Úvodník
Vážení milovníci historie,
v minulém čísle jsme se zabývali otázkou formování 4. křížové výpravy proti husitským Čechám
v r. 1427. Početná křižácká vojska se postupně rozkládala před Stříbrem od 23. 7. Několikadenní
dělostřelecká palba měla vést k narušení hradeb. O úplné zničení města – budoucí kořist - ovšem
nebyl zájem a obránci se hájili srdnatě. Bez příchodu husitských vojsk by však trvale odolat
nedokázali. Ta dorazila asi 31. 7. k Rokycanům. Obléhání Stříbra tak bylo zastaveno a křižácká
vojska se šikovala k boji s přicházejícími husity. Přesun probíhal chaoticky a jinak běžné zapálení
opuštěných ležení bylo pochopeno jako začátek boje. Vznikla panika, která vyústila v noci z 2. na 3. 8.
v bezhlavý úprk směrem k Tachovu. Zde se chopil velení kardinál Beaufort, který díky početní
převaze křižáků nepovažoval situaci za ztracenou. Na kopci nad městem se strhne mezi šlechtici
potyčka o papežskou korouhev a ta se náhle ocitá na zemi. To je považováno za špatné znamení a
vojáci i knížata se dávají na útěk. Nezastaví je ani rytíř Kamrovec, který apeluje na to, že není před
kým utíkat, neboť žádného nepřítele nevidí. On a množství dalších se rozhodnou posílit obranu města
Tachova. Bitva u Tachova tak vlastně ani bitvou nebyla, došlo jen k ojedinělým šarvátkám prchajících
s dostihnuvšími je husity. Husité se pak soustředili na dobytí města, které nebylo ani rychlé ani
jednoduché. V Tachově se uzavřelo množství účastníků výpravy hlavně z řad českých katolíků.
Dělostřelecká příprava husitů ke zteči trvala téměř celý týden. Byly podkopány hradby, zapáleny
městské domy. 11. 8. bylo město v krvavém boji vzato útokem a dobyto. Padlo množství obránců
včetně výše zmíněného rytíře Kamrovce. Zprávy o počtech padlých a osudech obyvatel se liší. Lze
však považovat za pravděpodobné, že hromadné vyvražďování obyvatel, jak uvádějí někteří naši
současníci, nenásledovalo. 1400 bojovníků se uchýlilo do hradu. Po několika dnech však seznali, že
budou brzy vyhladověni a vzdali se. Zprávy kronikářů hovoří o tom, že u Tachova bylo husity
ukořistěno mohutné dělo krále Václava IV. Chmelík. Tachov se stal husitskou pevností pod velením
Buzka ze Smolotel. Ani tato potupná porážka katolické přesily ještě nevedla k poznání, že nové
křesťanské učení v Čechách zakořenilo tak hluboce, že je nelze vojenskou silou zničit. (více v V.
Bystrický: Západní Čechy v husitských válkách, Veduta 2013)
PhDr. Jana Hutníková, ředitelka Muzea Českého lesa
********************************************************************************************************************
Jednání rady města a zastupitelstva města
Zastupitelstvo města na svém 21. zasedání dne 15. 5. 2017
- Schválilo „Inventarizační zprávu o závěrečných výsledcích inventarizace majetku města za rok
2016“.
- Zvolilo za členy osadního výboru Malý Rapotín pány Jaroslava Ráže a Stanislava Milotu.
- Schválilo záměr odprodeje a odprodej několika nemovitostí – pozemků.
- Schválilo odprodej 2 bytových jednotek jejich stávajícím uživatelům.
- Schválilo zahájení pořizování Změny č. 2 územního plánu Tachov.
- Schválilo přijetí dlouhodobého investičního úvěru s čerpáním do výše 100 mil. Kč ve variantě 6M
PRIBOR + 0,05% p.a. se splatností 10-ti let, od České spořitelny, a.s.
- Neschválilo změnu funkce místostarostky města z dlouhodobě uvolněné na dlouhodobě
neuvolněnou pro výkon funkce.
- Vzalo na vědomí rezignaci Mgr. Jany Hrčkové na funkci místostarostky města Tachova.
Rada města na své 51. schůzi dne 3. 5. 2017
- Schválila výpůjčku na stavbu skateparku umístěnou 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 výpůjčku na stavbu dětského dopravního hřiště umístěnou na p. p. č. 2473/9, 2473/60
v k. ú. Tachov, za účelem užívání tohoto majetku, na dobu neurčitou, pro ZŠ Zárečná Tachov,
příspěvkovou organizaci města, Zárečná 1540, Tachov.
- Vzala na vědomí uzavření smlouvy o zřízení a provozování systému pro bezhotovostní placení
parkovného mezi SLUMĚTA Tachov, s.r.o., zastoupená jednatelem p. Jaroslavem Koptíkem a
firmou GLOBDATA a.s., Praha 1, IČ: 01527525. Tato smlouva je o rozšíření systému pro
parkování o další způsoby úhrady parkovného bezhotovostní formou.
- Schválila účetní závěrky za rok 2016 základních a mateřských škol zřizovaných městem.
- Bere na vědomí výši úplaty v mateřských školách zřizovaných městem na školní rok 2017/2018
dle přílohy.
- Vzala na vědomí výši úplaty ve školních družinách na školní rok 2017/2018.
- Udělila souhlas s přijetím účelově určeného finančního daru Základní škole Tachov, Zárečná
1540, 347 01 Tachov, příspěvková organizace, od WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., v rámci jejího
charitativního projektu obědy pro děti. Jedná se o částku ve výši 2 132 Kč.
- Schválila žádost Mateřské školy Tachov, Stadtrodská 1600, 347 01 Tachov, příspěvková
organizace, o schválení přijetí finančního daru ve výši 5 000 Kč od firmy PRESSOL Tschechien
s.r.o., Vítkov 122, 347 01 Tachov, Česká republika.

Schválila účetní závěrku Polikliniky Tachov za rok 2016 a rozbor hospodaření Polikliniky Tachov
za rok 2016, jehož výsledkem je zisk ve výši 198 170,87 Kč.
- Schválila zápis do kroniky města za rok 2016 předložený PhDr. J. Hutníkovou, kronikářkou
města.
- Souhlasila s přijetím peněžitých darů pro MKS Tachov, náměstí Republiky 85, od dárců:
a) Maximilian Alexander Kolowrat-Krakowský,
Francesca Dominika Kolowrat-Krakowská,
JUDr. Dominika Kolowrat-Krakowská, všichni bytem Praha
- dar ve výši 30 000 Kč
b) Dr. Popov s. r. o. Plzeňská 857, Planá – dar ve výši 10 000 Kč
c) Věra Písaříková, Praha – Satalice, dar ve výši 1 000 Kč
Peněžité dary budou použity na pořízení 2 fotokopií rodinných portrétů Windischgrätzů - polní
maršál Alfréd I. Windischgrätz a jeho manželka Eleonora Windischgrätzová roz.
Schwarzenbergová a budou umístěny do schodišťové haly zámku v Tachově.
-

Rada města na své mimořádné 52. schůzi dne 15. 5. 2017
- Schválila pořadí nabídek po hodnocení ve veřejné zakázce pod názvem „Tachov – Hornická
ulice, chodník jih“. Jako nejvhodnější byla vybrána nabídka firmy STRABAG a.s., IČ 60838744,
sídlo Na Bělidle 198/21, Praha, za nabídkovou cenu 6.990.000 Kč bez DPH.
Rada města na své 53. schůzi dne 24. 5. 2017
- Schválila pronájem pozemkových parcel v k. ú. Tachov, paní Janě Berouskové, Vykáň, okr.
Nymburk, IČ 40685756 za účelem umístění cirkusu RUDOLF BEROUSEK v období od 14. 8.
2017 do 20. 8. 2017.
- Schválila přerušení činnosti školních družin v době hlavních prázdnin v Základní škole Tachov,
Hornická 1325, příspěvková organizace, v Základní škole Tachov, Kostelní 583, příspěvková
organizace a v Základní škole Tachov, Zárečná 1540, příspěvková organizace.
- Schválila žádost o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Plzeňského kraje na realizaci
projektu „Vybudování místního informačního systému ve městě Tachově napojeného na jednotný
systém vyrozumívání a varování obyvatelstva provozovaný Hasičským záchranným sborem“.
- Schválila poskytnutí finančních prostředků ve výši 12 619 Kč na úhradu nákladů spojených
s cestou Tachovského dětského sboru na koncert dne 1. 6. 2017 v sídle Senátu PČR v Praze, ve
Valdštejnské zahradě.
- Uložila Odboru výstavby a územního plánování MěÚ pořídit návrh územní studie pro lokalitu U
Mohyly- sever ve třech variantních řešeních, a to variantu individuální výstavby, variantu
alternativního bytového komplexu a variantu kombinující obě tato řešení.
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
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.
Rozpis provozu mateřských škol v Tachově, zřizovaných městem, v době hlavních prázdnin 2017
najdete na www.tachov-mesto.cz (školy a školská zařízení). Pěkné prázdniny! Mgr. Josef Kožnar
********************************************************************************************************************

Dárcovství krve

* O prázdninách se nekoná.

***************************************************************************
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 - letní přestávka
************************************************
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, MATEŘSKÝ KLUB, JÓGA PRO DOSPĚLÉ – letní přestávka
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

U příležitosti Husitských slavností Tachov 2017 (1427 – 2017) pořádá MAS Zlatá cesta o. p. s.
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Sobota 5. srpna 12.00–20.00 hod.
Příjemné posezení s dětským koutkem, prohlídka prostor a možnost zakoupit si občerstvení v budově
KATu.
Během letních prázdnin pořádá MAS Zlatá cesta, o. p. s. příměstské tábory. Tábory jsou již plně
obsazeny.
************************************************************************************
KLUB ZDRAVÍ
Červenec – srpen 2017 klubové prázdniny (odpočinek)
PŘIPRAVUJEME
Úterý 5. září od 18.00 hod.
NORDIC WALKING PRO ZDRAVÍ * Info: email- svoboda.jos@email.cz; mobil: 723 750 383
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.
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 * www.mks.tachov.cz
nám. Republik y 85, 347 01 Tachov, tel.: 374 630 003, informační centrum - 374 630 000, 374 630
001,
kino Mže - 374723081, knihovna - 374 722 711, 374 722 161,
15. ročník letního hudebního festivalu „DVEŘE JÍZDÁRNY DOKOŘÁN“
Neděle 23. července v 15.00 hod.
jízdárna Světce
3. koncert * OXFORDSHIRE COUNTY YOUTH ORCHESTRA
Vstupné: 90 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.
***********************************

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
***********************************
Čtvrtek 3. srpna v 18.00 hod.
kino Mže
Fotodokument Hynka Altmana * HUSITSKÉ OSLAVY V TACHOVĚ V LETECH 1927 1987 (cca 60 min.)
Vstupné: 50 Kč
***********************************

4. – 6. 8.
HUSITSKÉ SLAVNOSTI * 590. výročí bitvy u Tachova
Program na samostatných letáčcích a plakátech.
***********************************
15. ročník letního hudebního festivalu „DVEŘE JÍZDÁRNY DOKOŘÁN“
Neděle 20. srpna v 15.00 hod.
jízdárna Světce
4. koncert * HISTORIE A SOUČASNOST LOVECKÉ HUDBY
– CORNI DI EGRA A OBERPFÄLZER PARFORCE HORNBLÄSER / SRN
Vstupné: 90 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.
***********************************
PŘIPRAVUJEME
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
***********************************
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
***********************************
KINOKAVÁRNA – jízdárna Světce
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 ve 20.30 hod. z autobus. nádraží a bude stavět i u parku. Zpět
pojede po skončení promítání.
**************************************
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
**********************

TACHOVSKÁ RENETA
Knihovna Městského kulturního střediska Tachov vyhlašuje 8. ročník literární soutěže.
Soutěž je určena začínajícím autorům z celé ČR.
Téma: ŠTĚSTÍ
Pravidla soutěže:
1.
Soutěž je určena pro začínající autory z ČR, kterým je více než 15 let.
Je určena pro ženy i muže.
2.
Kategorie – PRÓZA / POEZIE
3.
Soutěžící musí dodržet téma.
4.
Příspěvky v kategorii próza mohou být v rozsahu maximálně pěti stran, v kategorii poezie
v rozsahu maximálně tří stran v elektronické podobě (program Word).
5.
Každý autor může zaslat pouze jediný příspěvek v každé kategorii na e-mailovou adresu:
pujcovnaknih@mkstc.cz
6.
Osobní údaje (jméno, datum narození, bydliště, telefon, e-mail), musí autoři napsat
na samostatný papír, musí připsat souhlas se zařazením svých osobních údajů do databáze
soutěžících a se zveřejněním soutěžního textu.
7.
Soutěžní příspěvky bude hodnotit porota.
8.
Hodnocení je anonymní, uděleno bude 1. - 3. místo. Nejúspěšnější práce budou publikovány
ve sborníku.
9.
Soutěž začíná 1. února a končí 31. srpna 2017.
10.
Vyhodnocení soutěže proběhne na podzim za účasti soutěžících a pozvaného hosta.
Informace k soutěži: tel.: 374 722 161 nebo na adrese: Hornická 1695, 347 01 Tachov.
*************************************

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. 373 700 893
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 26. srpna
v 18.00, 19.00, 20.00 21.00 a ve 22.00 hod.
HRADOZÁMECKÁ NOC
Prohlídky zámku v netradičním čase a s kostýmovanými průvodci.
Rezervace vstupenek v pokladně zámku, e-mail: info@tachovskyzamek.cz nebo na tel. 373700893.
Počet osob ve skupině je omezen.
******************************************** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

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

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

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 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 7. září 2017 od 10.00–14.00
MÍSTO:
Správa CHKO Slavkovský les, Hlavní třída 504, Mariánské Lázně
PODMÍNKOU STUDIA JE STAROBNÍ NEBO PLNÝ INVALIDNÍ DŮCHOD!!!
********************************************************************************************************************
SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE
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 budeme zabývat evangeliem v Listu 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, fax: 374 722 171; e-mail: muzeum@tachov.cz

Otevírací doba o prázdninách
Po - Pá: 9-17 hod.
So, Ne, státní svátky: 10-16 hod.
Stálé expozice historie, národopisu a přírody, v refektáři gotické sbírky a sousoší Poslední večeře
Páně v životní velikosti.
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 potrvá do konce srpna.

RETROHRÁTKY
Modely aut vyráběných před r. 1990 ze sbírky M. Šimánka, hračky ze sbírek muzea a
RETROHERNA.
Výstava potrvá do konce srpna.
Pátek 14. července 18.00-22.00 hod.
BAROKNÍ KLÁŠTERNÍ SLAVNOST
Ve znamení tachovských barokních tvůrců malíře Eliáše Dollhopfa, varhanáře Johanna Antona
Gartnera a skladatele Jana Antonína Losyho z Losimthalu.
PROGRAM:
Barokní tanec - prezentace i výuka se skupinou En Garde!
Několik prohlídek varhan s výkladem - Jana Vokatá
Musica festiva – komorní soubor
20.00 – 20.30 – zahrada - vystoupení divadelního souboru Komedyjanti – Výchova mladých mužů
v Paříži na motivy Guy de Maupassanta
20.45 – 21.45 hod. - kostel- koncert Pulchra es amica mea – moteto Giovanniho Pierluigiho da
Palestriny s biblickým textem Píseň písní. ÚČINKUJÍ: Tomáš Lajtkep – zpěv, Iva Lokajíčková –
zobcová flétna, Alena Hönigová – cembalo/ varhany. Součástí programu je „filmová báseň“ tvůrkyně
Magdaleny Bartákové
22.00 hod. – zahrada - barokní ohňostroj
Průběžně celý večer: prohlídky výstav reprodukcí děl Eliáše Dollhopfa a výstavy v bývalém knihovním
sále, volné prohlídky muzea, občerstvení, ochutnávka dobové speciality, vůně baroka, interaktivní
program pro děti i dospělé např. inspirováni Dollhopfem můžeme tvořit a hledat jeho díla i v jeho
dílech, lukostřelba, dokončení barokních škrabošek.
Vstupné 100 Kč. 50 Kč děti do 15 let. Vstupné pouze na barokní ohňostroj (od 21.30 hod.) – 20 Kč.
Pátek 28. července v 18.00 hod.
DIVADELNÍ VEČER S HUDBOU
Posezení v klášterní zahradě, tentokrát s divadelním souborem z Bärnau a bavorskou muzikou.
Občerstvení a mokrá varianta zajištěny.
Pátek 11. srpna v 18.00 hod.
DIVADELNÍ VEČER S HUDBOU
Posezení v klášterní zahradě, tentokrát s divadelním souborem z Poběžovic. Hudební doprovod bude
upřesněn. Občerstvení a mokrá varianta zajištěny.
Pátek 25. srpna v 18.00 hod.
DIVADELNÍ VEČER S HUDBOU
Posezení v klášterní zahradě, tentokrát s divadelním souborem Divoch ze Stříbra. Hudební doprovod
vlastní. Občerstvení a mokrá varianta zajištěny.

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

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
Neděle 23. července v 15.00 hod.
kostel sv. Václava Stráž u Tachova
KONCERT PRO DESET STRUN
Jaroslav Svěcený – housle a průvodní slovo, Miloslav Klaus – kytara. Charitativní koncert pro
obnovu kostela.
********************************************************************************************************************

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.
*****************
Sobota 5. srpna od 9.00 hod.
Městský stadion * VETAS - Veteránský tachovský sedmiboj
Na této akci můžete již 3. rok podpořit hospic.
****************************************************** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Sedmdesátka - nám. Republiky 70 (1. patro, bývalá prodejna NAVA).
Klub s občerstvením, knihami a klidnou atmosférou otevřen - po - čt: od 10 do 17 hod.
volný.

Vstup

Pravidelný program přes týden: O prázdninách se kromě bohoslužeb žádné pravidelné aktivity
nekonají.
Neděle od 10 do 12 hodin – bohoslužby Evangelické církve metodistické.
Témata bohoslužeb ECM nejsou na prázdniny určena.
Vstup na bohoslužby je
volný.
TACHOVSKÉ SLAVNOSTI 4. – 6. srpna * Sedmdesátka
otevřeno v sobotu od 10 do 21 hodin
Program:
Sobota 5. 8. - v 11 a ve 14 hodin - cupping, tedy degustace různých druhů káv. Součástí je
představení kávy, její historie, okolnosti pěstování, informace o obchodu s kávou. Bude řeč především
o výběrové kávě z celého světa. Součástí programu je možnost výběrovou kávu si zakoupit.
Neděle 6. 8. - od 10 do 11.30 hod. - Bohoslužba pro ateisty - komentovaná bohoslužba
Evangelické církve metodistické určená všem, kdo nechodí do církve.
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@sportovistetachov.cz,
Aktuální informace o akcích probíhajících na sportovištích je možné najít na stránkách
sportovišť www.sportoviste-tachov.cz

TJ Slavoj Tachov – tenisový oddíl
TERMÍNY TURNAJŮ 2017 * Turnaje začínají v 9.30 hod., divácká veřejnost má vstup zdarma.
Sobota 1. července
Sobota 8. července
Sobota 29. července
Sobota 12. srpna
Sobota 19. srpna
Sobota 26. srpna
Sobota 2. září

KUZMA CUP
TC OPEN 5. kolo
DIANA CUP
STARÁ GARDA 3. kolo
MEMORIÁL M. RŮŽIČKY
TURNAJ STARŠÍCH ŽÁKŮ
TC OPEN 6. kolo - závěr

mix
čtyřhra
čtyřhra
čtyřhra
dvouhra/čtyřhra
dvouhra/čtyřhra
čtyřhra

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