Úvodník
Vážení čtenáři,
v souvislosti s obdobím husitských válek se v Tachově hojně vzpomíná léto roku 1427, kdy se u Tachova
v podstatě rozutekla 4. křížová výprava. Jen někteří její účastníci se podíleli na obraně města, které po
několika dnech náporu husitů podlehlo. Husitské vítězství a dobytí města je tedy v historické paměti
zakotveno hlouběji než husitská porážka, či spíše neúspěch a úspěšné hájení města Tachova. K tomu došlo
v lednu 1421. Husitské vojsko pod vedením Žižkovým nejprve prakticky bez boje opanovalo klášter
kladrubský. Poté se posunulo ke Stříbru. Zatímco je husité obléhali, dozvěděl se Žižka, že úhlavní nepřítel,
přední představitel katolického Plzeňského landfrídu, Bohuslav ze Švamberka, dorazil s nepočetnou družinou
na svůj hrad Krasíkov. Zanechav obléhání Stříbra, vydal se husitský hejtman ke Krasíkovu, který po krátkém
odporu dobyl. Jak jsme psali již dříve, zajali zde husité Bohuslava ze Švamberka. Zřejmě kolem 15. ledna, po
přesunu od Krasíkova, Žižka prudce zaútočil na Tachov tehdy pevně stojící na straně protihusitské. Obránci
se však hájili srdnatě. Sotva husité opanovali předměstí, byl zde založen požár, kterému podlehlo několik
husitských vozů i s koňmi. Především však Zikmund bezodkladně vyslyšel volání o pomoc a v rekordním čase
zformoval poměrně početnou armádu. Na tu Žižka u Tachova nečekal a odebral se nejprve k Táboru a
posléze Praze. Na cestě zaútočil na Bor, který vypálil. Nedobytí Tachova tak zůstává jedním z nemnoha
neúspěchů tohoto většinou vítězícího jednookého husitského hejtmana.
PhDr. Jana Hutníková, ředitelka Muzea Českého lesa
***************************************************************************************************************************
Jednání rady města a zastupitelstva města
Zastupitelstvo města na svém 22. zasedání dne 19. 6. 2017
- Zvolilo místostarostou města (dlouhodobě uvolněný pro výkon funkce) Mgr. Jana Straku, bytem Tachov.
- Schválilo účetní závěrku města za rok 2016 k datu 31. 12. 2016.
- Schválilo návrh závěrečného účtu města Tachova za rok 2016 a vyslovuje souhlas s celoročním
hospodařením s výhradou.
- Schválilo opatření přijatá finančním odborem MěÚ k odstranění zjištěného nedostatku.
- Vzalo na vědomí „Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města Tachova za období od 1. 1. 2016
do 31. 12. 2016“.
- Schválilo rozpočtové opatření č. 1/2017.
- Schválilo plán hlavních úkolů veřejných zasedání Zastupitelstva města Tachova na období 2. pololetí
2017.
- Schválilo obecně závaznou vyhlášku města č. 2/2017, kterou se doplňuje obecně závazná vyhláška č.
4/2016 o místních poplatcích.
- Konstatuje ověření, ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), že návrh Změny č. 1 územního plánu Tachov není v rozporu s Politikou územního
rozvoje ČR 2008 ve znění Aktualizace č. 1 Politiky územního rozvoje České republiky z roku 2015, se
Zásadami územního rozvoje Plzeňského kraje 2008 ve znění Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje
Plzeňského kraje z roku 2014, se stanovisky dotčených orgánů a stanoviskem Krajského úřadu
Plzeňského kraje.
- Souhlasilo s vyhodnocením a vypořádáním připomínek k návrhu Změny č. 1 územního plánu Tachov tak,
jak jsou uvedeny v odůvodnění změny.
- Schválilo vydání Změny č. 1 územního plánu Tachov - datum úpravy květen 2017 formou opatření
obecné povahy.
- Pověřilo Ing. Václava Svobodu, člena zastupitelstva města k přijímání prohlášení o vstupu do manželství
a stanovilo, že může při významných příležitostech a občanských obřadech užívat závěsný odznak
(odznak se státním znakem).
- Uložilo vedení města připravit do příštího jednání zastupitelstva konečný návrh řešení převodu sportovní
haly do vlastnictví města.
Rada města na své 54. schůzi dne 7. 6. 2017
- Schválila „Směrnici na prodej palivového dřeva z městských pozemků (mimo les)“ a ceník dle návrhu,
s účinností od 15. 6. 2017.
- Udělila souhlas Městskému kulturnímu středisku, p. o. IČ: 00076 686 s uzavřením smlouvy o nájmu
2
nebytových prostor o celkové výměře 46 m v přízemí budovy čp. 119 nám. Republiky v Tachově pro fi.
Dr. Popov, s.r.o., Plzeňská 857, 348 15 Planá, IČ: 26324881, k umístění prodejny produktů zdravé výživy
apod. od 1. 7. 2017 na dobu neurčitou, s výpovědní dobou 6 měs., za nájemné ve výši 1 000 Kč/měsíc +
DPH v platné sazbě a provozní náklady.
- Schválila předložení žádostí Města Tachova do výzvy o podporu kinematografie „Digitalizace a
modernizace kin v roce 2017 – 2018“. Jedná se o projekt „Digitalizace kina MŽE v Tachově“ s maximálně
možnou výší dotace 850 tis. Kč a projekt „Výměna sedaček v kině MŽE v Tachově“ s maximálně možnou
výší dotace 350 tis. Kč.

Rada města na své 55. schůzi dne 29. 6. 2017
- Schválila zřízení 2 věcných břemen spočívajících v právu uložení inženýrských sítí a v právu vstupu a
vjezdu na pozemky města.
- Schválila přijetí účelového finančního daru ve výši 5.000 Kč na vytvoření fotokopií obrazů, které budou
umístěny v tachovském zámku. Příjemcem daru bude Městské kulturní středisko, příspěvková organizace
města, dárcem je KDK Automotive Czech, s.r.o., Vítkov 108, Tachov.
- Souhlasila s přijetím dotace ve výši 165 000 Kč od Plzeňského kraje určené na akci „Oprava kapličky
Oldřichov“.
- Souhlasila, na základě návrhu MKS Tachov, s výrobou samolepky „tachovský znak“ a s jejím využitím ke
komerčním účelům.
Rada města na své 56. schůzi dne 12. 7. 2017
- V souladu s předloženým návrhem OŠPP MěÚ Tachov povoluje výjimku z maximálního počtu dětí na
jednu třídu v MŠ Tachov, Pošumavská 1675, příspěvková organizace, v MŠ Tachov, P. Velikého 1255,
příspěvková organizace, v MŠ Tachov, Stadtrodská 1600, příspěvková organizace v MŠ Tachov, Tyršova
1546, příspěvková organizace a v MŠ Tachov, Sadová 1356, příspěvková organizace, na období školního
roku 2017/2018.
Zvýšený počet dětí nebude mít vliv na újmu kvality výchovně vzdělávací činnosti školy a budou splněny
podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví dětí. Tato výjimka vyhovuje hygienickým normám, pedagogickým
i organizačním podmínkám mateřských škol.
- Odvolala Mgr. J. Hrčkovou z pozice předsedkyně Komise prevence kriminality Rady města Tachova a
děkuje jí za dosavadní práci. Jmenovala Mgr. Jana Straku předsedou této komise.
- Souhlasila, na základě žádosti florbalového oddílu FBC GREEN DEVILS TACHOV, s použitím znaku
města na sportovních dresech tohoto oddílu s podmínkou, že nad znakem města bude uveden nápis
„MĚSTO TACHOV“.
- Schválila, na základě nabídky CBS Nakladatelství s.r.o., Vodní 1972, Zlín, zakoupení knihy k prezentaci
města s názvem „Tachovsko z nebe“, ve variantě „partner na míru“, v počtu 300 ks za cenu 77.850 Kč
bez DPH. Na nákladech za pořízení knihy se bude 1/2 podílet Městské kulturní středisko Tachov, p. o.
Rada města na své mimořádné 57. schůzi dne 17. 7. 2017
- Na základě provedeného výběrového řízení a doporučení hodnotící komise schválila přidělení veřejné
zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem „Varovný a informační systém pro město Tachov“ firmě
SOVT-RADIO spol. s r.o., Budějovická 1320, 389 01 Vodňany, IČ 47238810, vedená u Krajského soudu
v Českých Budějovicích, sp. zn. C 1973 za nabídkovou cenu 913.850 Kč bez DPH.

Úplné znění usnesení zastupitelstva města a rady města: na www.tachov-mesto.cz
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------ZPRÁVY Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU
ODBOR ŠKOLSTVÍ A PAMÁTKOVÉ PÉČE
Vyučování ve školním roce 2017/ 2018 začne v pondělí 4. září.
Podzimní prázdniny: čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2017
Vánoční prázdniny: sobota 23. prosince 2017 – úterý 2. ledna 2018, vyučování začne ve středu 3.
ledna 2018.
Mgr. Josef Kožnar
SMS PARKING nově i v Tachově
Provozovatel městských placených parkovišť Sluměta Tachov s.r.o. informuje občany a návštěvníky města
Tachov o nových možnostech platby parkovného. Od 8. srpna 2017 fungují v centru města čtyři
modernizované automaty, u kterých řidiči mohou nově využít platby prostřednictvím zprávy SMS nebo
platební karty.
Služba SMS PARKOVNÉ zajišťuje pohodlný a rychlý způsob úhrady parkovného prostřednictvím mobilního
telefonu. Současně přináší zákazníkům možnost úhrady využití parkovacího místa bez kontaktu s parkovacím
automatem.
Objednání SMS parkovacího lístku
Odeslání objednávky SMS parkovného probíhá následujícím postupem:
 Uživatel (parkující) vytvoří zprávu, do jejíhož textu vepíše klíčové slovo.
 Vepsanou zprávu parkující odešle na telefonní číslo: 90206

Parkující odešle SMS s textem:
TCmezeraRZvozidlamezeradoba parkování
Příklad TC_1P23456_150
V případě, že požadujete zaslání upozornění na konec předplacené doby parkování, vložte na konec SMS
symbol „U“
např. TC_1P23456_150_U
Cena parkovného
75 MINUT
150 MINUT
225 MINUT
300 MINUT

15 Kč
30 Kč
45 Kč
60 Kč

Provozní doba
PONDĚLÍ – PÁTEK
8.00 – 17.00
SOBOTA
8.00 – 12.00
NEDĚLE A SVÁTKY – ZDARMA

*******************************************************************
Dárcovství krve – září 2017 * Český červený kříž, Bělojarská 1541, Tachov
Datum odběrů: 12. a 19. září
Doba odběrů: 8.30-11.30 hod.

*******************************************************************
MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA (MAS) * MAS Zlatá cesta o. p. s.
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
klub pro rodiny s dětmi z Tachova a jeho okolí otevřeným všem příchozím.
Kontakt: tel. 605 178 711, e-mail: rc.katka@seznam.cz.
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.)
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
KRIZOVÉ CENTRUM
Podpora v těžkých životních situacích, ale i podpora při běžných starostech všedního života.
Info e-mail: sulimova@zlatacesta.cz, tel. č.: 723 321 661

Sobota 16. září 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.
Sobota 16. září 20.00–22.00 hod.
KONCERT DR. MARCY
Tachovská hudební rocková kapela s prvky popu a hard rocku zahraje k tanci i poslechu. Nenechte si ujít
večer ve výborné společnosti s dobrou hudbou.
Úterý 26. září 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.
***************************************************
KLUB ZDRAVÍ
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.
PŘIPRAVUJEME
Úterý 3. ŘÍJNA od 18.00 hod.
VLIV MYŠLENÍ MA ZDRAVÍ
Jak myslím takový jsem. Rozdíly v myšlení mužů a žen. Lze změnit naše myšlení?
Přednáší: RNDr. Jarmila Králová, CSc., molekulární bioložka Ústavu molekulární genetiky AV ČR.
Info: email- svoboda.jos@email.cz; mobil: 723 750 383

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 nebo se zaregistrujte k odběru novinek na www.zlatacesta.cz.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO * nám. Republiky 85, 347 01 Tachov
tel.: MKS, náměstí – 374630003, informační centrum - 374630000, 374630001, kino Mže - 374723081,
knihovna - 374722711, 374722161, www.mks.tachov.cz
Pátek 1. září v 19.00 hod.
Velké divadlo Plzeň
Antonín Dvořák: RUSALKA
5. představení divadelního předplatného V8 * Konec představení ve 22.00 hod.
Odjezdy autobusu:
BUS nádraží
17.30 hod.
býv. autobus. zastávka u parku
17.32 hod.
**********************************
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, uzávěrka
přihlášek 5. 9.

***********************************
15. ročník letního hudebního festivalu
„DVEŘE JÍZDÁRNY DOKOŘÁN“
Neděle 10. září v 15.00 hod.
jízdárna Světce
závěrečný koncert * ONDRÁŠ - VOJENSKÝ UMĚLECKÝ SOUBOR / ČR
V současné době působí VUS ONDRÁŠ v České republice jako
jediné profesionální těleso svého druhu, které patří ke špičce ve
svém oboru a které se zabývá mimo jiné i uchováváním a
rozvíjením vybraných prvků tradiční lidové kultury a kulturního
dědictví. Dramaturgicky se zaměřuje především na národopisné
oblasti Moravy a Čech.
dobrovolné vstupné
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.
***********************************
Sobota 16. září 10.00-17.00 hod.
DNY EVROPSKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ
V tento den budou zdarma přístupny tyto památkové objekty: zámek (ZUŠ), zámecký mlýn, příhradební
ulička, kostel Nanebevzetí P. Marie a jeho věž, kostel sv. Václava, Muzeum Českého lesa a kostel sv. Máří
Magdalény, jízdárna Světce, nově budova Sedmdesátky na náměstí. Zámek bude přístupný za snížené
vstupné, prohlídky každou celou hodinu. Podrobnější informace – letáčky (budou v IC) a plakáty.
*****************
Jízdárna Světce 10.00 – 17.00 hod.
Výstavy:
VÝSTAVA O RODINĚ WINDISCHGRÄTZŮ
STAVBA ROKU PLZEŇSKÉHO KRAJE 2016 – oceněna i jízdárna
VÝTVARNÉ A RUČNÍ PRÁCE KLIENTŮ DOMOVŮ PRO SENIORY (Tachov a Kurojedy)
Komentované prohlídky: 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 16.00 hod.
***********************************
Sobota 23. září v 19.00 hod.
společenský sál Mže
I. PRODLOUŽENÁ
KURZU TANCE A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY PRO ZAČÁTEČNÍKY
Vstupné 100 Kč
*******************************
Neděle 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
***********************************
Úterý 26. září v 15.00 hod.
kino Mže
SEMINÁŘ * KOTLÍKOVÉ DOTACE
V rámci semináře budou poskytnuty informace k dotačním programům NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM A
DEŠŤOVKA.
1. základní podmínky připravovaného dotačního titulu „Pořízení ekologického vytápění v domácnostech II na
podporu výměny stávajících kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním pro fyzické osoby v rodinných
domech.
2. Postup založení uživatelského účtu v aplikaci eDotace, který je pro podání žádosti nezbytný.
3. Nová zelená úsporám – bonus pro „kotlíkáře“, dotace na výstavbu a rekonstrukci rodinných domů, podpora
rekuperačních jednotek a zdrojů tepla či elektrické energie.
4. Dešťovka – systém podání žádosti o podporu , souhrn a zkušenosti z administrace.
Zájemci se mohou semináře zúčastnit bez nutnosti předchozího přihlášení, seminář je bezplatný.
***********************************

PŘIPRAVUJEME
Pátek 6. října v 19.00 hod.
Velké divadlo Plzeň * Petr Iljič Čajkovskij: LABUTÍ JEZERO
6. představení divadelního předplatného V8 * Konec představení ve 21.30 hod.
Odjezdy autobusu:
BUS nádraží
býv. autobus. zastávka u parku

17.30 hod.
17.32 hod.

**********************************
KINO MŽE
Středa 6. září v 17.00 hod.
Americký film v českém znění * ODVÁŽNÁ VAIANA: LEGENDA O KONCI SVĚTA
Příběh nebojácné dospívající dívky, která se vydává na nebezpečnou cestu, aby zachránila svůj lid. Cestou
potkává Vaiana kdysi mocného poloboha Mauiho, který jí pomůže stát se zkušenou mořeplavkyní. Společně
se plaví přes širý oceán a zažívají nebezpečná a úžasná dobrodružství, například setkání s obřími mořskými
monstry. Na konci cesty Vaiana splní úkol svých předků a najde to, co vždycky hledala: sama sebe.
Animovaný dobrodružný film. Mládeži přístupno. 107 min.
Vstupné 60 Kč
Středa 6. září v 19.00 hod.
Česko-slovensko-polský film * ZAHRADNICTVÍ: RODINNÝ PŘÍTEL
Filmová trilogie ZAHRADNICTVÍ se skládá ze tří samostatných filmů odehrávajících se na pozadí
nejdramatičtějších období minulého století. Vypráví o třech rodinách: rodině leteckého radiotelegrafisty, rodině
majitele kadeřnického salonu a rodině majitele zahradnictví. Obsáhne 20 let života postav, které musely v
těchto pohnutých časech prožít nejlepší léta svých životů. Vypráví o věrnosti, touze, vině a lásce, o
odchodech a návratech, o rodině, rodičích a dětech. Jde o rodinný portrét viděný pohledem žen, které osud
svedl dohromady.
Režie Jan Hřebejk, hrají Aňa Geislerová, Martin Finger, Klára Melíšková, Ondřej Sokol, Gabriela Míčová,
David Novotný a další. Milostné drama. Mládeži přístupno. 130 min.
Vstupné 80 Kč
Středa 13. září v 17.00 hod.
Americký film v českém znění * ŠMOULOVÉ: ZAPOMENUTÁ VESNICE
V tomto novém filmu o Šmoulech se Šmoulinka, po nálezu tajuplné mapy, vydává společně se svými
nejlepšími kamarády Koumákem, Nešikou a Silákem na vzrušující a napínavou pouť Zakázaným lesem,
plným kouzelných stvoření, aby nalezli tajemnou, dávno ztracenou vesnici dříve, než se to podaří zlému
kouzelníkovi Gargamelovi. Na své dramatické cestě, plné nebezpečí, jsou Šmoulové na stopě objevu
největšího tajemství šmoulí historie! Animovaná rodinná komedie. Mládeži přístupno. 88 min.
Vstupné 60 Kč
Středa 13. září v 19.00 hod.
Česko-slovenský film * MASARYK
Prožil život bohéma, miloval ženy, hudbu, velká gesta. V jeho srdci bojovala nespoutanost extravagantního
umělce s povinností a morálkou úředníka, diplomata. Velkou část života procestoval, ale nikdy nezapomněl na
zemi, z níž pocházel, na republiku, kterou založil jeho otec Tomáš Garrigue. Smrt Jana Masaryka je dodnes
zahalena tajemstvím. Mnohá tajemství se však skrývají i v jeho životě! Dramatický příběh, věnovaný osudům
velvyslance a pozdějšího československého ministra zahraničí, Jana Masaryka, se vrací do doby těsně před
druhou světovou válkou. Na pozadí historických událostí se odehrává napínavý životní příběh okouzlujícího,
ale nevyrovnaného, sebedestruktivního muže a jeho marného boje o budoucnost vlastní země. Režie Julius
Ševčík, hrají: Karel Roden, Oldřich Kaiser, Arly Jover, Hanns Zischler, Eva Herzigová, Jiří Vyorálek, Milton
Welsh, Paul Nicholas, Dermot Crowley a další. Historické životopisné drama.
Mládeži přístupno od 12 let. 113 min.
Vstupné 80 Kč
Středa 20. září v 19.00 hod.
Francouzský film * I DVA JSOU RODINA
Vtipný a nonšalantní Samuel si užívá bezstarostný život na francouzské Riviéře. Jednoho dne ho však
navštíví víkendový flirt Kristin a oznámí mu, že dítě, které drží v náručí, je jeho. Předá mu holčičku a uteče.
Samuel vyráží s malou Glorií do Londýna, kde Kristin marně hledá. Nakonec mu nezbývá nic jiného než si
najít práci a ve velkoměstě se usadit. Samuel se okouzlujícím způsobem pouští do výchovy malé Glorie.
Během následujících osmi let se ukáže, že je nejen milující, ale i hodně netradiční táta. S humorem se
vypořádává s nástrahami každodenního života osamělého Francouze v Londýně. Rodinná idylka se však
záhy změní, když se zničehonic před jejich dveřmi objeví Kristin ... Komedie.
Mládeži přístupno od 12 let. 118 min.
Vstupné 80 Kč

Středa 27. září v 17.00 hod.
Americký film v českém znění * MIMI ŠÉF
Mimi šéf je ve skutečnosti velký boss. Navenek sice působí jako roztomilé batole, ale uvnitř je to protřelý
byznysmen posedlý obchodními úspěchy. Pracuje pro organizaci BabyCorp a jeho hlavním posláním je zjistit,
proč teď děti prohrávají na trhu rodičovské lásky. Zatímco lásky k dětem ubývá a podíl BabyCorp na trhu
klesá, o to rychleji rostou výsledky konkurenční společnosti Štěně a.s. Ta místo dětí prosazuje do rodin
chlupaté, roztomilé mazlíčky a její zakladatel Francis E. Francis si může spokojeně mnout ruce a věřit, že děti
z byznysu s láskou úplně vyšoupne. Mimi šéf se musí se svými pomocníky z BabyCorp vydat na speciální
misi za záchranou rodičovské lásky. A aby v boji proti konkurenci uspěl, musí na svou stranu získat i svého
staršího brášku. Rodinná animovaná komedie. Mládeži přístupno. 97 min.
Vstupné 60 Kč
Středa 27. září v 19.00 hod.
Francouzský film * Z PAŘÍŽE DO PAŘÍŽE
Neuvěřitelný, avšak pravdivý příběh začíná v okupované Paříži, kde dva bratři, desetiletý Joseph a
dvanáctiletý Maurice, tráví čas jako ostatní kamarádi školou, pouličními hrátkami i lumpárnami. Až do dne, kdy
musí na kabátě začít nosit žlutou hvězdu. Pak se situace zásadně změní. Nacisté pořád přitvrzují, Židům jde o
život, a tak tatínek rozhodne: kluci musí pryč. Okamžitě, sami, bez papírů, mají odjet nočním vlakem, nějak se
dostat přes demarkační čáru a pak za staršími bratry do svobodné zóny na jih Francie. Vydávají se tedy na
nebezpečnou cestu, téměř bez peněz, vybaveni jen svou bystrostí, statečností a instinktem. Nikdo netuší, že
potrvá ještě tři roky, než válka skončí, ani zda se všichni znovu setkají. Malí hrdinové si naštěstí při tom všem
dokáží v sobě uchovat dětství i najít čas na malá klukovská dobrodružství. Válečné drama. Mládeži přístupno.
110 min.
Vstupné 80 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.
sobota
9.00-12.00 hod.
– jenom oddělení pro dospělé
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *************** * * * *

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
*********************
31. 5. – 1. 10.
ZDENĚK BURIAN
MALÍŘ ZTRACENÉHO ČASU
Rozsáhlá 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
**********************
Sobota 16. září 10.00-17.00 hod.
DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ
- snížené vstupné do expozice (40 a 20 Kč),
na výstavu Zdeňka Buriana vstup zdarma.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ********************************************* * * * * * * * * * * * * *

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

KURZY NA ŠKOLNÍ ROK 2017/18
PŘIHLÁŠKY:
 Na veškeré akce je nutné se PŘIHLÁSIT do uvedeného data uzávěrky.
 Pro školní rok 2017/2018 je uzávěrka stanovena na 18. září 2017
 Přihlásit se je možné buď elektronicky na webových stránkách www.revis-tachov.cz
(po výběru příslušného kurzu) nebo osobně v REVISu formou papírové přihlášky.
 Za přihlášeného je účastník považován až po zaplacení kurzovného.
PRŮBĚH
 Večerní kurzy se vypisují vždy na pololetí (říjen – leden, únor – červen).
 Kurzy se konají vždy v určený den a hodinu, a to jednou týdně.
ÚČASTNÍCI:
 Jazykové a počítačové kurzy mají standardně 7 až 10 osob.
 Pohybové kurzy mají standardně 8-14 osob
 Pořadatel si vyhrazuje právo zrušit akci v případě nahlášení nízkého počtu účastníků.

1) JAZYKOVÉ KURZY
Název kurzu

Lektor

Výuka

Učebnice

ANGLIČTINA I
začátečníci

Bc. Petra Terčová

PO 7.00–8.15

New Headway Beginner
(lekce 1-5)

25. 9. 2017

22. 1. 2018

ANGLIČTINA I
začátečníci

Bc. Petra Terčová

ÚT 17.15–18.30

New Headway Beginner
(lekce 1-5)

26. 9. 2017

16. 1. 2018

ANGLIČTINA II
pokročilí začátečníci

Bc. Petra Terčová

ST 17.15–18.30

New Headway Beginner
(lekce 10-14)

27. 9. 2017

24. 1. 2018

ANGLIČTINA III
mírně pokročilí

Mgr. Mariana Stichová

PO 17.15–18.30

New Headway Elementary
(lekce 5-8)

25. 9. 2017

22. 1. 2018

ANGLIČTINA IV
středně pokročilí

Mgr. Mariana Stichová

PO 18.45–20.00

New Headway PreIntermediate (lekce 1-4)

25. 9. 2017

22. 1. 2018

NĚMČINA I
začátečníci

Mgr. Libuše Vavřínková

ÚT 7.00–8.15

Studio 21 A1 (lekce 1-6)

26. 9. 2017

16. 1. 2018

NĚMČINA I
začátečníci

Miroslava Pflanzerová

ST 17.15–18.30

Studio 21 A1 (lekce 1-6)

27. 9. 2017

24. 1. 2018

NĚMČINA I
začátečníci

Miroslava Pflanzerová

ČT 18.45–20.00

Studio 21 A1 (lekce 1-6)

5. 10. 2017

1. 2. 2018

NĚMČINA II
pokročilí začátečníci

Miroslava Pflanzerová

ČT 17.15–18.30

Studio 21 A2 (lekce 1-6)

5. 10. 2017

1. 2. 2018

NĚMČINA III
mírně pokročilí

Mgr. Libuše Vavřínková

ÚT 17.15–18.30

Studio 21 B1 (lekce 1-5)

26. 9. 2017

16. 1. 2018

NĚMČINA IV
středně pokročilí

Bc. Branislav Eldes

ÚT 18.45–20.00

Studio D B2/1 (lekce 1-5

26. 9. 2017

16. 1. 2018

NĚMČINA V
pokročilí

Bc. Branislav Eldes

ÚT 17.15–18.30

Studio D B2/2 (lekce 1-5)

26. 9. 2017

16. 1. 2018

Francouzština I
začátečníci

Ing. Vladimír Kasík

PO 18.45–20.00

Francouzština pro samouky

25. 9. 2017

22. 1. 2018

Francouzština II
pokročilí začátečníci

Ing. Vladimír Kasík

PO 17.15–18.30

Francouzština pro samouky

25. 9. 2017

22. 1. 2018

CENA JAZYKOVÝCH KURZŮ = 2.250 Kč/pololetí
 zahrnuje účastnický poplatek, vystavení závěrečného osvědčení
 cena nezahrnuje učebnice (objednávky na 1. lekci kurzu)
 Kurz zahrnuje 16 lekcí po 75 min., celkem 20 hod.

Zahájení Ukončení

2) KONVERZAČNÍ JAZYKOVÝ KURZ
Název kurzu

Lektor

Výuka

Cena

Zahájení

Ukončení

Francouzská
konverzace

James Chevron

ST 18.10–19.10

2.999 Kč
(16 lekcí po 60 min.)

27. 9. 2017

24. 1. 2018

3) POČÍTAČOVÝ KURZ
Název kurzu

Lektor

Výuka

Zahájení

Ukončení

PRÁCE S PC – individuální kurz
(10 hod.)

Roman Bartoš

DLE DOHODY

DLE DOHODY

DLE DOHODY

INDIVIDUÁLNÍ počítačový kurz (10 hod.)
4.000 Kč/kurz (tzn. 400 Kč/hod.) – při dvou osobách 2.000 Kč/os.
 Individuální kurz je určen pro 1 osobu, max. pro 2 osoby (při účasti dvou osob vychází kurzovné
na 2.000 Kč). Podmínkou účasti dvou osob je přibližně stejná znalost práce s počítačem.
 Kurz je rozvržen do 8 lekcí po 75 min., celkem 10 hodin. Konkrétní termín konání včetně data
zahájení bude přizpůsoben požadavkům účastníka/ů – nutno zkonzultovat. Kurz se koná v prostorách
REVIS.
 Možné oblasti zaměření: Úvod do PC; Program Word; Program Excel; Internet a elektronická pošta;
Program PowerPoint; Úpravy obrázků a fotografií

4) ABY ZÁDA NEBOLELA – rehabilitační kurz
Název kurzu

Lektor

Výuka

Cena

Zahájení

Ukončení

Aby záda nebolela
(skup. C)

Ladislava Haklová

ST 17.00–18.00

1.000 Kč

1. 11. 2017

14. 3. 2018

Aby záda nebolela
(skup. D)

Ladislava Haklová

ČT 17.00–18.00

1.000 Kč

2. 11. 2017

15. 3. 2018

Rehabilitační kurzy mají standardně 8 až 12 osob.

5) JÓGA
Název kurzu

Lektor

Výuka

Zahájení

Ukončení

Jóga pro pokročilé (dopolední)

Olena Martínková

PO 9.00–10.00

25. 9. 2017

15. 1. 2018

Jóga pro pokročilé

Olena Martínková

PO 18.30–19.30

25. 9. 2017

15. 1. 2018

Jóga pro pokročilé

Olena Martínková

ST 18.30–19.30

27. 9. 2017

17. 1. 2018

CENA = 850 Kč/pololetí
Kurz zahrnuje 15 lekcí po 60 min., celkem 15 hod.
Kurzy mají standardně 8 až 14 osob.

7) NOVINKA!!! DĚTSKÁ JAZYKOVÁ ŠKOLA
Název kurzu

Lektor

Určeno pro

Výuka

Cena

Zahájení

Ukončení

Angličtina pro děti

Bc. Petra Terčová

žáci 4. a 5. tříd

ÚT 15.00–16.00

2.199 Kč

26. 9. 2017

23. 1. 2018

Angličtina pro děti

Bc. Petra Terčová

žáci 6. a 7. tříd

ÚT 16.05–17.05

2.199 Kč

26. 9. 2017

23. 1. 2018

Němčina pro děti

Bc. Nicole Smolíková

1. stupeň ZŠ

ST 15.00–16.00

2.199 Kč

5. 10. 2017

1. 2. 2018

Němčina pro děti

Bc. Nicole Smolíková

2. stupeň ZŠ

ST 16.05–17.05

2.199 Kč

5. 10. 2017

1. 2. 2018

Francouzština pro děti
s rodilým mluvčím

James Chevron

žáci ZŠ

ČT 17.00–18.00

2.999 Kč

27. 9. 2017

24. 1. 2018



Kurz zahrnuje 16 lekcí po 60 min., celkem 16 hod.

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 5. září, 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 7. září od 10.00–14.00 hod.
MÍSTO:
Správa CHKO Slavkovský les, Hlavní třída 504, Mariánské Lázně
PODMÍNKOU STUDIA JE STAROBNÍ NEBO PLNÝ INVALIDNÍ DŮCHOD!!!
PŘIPRAVUJEME NA ŘÍJEN:
Akreditovaný seminář pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Středa 11. října, 8.00–13.00 hodin
ASTRONOMIE PRO KAŽDÉHO
Doporučeno: učitelům ZŠ, G, SOŠ a SOU
Lektor:
Lumír HONZÍK
vedoucí plzeňské pobočky Hvězdárny v Rokycanech a Plzni, člen celostátního Výkonného
výboru České astronomické společnosti, garant a lektor předmětů Základy astronomie a
Základy meteorologie na Univerzitě třetího věku (U3V) při ZČU v Plzni
Uzávěrka:
OBSAH:

do 4. 10. 2017
O zatměních Slunce a Měsíce, vzniku fází Měsíce
Odhalená tajemství Pluta
Co přinesl kosmický průzkum Pluta a jeho satelitů
Proč létáme do vesmíru
Praktický dopad kosmonautiky na náš běžný život

Cena:

849 Kč (včetně občerstvení – káva, čaj, minerálka)

**************************************************************************************************************
pro školní rok 2017/2Hledání rodinných kořenů, Svět3V v
SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE

věku

ZVEME ŠIROKOU VEŘEJNOST * Info: email- svoboda.jos@email.cz; mobil: 723 750 383
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 Pavla do Galacie (Galatským).
BOHOSLUŽBA

11.00-12.00 hod.

**************************************************************
ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA
Rokycanova 1, 347 01 Tachov; www.zustachov.cz, tel. 374722231, e-mail: kancelar@zustachov.cz
Pondělí 4. září od 14.00 hod.
nádvoří zámku * SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2017 / 2018
Program: vystoupení TDS
4. - 8. září 14.00-17.00 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, e-mail: muzeum@tachov.cz

Otevírací doba:
Po, Út, Čt, Pá
St
So, Ne a státní svátek 28. 9.

9-16 hod.
9-17 hod.
10-16 hod.

Stálé expozice historie, národopisu a přírody, v refektáři gotické sbírky a sousoší Poslední večeře Páně
v životní velikosti.
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.
Výstava je prodloužena do 12. září.
Od 16. září LIDOVÁ ARCHITEKTURA PLZEŇSKÉHO KRAJE
Výstava je výsledkem spolupráce muzeí zřizovaných Plzeňským krajem a seznamuje se skvosty lidové
architektury tohoto regionu. Hojně jsou zastoupeny také stavby z okresu Tachov.
Výstava potrvá do 29. 10.
Úterý 12. září v 17.30 hod.
PŘEDSTAVENÍ SBORNÍKU MUZEA č. 35
Sobota 16. září v 10.00-17.00 hod.
DNY EVROPSKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ
Muzeum otevřeno zdarma – speciální kostýmované prohlídky probíhají průběžně.
Neděle 17. září
DEN PRO BÄRNAU
Na akci v Bärnau prezentační stánek muzea s interaktivní zábavou pro děti i dospělé.
Úterý 19. září v 17.30 hod.
přednáška
KŮŇ PŘEVALSKÉHO
Záchrana posledního divokého koně v české režii. RNDr. Evžen Kůs vedl plemennou knihu ohroženého
živočišného druhu, jehož záchranný chov dlouhodobě zajišťuje ZOO Praha. Účastnil se i vysazování jedinců
z tohoto chovu do jejich původní vlasti – Mongolska.
Sobota 23. září od 10.00 hod.
DEN ČESKÉHO LESA V HALŽI

Prezentační stánek muzea s hrami, kvízy, soutěžemi.
Úterý 26. září v 17.30 hod.
MUZEJNÍ AKADEMIE
studijní obor
HUSITSTVÍ NA TACHOVSKU V SOUVISLOSTECH
6. lekce vzdělávacího cyklu pro účastníky od 12 do 100 let.
Téma: Bitva u Tachova a co s ní souvisí.
Přednáší PhDr. Vladimír Bystrický, emeritní ředitel SOA Plzeň a autor publikace o husitství v západních
Čechách.

PŘIPRAVUJEME:
V neděli 1. října v 15.00 hod.
vernisáž výstavy
ZAPOMENUTÁ MÍSTA POHRANIČÍ - 50 LET VÝVOJE KRAJINY OČIMA ARCHEOLOGIE
********************************************************************************************************************

DDM
Pondělí 4. - pátek 8. září
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Pro veřejnost: 4. - 5. 9.
8.00-16.00 hod.
6. - 8. 9.
13.00-16.00 hod.
*********************************************************************************************************************
DALŠÍ AKCE
Sobota 9. a neděle 10. září v 15.00 hod
Dlouhý Újezd * VYZKOUŠEJ SI STŘELBU Z LUKU
Lukostřelecký klub Tachov, z. s. pořádá závody ve střelbě z luku. Pro pokročilé je možnost zúčastnit se
závodu v terčové, terénní a 3D lukostřelbě. Nováčci se mohou zúčastnit závodu v terčové lukostřelbě v sobotu
9. 9. V omezeném množství půjčíme luk a šípy. Přihlášky můžete zaslat na e-mail: juran.jaroslav@email.cz
nejpozději do 6. září. Informace najdete na stránkách lktachov@webnode.cz nebo na tel. 602 517 160.
***************************
Sobota 16. září 8.30 – 11.30 hod.
nádraží ČD Tachov * HISTORIE TACHOVA
10 km dlouhý turistický pochod po památkách Tachova a blízkého okolí (Světce, Vysoká, minerální pramen).
Start je na nádraží ČD a trasa mapuje významné tachovské památky. Většina z nich bude tento den zdarma
otevřena. Zájemci o splnění tematického turistického odznaku Historie Tachova si mohou na startu zakoupit
záznamník, po jeho splnění v cíli obdrží odznak. Cíl je do 16.00 hod. v pokladně muzea. Pořádá KČT – odbor
Tachov (informace: Alena Mautnerová, tel. 737357370).
***************************
Neděle 24. září 9.30 hod.
Historický park v Bärnau * ŠPACÍR PO ZLATÉ CESTĚ
Terra Tachovia pořádá tradiční již 13. ročník tohoto pochodu, podrobnosti u Hospicu sv. Jiří.
***********************************************************************************************************************
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.

*****************
Neděle 24. září 9.30 hod.
Historický park v Bärnau
ŠPACÍR PO ZLATÉ CESTĚ
Terra Tachovia pořádá tradiční již 13. ročník tohoto pochodu, poprvé na podporu Hospice sv. Jiří v Tachově.
V 8.30 odjezd autobusu od plaveckého bazénu do Bärnau, v 9.30 se vychází z Historického parku v Bärnau
od milníku sv. Wolfganga. Délka trasy je 20 km. V polovině cesty je připraveno na Oborské hájovně „U Plášila“
občerstvení a hudební vystoupení. Předpokládaný návrat do Tachova je v 17 hodin, kde se mohou poutníci
poblíž milníku Jana Lucemburského posilnit v restauraci River. Autobus zpět do Bärnau odjíždí v 19.30 hodin
od plaveckého bazénu.
Registrační poplatek činí 150 Kč. Bližší informace na tel. 606 652 185 nebo 774 413 374, e-mailu
terra.tachovia@email.cz nebo na www.hospictachov.cz.
******************************************************* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Sedmdesátka - nám. Republiky 70 (1. patro, bývalá prodejna NAVA).
Klub s občerstvením, knihami 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:
7. 9. – Rudolf Tomšů čte pasáže z knihy M. Horníčka, I. Hurníka a V. Preclíka Trojhlas.
14. 9. – Libor Duchek čte z Aischylovy Oresteiy.
21. 9. – Pavel Řepa čte z knihy Miloše Macourka Pohádky pro každého.
28. 9. – Erika Füle bude číst ze svého románu Yor. Součástí večera je vernisáž obrazů Frantiszka Bałona.
Začátky v 19 hodin, občerstvení od 18.30 hod., vstup do literární čajovny je volný.
**********************************

Dny Evropského kulturního dědictví 16. 9.:
V rámci prohlídky domu č. p. 70 na nám. Republiky, tzv. Sedmdesátka, bude celý den otevřena v 1. patře
čajovna, v níž bude poskytováno občerstvení.

Středa 20. září v 19.00 hod.
Zpívánky J+J
Hostem bude Ladislava Pitrová, ředitelka mateřské školy.
(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):
3. 9. – téma: Základem je milost.
10. 9. – téma: Bůh je Bohem osobním.
17. 9. – téma: Je důležité, jak žijeme svůj život.
24. 9. – téma: Různé církve neznamenají nepřátelství, naopak.
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: mobil 603 895 474, tel. 374 724 567, fax: 374 723 704; e-mail: petr.vrana@sportoviste-tachov.cz,
Zimní stadion
Bruslení pro veřejnost opět v pravidelných časech pondělí, úterý, čtvrtek a pátek 12.30-14.30 hod.
*************************************
Neděle 10. září ve 12.45 hod.
HC TACHOV X TJ TATRAN SEDLČANY * liga staršího dorostu
Sobota 16. září v 11.30 hod.
HC TACHOV X HC BANÍK SOKOLOV * liga mladších a starších žáků
Neděle 17. září ve 12.00 hod.
HC TACHOV X TJ SLAVOJ ZBRASLAV * liga staršího dorostu
Sobota 23. září v 11.45 hod.
HC TACHOV X HC ÚSTÍ NAD LABEM * liga mladších a starších žáků
Neděle 24. září v 11.45 hod.
HC TACHOV X HC SPARTAK ŽEBRÁK * liga staršího dorostu
Čtvrtek 28. září v 15.00 hod.
HC TACHOV X HC KADAŇ * liga mladších a starších žáků

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

Plavecký bazén
Od 18. září začínají pravidelné plavecké výcviky v rámci plavecké školy pro žáky základních škol a
mateřských školek.
Aktuální informace o akcích probíhajících na sportovištích je možné najít na stránkách sportovišť
www.sportoviste-tachov.cz

**************************
TJ Slavoj
Sobota 23. září od 9.00 hod. * sportovní hala
TACHOVSKÁ PÁLKA * 9. ročník turnaje ve stolním tenise o putovní pohár starosty města Tachova.
Přihlášky do 22. 9., e-mail: tjslavojtc@quick.cz, tel. 723401322, 606448079 nebo na místě v den konání do
8.30 hod.
Startovné – mládež do 15 let 20 Kč, dospělí 100 Kč, za dívky a ženy hradí startovné fi.Quatro Dřevostyl s.r.o.

*************************
TJ Slavoj Tachov – tenisový oddíl
TERMÍNY TURNAJŮ 2017 * Turnaje začínají v 9.30 hod., divácká veřejnost má vstup zdarma.
Sobota 2. září
Sobota 9. září
Sobota 16. září
Sobota 23. září

TC OPEN 6. kolo - závěr
HUSITSKÝ PALCÁT
JOHANA
STARÁ GARDA 4. kolo

čtyřhra
dvouhra/čtyřhra
čtyřhra
čtyřhra

*******************************
Fotbalový klub Tachov
Sobota 2. září v 17.00 hod.
FK TACHOV – HOLÝŠOV * A – muži, KPM
Sobota 9. září v 10.00 hod.
FK TACHOV – STOD * dorost, KS
Neděle 10. září v 10.00 hod.
FK TACHOV – PŘEŠTICE * žáci, KP
Sobota 16. září v 16.30 hod.
FK TACHOV – HORNÍ BŘÍZA * A – muži, KPM
Neděle 24. září v 10.00 hod.
FK TACHOV – KLATOVY * žáci, KP
Sobota 30. září v 16.00 hod.
FK TACHOV – ŽIHLE * A – muži, KPM

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