Úvodník
Vážení čtenáři,
jak již bylo řečeno dříve, dobytí Tachova v roce 1427 v historické paměti často zastiňuje data z období
husitství, která by snad měla být více připomínána, neboť v těchto letech Tachov náporu dobyvatelů odolal.
V minulém čísle jsme si připomněli marný pokus Žižkův o dobytí města v roce 1421. Dnes se budeme zabývat
rokem 1431 a marným obléháním Tachova vojsky křižáckými. V tomto roce již na straně katolické narůstala
jakási neochota řešit problém kacířských husitských Čech vysláním další křížové výpravy. Čeští katoličtí
pánové nestáli o další pustošení země a tedy i vlastních statků. I král Zikmund ještě v březnu uvažoval o
odložení výpravy. Do věci se však vložil papežský pověřenec a horlivý zastánce rozhodného postupu kardinál
Julian Cesarini. Přislíbil finance z pokladny nového papeže Evžena IV., jež tam plynuly z protihusitského
desátku, který byl od podzimu 1427 vybírán po celé Evropě. A také vydal odpustkové buly se zvláštními
výhodami pro účastníky výpravy. 20. března 1431 tedy byla křížová výprava vyhlášena. I tak se král Zikmund
ještě zcela neztotožnil se silovým řešením a pokusil se v Chebu znovu otevřít mírová jednání. K dohodě však
opět nedošlo. Bojovou náladu povzbuzovalo i formování mohutné vojenské síly, sbírané po celé Evropě.
Koncem července se křižácké šiky scházely u Weidenu. Nebyly však tak početné, jak se původně očekávalo.
Přesto víra ve vojenskou porážku husitských kacířů byla veliká.
1. srpna vojska překročila hranici a vydala se k Tachovu drženému již čtyři roky husity. Cesarini by nejraději
na město zaútočil hned, jak k němu armáda dorazila. Velitelé však upozorňovali na únavu. Nakonec byl útok
odložen a vojsko se u Tachova utábořilo. O proražení hradeb neměli někteří účastníci zájem, neboť chtěli na
město uplatnit nárok a nestáli tak o poškození svého majetku. Následovalo tedy týdenní obléhání a plenění
obcí v širokém okolí bez ohledu na to, zda patřily k husitské či katolické straně. Symbolem ničení se stalo
městečko Brod nad Tichou. Toto plenění bylo terčem kritiky nejen z husitské ale i katolické strany. Posléze se
křižáci ve třech proudech vydali k Domažlicím, kde byli prakticky bez boje rozehnáni. Vítězní husité doufali, že
tato drtivá porážka konečně donutí vládnoucí kruhy církve zasednout k jednacímu stolu a přijmout čtyři artikuly
– manifest husitské víry.
PhDr. Jana Hutníková, ředitelka Muzea Českého lesa
*****************************************************************************************************************************
Jednání rady města a zastupitelstva města
Rada města na své 58. schůzi dne 16. 8. 2017
- Udělila souhlas Poliklinice Tachov p. o., Václavská 1560, Tachov s prodejem 1 ks sanitního vozu za
posudkovou cenu 15.403 Kč včetně DPH, současně souhlasila s ponecháním finančních prostředků
z tohoto prodeje pro potřeby Polikliniky Tachov,
- Udělila souhlas společnosti TaNET West s.r.o., Vilémovská 1602, Tachov, k umístění optického kabelu –
optická přípojka objektu Park Hotel – č. p. 1395 Zámecká ulice a bytového domu č. p. 1394 Zámecká
ulice, Tachov.
- Schválila uzavření Smlouvy o vykonání přezkoumání hospodaření města za rok 2017 a následující se
společností ADU.CZ s.r.o. se sídlem v Malenicích, Zámostí 68.
- Na základě výsledků výběrového řízení jmenuje vedoucí finančního odboru MěÚ Tachov Ing. Evu
Brašnovou, bytem Mariánské Lázně, a to s účinností od 1. 10. 2017.
- Vzala na vědomí oznámení ZŠ Tachov, Hornická 1325, p. o., o použití částky 250.000 Kč z rezervního
fondu organizace na úhradu nemajetkové újmy bývalé pracovnice organizace.
- Souhlasila, na základě žádosti Klubu českých turistů Tachov, Školní 1328, s použitím znaku města na
propozicích podzimního setkání turistů Plzeňského kraje, které se bude konat 25. 11. 2017 v Tachově.
- Schválila žádost Klubu českých turistů Tachov (KČT), o výsadbu stromu u příležitosti 60. výročí vzniku
této organizace. Náklady na pořízení stromu uhradí KČT a strom bude vysazen v rámci stanovené
náhradní výsadby před ZŠ Hornická.
- Na základě provedeného výběrového řízení a doporučení hodnotící komise schválila přidělení veřejné
zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem „Obnova veřejného osvětlení Tachov – výměna svítidel“
firmě JIPOL s.r.o., Zavadilka 2180, 370 05 České Budějovice, IČ 28122062, za nabídkovou cenu 698.371
Kč bez DPH.
Rada města na své mimořádné 59. schůzi dne 16. 8. 2017
- Doporučila zastupitelstvu města schválit bezúplatné nabytí sportovní haly a souvisejících pozemků do
vlastnictví města, včetně stanovených podmínek.
Zastupitelstvo města na svém 23. zasedání dne 28. 8. 2017
- Vzalo na vědomí zprávu o čerpání rozpočtu města k 30. 6. 2017.
- Schválilo rozpočtové opatření č. 2/2017.
- Schválilo záměr odprodeje a odprodej několika nemovitostí.
- Schválilo Smlouvu o úvěru mezi Českou spořitelnou, a.s., a Městem Tachov, jejímž předmětem je přijetí
dlouhodobého investičního úvěru s čerpáním do výše 100 mil. Kč ve variantě 6M PRIBOR + 0,05% p.a.,
se splatností 10-ti let.
- Schválilo návrhy na změny územního plánu města.
- Schválilo přidělení příspěvku na dokončení opravy střechy kostela Nanebevzetí Panny Marie ve výši 207
017 Kč Rytířskému řádu Křížovníků s Červenou hvězdou.

-

Schválilo
2
2
1. bezúplatné nabytí pozemkových parcel č. 1422/3 o výměře 47 m , č. 3359/5 o výměře 1140 m , č.
2
2
2
3359/6 o výměře 169 m , č. 3359/7 o výměře 139 m a stavební parcely č. 3359/8 o výměře 3031 m
jejíž součástí je stavba sportovní haly č. p. 1656 v k. ú. Tachov od TJ Slavoj Tachov, z.s.,
2. souhlas s přechodem zástavního práva pro Českou unii sportu, z.s., Praha - Břevnov, z převádějícího
na město Tachov,
3. závazek města, že po dobu trvání podmínek vymezených poskytnutou dotací zajistí a bude plnit
povinnosti vyplývající z podmínek rozhodnutí o poskytnutí dotace.

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
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
Český červený kříž, Bělojarská 1541, Tachov
Datum odběrů: 3., 17. a 31. října
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 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.
HERNIČKA pro děti - pondělí až pátek 9.00-11.30 hod.
Možnost využití herny pro děti, s kompletním vybavením a se stálým personálním zajištěním.
Vstupné 30 Kč, při samostatném pobytu dítěte bez rodiče jednorázový poplatek 50 Kč/ hod.
JÓGA PRO DOSPĚLÉ – pondělí, úterý a čtvrtek 18.30-19.30 hod.
Kontakt: Miriam Běhounková Krišková, tel. č.: 739 435 689
Vstupné: jednorázový poplatek 25 Kč
KRIZOVÉ CENTRUM – termín po předchozí dohodě
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

Pátek 13. října 19.30 hod.
ZPÍVANÁ PUDETO
Zveme všechny na tradiční „zpívanou“ místní kapela Pudeto. Info a rezervace míst na tel. 777 087 334.
Sobota 21. října 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 21. října 14.00–17.00 hod.
RODINNÉ KONSTELACE
Metoda osobního rozvoje a sebepoznání.
Info: e-mail: sulimova@zlatacesta.cz, tel. č.: 723 321 661
Úterý 24. října 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 3. října od 18.00 hod.
VLIV MYŠLENÍ NA 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.
PŘIPRAVUJEME
Úterý 7. listopadu od 18.00 hod.
ODPUŠTĚNÍ, CESTA KE SVOBODĚ A ZDRAVÍ
Proč je důležité odpuštění? Odpustil jsem doopravdy? Jak opravdově odpustit? Vliv odpuštění na zdraví.
Přednáší: Miroslav Bísek, B. Th, regionální koordinátor Klubu zdraví Tachov, kazatel Církve adventistů
sedmého dne sboru Tachov.
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 6. října v 19.00 hod.
Abonentní představení V8 * Velké divadlo Plzeň
Petr Iljič Čajkovskij: LABUTÍ JEZERO
6. představení předplatného V8 * Konec představení ve 21.30 hod.
Odjezdy autobusu:
BUS nádraží
17.30 hod.
autobus. zastávka u Rybeny
17.32 hod.
**********************************
Pátek 6. října v 19.00 hod.
kino Mže
ZDENĚK IZER A AUTOKOLEKTIV
Jako vždy přijdou na řadu oblíbené zábavné scénky, parodie, mnoho skvělých vtipů a imitování celé řady
populárních českých i zahraničních zpěváků a zpěvaček. Vystoupení je opět obohacené videoprojekcemi,
nejrůznějšími zábavnými kostýmy, převleky a světelnými efekty.
Vstupné: předprodej 230 Kč, na místě 280 Kč
***********************************
Sobota 7. října v 17.00 hod.
kino Mže
TACHOVSKÁ RENETA
v 17 hodin vyhlášení výsledků 8. ročníku celostátní literární soutěže
v 17.30 hodin divadelní představení – 2 jednoaktové hry v podání tachovských Komedyjantů
VÝCHOVA MLADÝCH MUŽŮ V PAŘÍŽI - povídku Guy de Maupassanta upravil Pavel Řepa – z cyklu Medojedky
a JAK ZAČALO SKLÁŘSTVÍ V ČESKÉM LESE - Jak to bývávalo v Českém lese napsal Pavel Řepa
Vstupné 50 Kč
***********************************
Sobota 21. října v 19.00 hod.
společenský sál Mže
II. PRODLOUŽENÁ
KURZU TANCE A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY PRO ZAČÁTEČNÍKY
Hraje Dance Band Plzeň
Vstupné 150 Kč
*******************************

Úterý 31. října v 18.00 hod.
kino Mže
Fotodokument Hynka Altmana * HUSITSKÉ OSLAVY V TACHOVĚ V LETECH 1927 - 1987
Promítání pro ty, kteří nestihli projekci v srpnu (program je stejný), délka projekce cca 60 min.
Vstupné: 50 Kč
***********************************
PŘIPRAVUJEME
Pátek 3. listopadu v 19.00 hod.
Abonentní představení V8 * Velké divadlo Plzeň
Luigi Cherubini: MEDEA
7. představení předplatného V8 * Konec představení ve 21.30 hod.
Odjezdy autobusu:
BUS nádraží
17.30 hod.
autobus. zastávka u Rybeny
17.32 hod.
**********************************
Pátek 10. listopadu
v 17.00, 18.00, 19.00, 20.00 a ve 21.00 hod.
VEČERNÍ SVĚTCE A JÍZDÁRNA
Prohlídka osady Světce a jízdárny v netradičním čase vás vrátí do doby dávno minulé.
Počet osob omezen v každé skupině na 50.
Po zkušenostech z minulých ročníků doporučujeme zajistit si vstupenky v předprodeji.
Nemůžeme zaručit, že budou k dispozici na místě. Baterky s sebou. Sraz u jízdárny.
Předprodej vstupenek v Infocentru od 17. října.
Vstupné: 50 Kč
***********************************
Neděle 12. listopadu v 19.00 hod.
kino Mže
HVĚZDY JAK JE NEZNÁTE s Jakubem Kohákem a Davidem Krausem
Vstupné 350 Kč
***********************************
KINO MŽE
Středa 4. října v 17.00 hod.
Anglický film v českém znění * PADDINGTON
Paddington je medvídek, který pochází z nejtemnějšího Peru, nosí červený klobouček a miluje marmeládové
sendviče. Když zemětřesení zničí jeho domov, pošle ho teta Lucy do Londýna, aby zde našel novou rodinu.
Sám a opuštěný na paddingtonském nádraží pomalu zjišťuje, že život ve velkoměstě není úplně takový, jak si
ho představoval. Naštěstí ale potká rodinu Brownových, která se ho ujme i přes kategorický nesouhlas tatínka
Browna. K jeho zděšení, kdekoliv se medvídek objeví, začnou se dít neuvěřitelné věci. Svými ztřeštěnými
nápady často převrátí celý dům vzhůru nohama a způsobí neskonalý chaos. Svým úsměvem a dobrým
srdcem si však nakonec získá srdce celé rodiny a vše se v dobré obrací... jenže jen do okamžiku, kdy si ho
všimne zákeřná ředitelka místního muzea, která z něj chce udělat vycpaný exponát... Rodinná komedie.
Mládeži přístupno. 91 min.
Vstupné 60 Kč
Středa 4. října v 19.00 hod.
Americko-německý film * LÉK NA ŽIVOT
Jak už to tak často bývá, dramatické události začínají většinou velmi nenápadně. Mladý a ambiciózní manažer
Lockhart dostane od nadřízených jednoduchý úkol. Přivézt ze sanatoria pana Pembrokea, nepostradatelnou
hlavu jejich společnosti. Léčebna, kam se před časem uchýlil a podle posledního odeslaného dopisu se z ní
ani nechce jen tak rychle vrátit, se nachází v zastrčeném koutě švýcarských Alp. Její personál zde poskytuje
životem a prací vyčerpaným boháčům speciální očistnou léčbu. Ale nabízené zázračné procedury možná
nejsou tak úplně běžné a pobyt zde až tak úplně dobrovolný. Thriller. Mládeži přístupno od 15 let. 146 min.
Vstupné 80 Kč
DĚTSKÝ FILMOVÝ A TELEVIZNÍ FESTIVAL OTY HOFMANA
Pondělí 9. října
v 19.00 hod.
Špunti na vodě
Úterý 10. října
v 17.00 hod.
Slíbená princezna
v 19.00 hod.
Pohádky pro Emu
Středa 11. října
v 17.00 hod.
Anděl páně II
Vstupné 15 Kč

Středa 11. října v 19.00 hod.
Americký film * NOČNÍ ZVÍŘATA
Noci Nočních zvířat, tedy chronických nespavců, bývají osamělé, temné a nekonečně dlouhé. Tom Ford o
jednom exempláři tohoto druhu natočil výjimečný film, který je šokující, krutý a velmi intenzivní. Zkoumá onu
tenkou a neviditelnou hranici, jež vede mezi láskou a nenávistí, po které občas přecházíme všichni, a dělá to
tak, až z toho mrazí v zádech. Psychologický thriller. Mládeži přístupno od 15 let. 114 min.
Vstupné 80 Kč
Středa 18. října v 17.00 hod.
Francouzský film v českém znění * MALÝ PRINC
Film o přátelství, lásce a skutečném štěstí. Ústřední postavou je malá holčička, kterou se její maminka snaží
připravit na skutečný svět dospělých. Její plán naruší dobrosrdečný soused, letec, který holčičce představí
neobyčejný svět, jenž mu před dávnou dobou představil Malý princ. Ve světě, kde vše je možné, začne pro
malou holčičku kouzelná cesta uvnitř vlastní představivosti, na které znovuobjeví své dětství a zjistí, že
skutečně můžeme vidět jen srdcem. Animovaná fantasy. Mládeži přístupno. 106 min.
Vstupné 60 Kč
Středa 18. října v 19.00 hod.
Americko-český film * ÚKRYT V ZOO
Udělali, co měli, aby zachránili, co mohli. Až za mřížemi byli konečně v bezpečí. Druhá světová válka nabízí
mnoho podobně paradoxních příběhů, jako je ten o uprchlících z varšavského ghetta, kteří našli útočiště ve
výbězích tamní zoologické zahrady. Šílený a nebezpečný plán se zrodil v hlavě manželky jejího ředitele.
Výsledkem bylo přes 300 zachráněných lidských životů. Úkryt v zoo, drama podle skutečné události
s Jessicou Chastain (držitelka Zlatého glóbu) v hlavní roli, se z velké části natáčel v České republice. I proto
v něm diváci objeví řadu známých tváří a budou mít pocit, že se varšavské zoo nápadně podobá
Průmyslovému paláci v Praze Holešovicích. Z českých herců hrají: Alena Mihulová, Jitka Smutná, Arnošt
Goldflam, Martha Issová a další. Válečné drama. Mládeži přístupno od 12 let. 127 min.
Vstupné 80 Kč
Středa 25. října v 19.00 hod.
Americký film * ŽIVOT
Příběh šestičlenné posádky Mezinárodní vesmírné stanice, která se ocitá na samotném pokraji jednoho z
nejdůležitějších objevů lidských dějin: prvního důkazu o existenci mimozemského života na Marsu. Jak
členové posádky pokračují ve svém výzkumu, mají jimi uplatňované metody nezamýšlené následky, a forma
života, kterou zkoumají, se ukazuje být mnohem inteligentnější, než kdokoliv očekával. Sci-fi. Mládeži
přístupno od 15 let. 104 min.
Vstupné 80 Kč
Středa 1. listopadu v 17.00 hod.
Americký film v českém znění * KRÁSKA A ZVÍŘE
Ve filmu velkolepým způsobem ožívají příběh a postavy, které diváci znají a zbožňují. Kráska a zvíře popisuje
pozoruhodný příběh Krásky (Emma Watson), bystré, krásné a nezávislé mladé dívky, kterou ve svém zámku
uvězní děsivé zvíře. Navzdory strachu se spřátelí se zakletým zámeckým služebnictvem a uvědomí si, že se
pod obludným zvířecím zevnějškem ukrývá vlídná duše skutečného prince. Romantický muzikál. Mládeži
přístupno. 130 min.
Vstupné 60 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
*************
2.-8. 10. Týden knihoven
4. 10. – Čtenářská amnestie (Čtenáři mohou vracet knihy bez sankčních poplatků.)
*************
Sobota 7. října v 17.00 hod.
kino Mže
TACHOVSKÁ RENETA
v 17 hodin vyhlášení výsledků 8. ročníku celostátní literární soutěže
v 17.30 hodin divadelní představení – 2 jednoaktové hry v podání tachovských Komedyjantů
*************

Čtvrtek 19. října v 18.00 hod.
sál býv. MKS, nám. 119
CHEBSKÁ PÁTRAČKA ZASAHUJE - PŘÍPADY ČETNICKÉ PÁTRACÍ STANICE CHEB
Přednáší Vladimír Bružeňák
Vstupné 30 Kč
*************
Středa 25. října v 17.00 hod.
zahájení výstavy
PORTRÉT's
Výstava fotografií Jana Picky potrvá do 30. 11.
*************
Vánoční soutěž pro děti do 15 let o nejhezčí
ADVENTNÍ VĚNEC
Všichni, kdo máte alespoň trošičku času, vyrábějte, kreslete, malujte, vystřihujte nebo třeba upečte svůj
adventní věnec a přineste ho do knihovny.
Soutěž začíná 2. října a končí 20. listopadu 2017.
Všechny práce budou vystaveny v knihovně a ty nejhezčí odměníme při slavnostním vyhlášení, které
proběhne 27. listopadu v 17.00 hod.
*************************************

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
*********************
Neděle 8. října v 15.00 hod.
vernisáž výstavy
CO JSEM UDĚLAL PRO TACHOV … ing. arch. Miloslav Hrubec
Výstava architektonických návrhů i volné tvorby autora
tachovského sídliště východ, domovů pro seniory a dalších
tachovských objektů.
Výstava potrvá do 10. prosince.
Vstupné 40 Kč, senioři a děti 20 Kč
***********************************

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

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:

Cena:

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

ZÁPIS na Univerzitu 3. věku pro školní rok 2017/2Hledání rodinných kořenů, Svět3V v

PŘIPRAVUJEME NA LISTOPAD:
Akreditovaný seminář pro starosty a úředníky
Úterý 7. listopadu, 8.00–11.30 hod.
VYHLAŠOVÁNÍ PAMÁTNÝCH STROMŮ
Lektoři::
Ing. Soňa SEMANOVÁ – lesní a krajinný ekolog Správy CHKO Český les
Bc. Miroslav ŽIŽKA, DiS. – lesní a krajinný ekolog Správy CHKO Český les
Uzávěrka:
do 31. 10. 2017
OBSAH:

Cena:

Ochrana stromů v minulosti
Ochrana stromů v současné době
- Právní aspekty ochrany památných stromů
- Výběr památných stromů a navrhování jejich ochrany
- Vyhlašování památných stromů
- Rušení ochrany památných stromů
Péče o památné stromy
Příklady z praxe
999 Kč (včetně občerstvení – káva, čaj, minerálka)

******************************
Školení pro zdravotní sestry
Úterý 14. listopadu 16.00–20.10 hod.
PALIATIVNÍ A HOSPICOVÁ PÉČE
Lektoři:
Iva Csanálosi – vedoucí pobočky Hospicu sv. Jiří, o. p. s. – Tachov
Lucie Davidová – zdravotní sestra, koordinátorka péče a fundraiser mobilního hospicu Tachov
Libuše Tomšů – zdravotní sestra Domažlické nemocnice a mobilního hospicu Tachov
Uzávěrka: do 7. 11. 2017
OBSAH: Co je to paliativní péče a jakým způsobem je poskytována
Představení multidisciplinárního týmu mobilního hospice
Rozdíly mezi domácí hospicovou péčí a péčí v nemocnici
Role sestry v hospici
Kazuistiky
Diskuze
Cena: 490 Kč
******************************
Akreditovaný seminář pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Pondělí 20. listopadu, 8.00–11.30 hodin
HUSITSTVÍ A OZBROJENÉ STŘETY NA TACHOVSKU
Doporučeno: učitelům ZŠ, G, SOŠ a SOU
Lektor:
PhDr. Jana HUTNÍKOVÁ, ředitelka Muzea Českého lesa v Tachově
Uzávěrka:
do 13. 11. 2017
OBSAH:
Situace na Tachovsku v době před vypuknutím husitských bouří Jakoubek ze Stříbra
Střety Husitů s katolickou stranou na území dnešního okresu Tachov
Ohlasy husitských válek ve společenském povědomí i životě až do současnosti
Cena:
649 Kč (včetně občerstvení – káva, čaj, minerálka)
*********************************************************************************************************************
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).
Spaseni jedině vírou: Luther a List Římanům. V tomto čtvrtletí budeme studovat biblickou knihu List Římanům.
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
Sobota 7. října v 17.00 hod.
kostel Nanebevzetí Panny Marie
CHRÁMOVÝ KONCERT TACHOVSKÉHO DĚTSKÉHO SBORU
Hosté pěvecký sbor DS Capo Rokycany

*********************************************************************************
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 a státní svátek 28. 10. 10-16 hod.
Stálé expozice historie, národopisu a přírody, v refektáři gotické sbírky a sousoší Poslední večeře Páně
v životní velikosti.
********************************
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.

***********************
Neděle 1. října v 15.00 hod.

vernisáž výstavy
ZAPOMENUTÁ MÍSTA POHRANIČÍ - 50 LET VÝVOJE KRAJINY OČIMA ARCHEOLOGIE
Pohraničí České republiky, tedy i okres Tachov, bylo svědkem většiny dějinných změn druhé poloviny
minulého století. Stopy po těchto událostech jsou stále v krajině patrné, i když nyní rychle mizí. Výstava
představí výzkum pohraničí moderními archeologickými metodami. Byla tak zmapována rozsáhlá oblast
pohraničí na Tachovsku se zaměřením na zaniklé obce a výrobní areály (mlýny, hamry, leštírny atd.), relikty
„železné opony“ i jejích součástí a jejich vlivu na krajinu.
Výstavu doplní exponáty v podobě archeologických nálezů. Výstava potrvá do 31. 10.
Úterý 3. října v 17.30 hod.
PŘEDSTAVENÍ NOVÝCH PUBLIKACÍ
- Nakladatelství Českého lesa v Domažlicích.
O pohnutých osudech zaniklého kostela v Pořejově, o mlýnech na přítocích Mže na Tachovsku, o zaniklých
vsích Českého lesa na Domažlicku.
Úterý 17. října v 17.30 hod.
MUZEJNÍ AKADEMIE - KRÁLOVI VĚRNÍ NA ČESKÉM JIHOZÁPADĚ
PLZEŇSKÝ LANDFRÝD V HUSITSKÉ REVOLUCI
Přednáší Mgr. Robert Novotný, Ph.D. – šéfredaktor časopisu Studia Mediaevalia Bohemica, pracovník
Centra medievistických studií Praha při FÚ AV ČR.
Čtvrtek 26. října v 17.00 hod.
SETKÁNÍ PŘÁTEL ČESKÉHO LESA
Každoroční setkání amatérských i odborných přírodovědců, kteří se věnují přírodě Českého lesa.
PROGRAM: Evžen Kůs, Zoo Praha: Šelmy v Českém lese; Martin Liška PřF Univerzity ČB: Skorec a
ledňáček v Českém lese; Miroslav Trégler, OŽP MÚ Mariánské Lázně: Orchideje Dyleňského lesa;
David Fischer, Muzeum Příbram: Raci v Českém lese; Zdeněk Procházka: Z dějin obce Pořejov.
Po skončení referátů následuje diskuze a přátelské popovídání. Ve spolupráci se Správou CHKO Český les.
Státní svátek – sobota 28. října DEN KRAJŮ
Muzeum otevřeno v době od 10 do 16 hodin zdarma.
13-16 hod. POHÁDKOVÁ CESTA MUZEEM S LOUTKAMI A AGENTUROU ABEL
Zábavné odpoledne pro rodiny s dětmi. V hlavní roli metrové loutky Karla Maňury v pohádkových scénkách
s úkoly o drobné ceny.
Startovné 28 Kč.
PŘIPRAVUJEME:
Sobota 4. listopadu 17.00-21.00 hod.
OŽIVENÉ NOČNÍ PROHLÍDKY
***************************************************************************************

DDM
Středa 18. října od 14.00-16.00 hod.
Střelnice Rychta
STŘELECKÁ LIGA TACHOVSKÝCH ŠKOL
I. kolo soutěže ve střelbě ze vzduchovky * informace: J. Matas
Sobota 21. října od 8.30 hod.
ateliér DDM
SOBOTNÍ KERAMIKA * Pro malé i velké.
Nutno přihlásit se předem * informace: A. Dvořáková
Cena: děti 50 Kč, dospělí 100 Kč
Neděle 22. října od 15.00 hod.
louka u hřbitova
DRAKIÁDA * „Pojďte s námi pouštět draka...“ * informace: H. Vajdová
Dračí startovné 20 Kč
Čtvrtek 26. října od 16.00-19.30 hod.
DDM
DUŠIČKOVÉ STRAŠIDLENÍ A LAMPIONOVÝ PRŮVOD
Vyrábění pro děti od 1. třídy.
Nutno přihlásit se předem * informace: A. Dvořáková
poplatek 70 Kč
Čtvrtek 26. října od 18.30-19.30 od DDM
LAMPIONOVÝ PRŮVOD
Pro rodiče s dětmi * Informace: A. Dvořáková
Čtvrtek 26. října odjezd v 8.30 hod.
od DDM
KOUPÁNÍ VE WEIDENU
Koupání v termálních lázních ve Weidenu – 4 hod.
Cena: 170 Kč/ BUS, pojištění/, 10 Eu- vstup
Nutno přihlásit se do 23. 10. * informace: H. Vajdová
Cena: 170 Kč/ BUS, pojištění/, 10 Eur vstup

*********************************************************************************
DALŠÍ AKCE
Středa 25. října v 17.00 hod.
zadní nádvoří zámku
SETKÁNÍ U LÍPY REPUBLIKY
Skautské středisko Tajfun Tachov zve na Setkání u Lípy republiky, kterým si připomeneme 99. výročí vzniku
samostatného československého státu.
Setkání se uskuteční za doprovodu Tachovského dětského sboru a tachovských trubačů.
Přijďte si připomenout tuto významnou událost k Lípě republiky, kterou zde vysadili tachovští skauti společně
se skauty z Plané, Chodova a Holýšova v roce 1995.
Sobota 28. října ve 14.00 hod.
rozhledna na vrchu Vysoká
MĚSÍC VĚŽÍ A ROZHLEDEN VÝSTUP NA ROZHLEDNU NA VYSOKÉ
Klub českých turistů, odbor Tachov pořádá v rámci celostátní akce Měsíc věží a rozhleden výstup na
rozhlednu na vrchu Vysoká. Sraz ve 13.00 hod. na náměstí nebo ve 13.45 u rozhledny (informace: Alena
Mautnerová, tel. 737357370).
Sobota 28. října
OSLAVY VZNIKU REPUBLIKY PLZEŇ * Více informací o programu na www.plzen.eu
Plzeň oslaví 28. říjen, vznik samostatného Československa, podobným způsobem jako v minulých dvanácti letech. Za symbolických 28
korun nebo zdarma pozve zájemce do celé řady zajímavých míst, muzeí, galerií, historických památek včetně zahrad a některých
sportovišť. Bohatý celodenní program zakončí vzpomínkové setkání na náměstí T. G. Masaryka s následným lampionovým průvodem a
ohňostrojem.
Kompletní seznam míst a institucí, které jsou součástí programu Plzeňských oslav vzniku republiky, je k dispozici na webových stránkách
města. Rezervaci a prodej vstupenek s omezením počtu maximálně pro pět osob na jedno vybrané místo umožní od 9. října v 9 hodin
portál www.plzenskavstupenka.cz a Turistické informační centrum města Plzně na náměstí Republiky 41. U některých subjektů, jako je
například Divadlo J. K. Tyla, Pivovarské muzeum a Plzeňské historické podzemí, je nutné si vstupenky pořídit prostřednictvím jejich
prodejních webů.

***************************************************************************************
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 * nám. Republiky č. 70, 1. patro
Drobnosti pro radost od různých tvůrčích osobností z Tachova: v Klubu Sedmdesátka.
Šperky z dílny Lenky Laškové, výrobky žen z Dílny plné nápadů nebo z Ateliéru Karlín a další.
Od po – čt v rozmezí od 10 – 17 hod.
*****************
Benefiční týden pro hospic od 19. do 26. 10. * www.hospictachov.cz.
pořádá Evangelická církev metodistická: přednášky, koncerty, kurz nebo divadlo.
Podrobný přehled akcí najdete v programu Sedmdesátky a na jejich webových stránkách i našich
Pokud se na akce nedostanete a přesto byste nás rádi podpořili, budeme vděčni za váš dar
na transparentní účet 2400 723 426 / 2010.
Nebo vás srdečně uvítáme v Klubu přátel hospice … protože každá rodina potřebuje přátele… zvláště když
někteří odcházejí. Klub je společenstvím lidí, kterým není lhostejné, jak končí naše životy a snaží se tuto
situaci změnit a podporují nás měsíčně částkou alespoň 100 Kč. Je to jeden z nejúčinnějších způsobů, jak se i
vy můžete zapojit a podpořit tak naše cíle.
***************************************

Sedmdesátka - nám. Republiky 70 (1. patro, bývalá prodejna NAVA).
Klub s občerstvením, knihami a klidnou atmosférou: v pondělí až čtvrtek od 10 do 17 hodin. Vstup volný.
Pravidelný program přes týden:
Pondělí a středa 10-12 hod. – mateřský klub Krteček
Úterý 19-21 hod. – výuka angličtiny s rodilým mluvčím
Čtvrtek 16-18 hod. – dílna plná nápadů * od 19 hod. – literárně diskusní čajovna.
Pátek 16-18 hod. – Royal Rangers * 8.30-20.30 hodin – Fusion (mládežnický sbor s kapelou)
Neděle 10-12 hod. – bohoslužby Evangelické církve metodistické * 18-20 hod. – setkání mládeže 14 až 20 let.
*************************************
Témata literární čajovny v říjnu * Začátky v 19 hod., občerstvení od 18.30 hod. * vstup: volný.
5. 10. – Lukáš Bujna čte z knihy Stefana Zweiga Svědomí proti násilí.
12. 10. – Miroslav Horníček – 100. výročí narození – jubilejní publikaci představuje Rudolf Tomšů.
19. 10. – René Milfait přednáší o spirituální péči o umírající.
26. 10. – Láry Hauser z Divadla Husa na Provázku předvádí Mistero buffo aneb Komediantské mystérium
od Daria Fo (v sále MKS na náměstí – stará budova, č. p. 119).

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

Benefiční týden pro Hospic sv. Jiří.:
Kromě programů literární čajovny proběhnou ještě následující akce:
20. 10. od 19 hodin – Koncert židovských písní kapely Augenblick;
21. 10. od 9 do 16 hodin kurs „Nenásilná komunikace“ – vede Mariana Synková;
23. 10. od 18 hodin – benefiční koncert Fusionu;
24. 10. od 17.30 do 19 hod. – benefiční přehlídka filmů Rudolfa Tomšů;
25. 10. od 18 hodin – přednáška Petra Vaďury Vliv médií na dnešní společnost.
*****************

Středa 18. října v 19.00 hod.
Zpívánky J+J
Hostem bude Slavomír Štrobl, podnikatel.
(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):
1. 10. – téma: Jak držet při sobě.
8. 10. – téma: Jak pomáhat těm, kdo pomoc potřebují.
15. 10. – téma: I dnes jsou lidé pronásledování kvůli víře.
22. 10. – téma: Potřeba angažovat se ve veřejném životě.
29. 10. – téma: Proč a za co se církev modlí.
Vstup na bohoslužby je volný.
Podrobnější informace, včetně záznamů literárních čtvrtků a kázání naleznete na http://www.umctachov.cz/

*********************************************************************************
SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA TACHOVA
kontakt: mobil 603 895 474, tel. 374 724 567, fax: 374 723 704
e-mail: petr.vrana@sportoviste-tachov.cz, www.sportoviste-tachov.cz

zimní stadion * Bruslení pro veřejnost: úterý, čtvrtek a pátek 12.30-14.30 hod.
Neděle 1. října v 11.15 hod.
HC TACHOV X HC COBRA PRAHA

* liga staršího dorostu

Neděle 1. října ve 14.00 hod.
HC TACHOV X HC METEOR TŘEMOŠNÁ * přátelské utkání - muži
Sobota 7. října ve 12.00 hod.
HC TACHOV X HC STADION CHEB * liga mladších a starších žáků
Neděle 8. října ve 14.30 hod.
HC TACHOV X HC PŘÍBRAM * liga staršího dorostu
Neděle 15. října ve 12.00 hod.
HC TACHOV X HC ČERTI OSTROV * liga mladších a starších žáků
Neděle 22. října ve 12.30 hod.
HC TACHOV X HC BEROUNŠTÍ MEDVĚDI * liga staršího dorostu
********************

plavecký bazén *

od září v pravidelném režimu

Plavání s Mraveništěm - plavání a hry dětí každé po, út 14.00-17.00 hod., čt 14.00-15.00 hod. pod
vedením paní Vajdové

Aquaerobic - cvičení ve vodě pro všechny, kteří chtějí zlepšit svou kondici každou středu 19.45-20.45
hod. pod vedením paní Vajdové
Rybičky - plavání rodičů s batolaty každou středu 15.30-17.00 hod. pod vedením instruktorek plavání Bc.
Pavlíny Novotné a Hany Riantové, tel: 603389366
Náplní je společný prožitek dětí s rodiči ve vodním prostředí, otužování dítěte, stimulace psychomotorického
vývoje, nácvik plaveckých dovedností.
Plavecký klub Tachov - po+st 17.00-18.30 hod.,

út+čt 17.00-19.00 hod.

Plavání seniorů a tělesně postižených Pá 13.00-14.00 hod. - plavání, cvičení ve vodě a regenerace pro
seniory a tělesně postižené

**************
TJ Slavoj
Sobota 14. října 8.00-17.30 hod.
házená * PLZEŇSKÁ LIGA * starší žačky
Neděle 15. října 14.00-16.30 hod.
házená * 2. LIGA – ŽENY
Pátek 20. října 19.30-20.00 hod.
házená * TACHOVSKÝ DORTÍK * turnaj mládeže
Sobota 21. října 8.00-19.00 hod.
házená * TACHOVSKÝ DORTÍK * turnaj mládeže
Neděle 22. října 8.00-12.00 hod.
házená * TACHOVSKÝ DORTÍK * turnaj mládeže
Neděle 29. října 14.00-16.30 hod.
házená * 2. LIGA – ŽENY
***********************

Fotbalový klub Tachov + logo
Sobota 7. října v 10.00 hod.
FK TACHOV – CHOTĚŠOV * dorost, KS
Neděle 8. října v 10.00 hod.
FK TACHOV – ROKYCANY * žáci, KP
Sobota 14. října v 15.30 hod.
FK TACHOV – ROKYCANY * A – muži, KPM
Sobota 21. října v 10.00 hod.
FK TACHOV – STŘÍBRO * dorost, KS
Neděle 22. října v 10.00 hod.
FK TACHOV – DOUBRAVKA * žáci, KP
Sobota 28. října v 14.30 hod.
FK TACHOV – STŘÍBRO * A – muži, KPM
Sobota 4. listopadu v 10.00 hod.
FK TACHOV – HORŠOVSKÝ TÝN * dorost, KS
Neděle 5. listopadu v 10.00 hod.
FK TACHOV – VEJPRNICE * žáci, KP
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