Město Tachov a Městské kulturní středisko Tachov
Vás srdečně zvou na

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ
Sobota 16. září 2017

10 – 17 hod.

V tento den budou zdarma přístupny tyto památkové objekty:

Zámek
10.00 hod. Slavnostní zahájení Dnů evropského dědictví Tachov 2017
Zámek je přístupný za snížené vstupné, prohlídky každou celou hodinu.
Výstava Zdeněk Burian – malíř ztraceného času bude přístupná zdarma.
Od 14.00 hod. na zadním nádvoří studentsko-amatérská „zdecentnělá“ divadelní adaptace
legendárního filmu Dědictví aneb Kurvahošigutntag. 13 mladých herců ztvární na jevišti
40 filmových postav (a jednoho pštrosa). Délka představení 125 min. V případě nepříznivého
počasí se představení přesouvá do kina Mže. Vstupné 100 Kč.

Zámek - ZUŠ
Od 9.30 hod. – koncert Dechového orchestru mladých
10.00 - 14.00 hod. – komentované prohlídky ZUŠ

Muzeum Českého lesa v Tachově
V muzeu komentované kostýmované prohlídky.

Kostel sv. Máří Magdaleny a Alžběty
vstup z muzea

Kostel Nanebevzetí Panny Marie
10.30 hod. – vystoupení TDS
Komentovaná prohlídka tachovského faráře patera Mgr. Václava Vojtíška o historii kostela
ve 14.30 hod. Věž kostela je otevřena 10-17 hod.

Kostel sv. Václava
11.00 hod. – vystoupení Tachovského dětského sboru

Příhradební ulička a věže
Prohlídka městských hradeb pocházejících ze 14. století s možností výstupu na věž hradebního
opevnění.

Husmannův mlýn
Jízdárna Světce
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 o historii unikátní architektonické - národní kulturní památky začínají
v 10.00, 11.30, 13.00, 14.30 a v 16.00 hod. Prodej pohlednic, suvenýrů, razítko jízdárny.

Sedmdesátka
Na náměstí, v budově č. p. 70 budou otevřeny prostory Hospice sv. Jiří. Tento raně gotický
prostor v levé zadní části domu je považován za nejstarší dochovanou zděnou architekturu
městského domu v západních Čechách.
Zároveň bude celý den otevřena v 1. patře čajovna, v níž bude poskytováno občerstvení.

