul.,
● stánky s občerstvením - náměstí Republiky,
● atrakce, stánky - pod Vysokou, Pobřežní ul.
*****
UPOZORNĚNÍ:
Zastavení provozu: pá 4. 8. * od 17.00 hod. - ne 6. 8. * do 17.00 hod.
- náměstí Republiky, ul. Husitská, Soudní, B. Němcové,
K. H. Borovského (stanoviště pro umělce a technické zajištění oslav).
Omezení provozu: pá 4. 8. * 22.00-22.30 hod. "Noční průvod" s loučemi
- směr: B. Němcová, náměstí, proluka, Zámecká, Pobřežní směr pod Vysokou
so 5. 8. * 14.00-15.00 hod. "Průvod HS 2017" - směr: Hornická, Husitská, náměstí

******
PODĚKOVÁNÍ:
● všem dobrovolníkům za pomoc a účast při přípravách slavností,
● všem sponzorům a podporovatelům slavností,
● všem spolkům, institucím a organizacím za prezentaci své činnosti.

******
REGIONÁLNÍ INFORMAČNÍ CENTRUM
náměstí Republiky 85; infocentrum@mkstc.cz; 374 63 00 00 / 01
NABÍDKA: informace o programu slavností,
turistické známky, pohledy, mapy, knihy, upomínkové předměty.
so 5. 8. * 10.00-17.00 hod. / ne 6. 8. * 10.00-15.00 hod.
Instagram: #tachovskeslavnosti ● #Tachov ● #tachovskakultura
Facebook: Městské kulturní středisko Tachov; web: www.mkstc.cz
IC - zámek, jízdárna: Rokycanova 1; info@tachovskyzamek.cz; 373 70 08 93
******
graf. zpracování: Jana Hiclová Honzíková, MKS Tachov; tisk: Lieblprint s.r.o., Planá u M.L.

