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FCÍRKEVNÍ PROGRAM

so 18.8. 10,00-16,00 hod.

sv.Václava/
CÍRKEV ČESKOSLOVENSKÁ HUSITSKÁ /kostel sv.
Václava/ \/

ne 19.8. 10,00 -16,00 hod.
Stálé expozice historie, národopisu, přírodovědy a umělecké sbírky.
Výstavy:
„Rok na vsi" - lidový interiér s výzdobou a texty k letním svátkům.

CÍRKEV EVANGELICKÁ METODISTICKÁ /Městská galerie l. p./
so 18.8.10,00 - 21,00 hod. čajovna "U metodistů"

- představení sbírky ostatních krajských muzeí. Prvotní prezentací
této výstavy bude sbírka keramiky Muzea Chodska v Domažlicích.

^

so 18.8. 09,00 - 16,00 hod. Den otevřených dveří
ne 19.8. od 10,00 hod. Svatá liturgie se svěcením ovoce

KOTEC o.s., Nízko-prahový klub pro děti a mládež Relax
(www.kotec.cz)

CÍRKEV ŘECKOKATOLICKÁ

Turnaj ve stolním fotbale, prezentace služeb NZDM REIAX

/kostel sv. Václava/

so 18.8. od 17,30 hod. Večerní bohoslužba

ne 19.8. od 11,30 hod. Bohoslužba

Den otevřených dveří
- ukázka historické a výstava současné techniky,
- od 15,00 hod. ukázky požárního útoku mladých hasičů

CÍRKEV ŘÍMSKOKATOLICKÁ /kostelNVPM/

STŘELNICE RYCHTA (www.sportoviste-tachov.cz)

Výstava o historii chrámu a ukázky ze současného života farnosti,
k zakoupení pamětní brožura/r. 2008/, pohlednice s poutním razítkem
st 15.8. Den slavnosti (15.8.1329 první pouť k P. M. N.v Tachově)
od 18,00 hod. Večerní mše svatá ke cti Panny Marie Nanebevzaté
pa 17.8. od 17,00 hod.
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SOS Život pro koně (www.soszivotprokone.wz.cz)

TOS-ZÁCHRANNÁ STANICE, STUDÁNKA (www.utulek-tachov.wz.cz)
]' ,

so 18.8. 09,00 - 11,00 hod.
- otevřen a zpřístupněn kostel k prohlídkám
od 15,45 hod. Slavné nešpory z vigilie slavnosti
od 16,00 hod. Rozjímavá modlitba svatého růžence
od 16,30 hod. Mše svatá z vigilie slavnosti
a zpívané litanie k Panně Marii
od 18,00 hod. Varhanní koncert
ne 19.8. od 10,00 hod. Slavná poutní mše svatá - hlavní celebrant

PharmDr. Josef Šedivý, velmistr Řádu Křížovníků s červenou hvězdou
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UPOZORNĚNÍ NA:
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zastavení provozu - pá 17. 8. od 17,00 hod. - ne 19.8. do 16,00 hod,

- na náměstí; v ulici Husitská, Soudní, B. Němcové
omezení provozu - so 18. 8,12,30 -13,00 hod. /průvod/
v ulici Zámecká, Prokopa Velikého
so 18 8. 22,30 - 23,15 hod. /ohňová show a ohňostroj/
v ulici Zámecká, Prokopa Velikého
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od 18,00 hod. Večerní mše svatá

so 18.8. 09,00 -16,00 hod. /u kostela sv.Václava/*
MINI ZOO, útulek pro staré a týrané koně, Miřkov

_^
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Tichá adorace před Nejsvětější svátostí oltářní

so 18.8. 10,00 - 17,00 hod. /nad kostelem NVPM/
Ukázky a škola lukostřelby

^ t * ^*^+

'<;'ť-.-> ••

^

LUKOSTŘELECKÝ KLUB o.s. Tachov (www.sportoviste-tachov.cz)

, ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA;
)znac,ení akce „ /*„ - akce ovlivnitelná počasím

/

TACHOVSKÁ POUŤ-SLAVNOST NANEBEVZETÍ PAN^Y MARIE

so 18.8. 10,00-15,00 hod.
Den otevřených dveří
Soutěž ve střelbě ze vzduchové pušky „O putovní pohár starosty"

Výstava okrasného ptacWa /vestibul sportovní haly/

^.

/•-

DOBROVOLNÍ HASIČI Tachov
so 18.8. od 09,00 hod. /Hasičská zbrojnice/

ne 19.8. 09,00.17,00 hod.

-/''
• /'

so 18.8. 12,00 - 17,00 hod. /nad kostelem NVPM/*

so 18.8. 09,00-18,00 hod.

y

TACHOV 2012

CÍRKEV PRAVOSLAVNÁ /kostel sv. Máří Magdaleny/

vstupné: 20,- Kč /děti, studenti, důchodci 10,- Kč/

ORGANIZACE OKRASNÉHO PTACTVA A KANÁRŮ TACHOV

^^KéSU^
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ne 19.8. od 10,00 hod. bohoslužba pro „neznabohy",
proč a co je bohoslužba?

-První výstava z cyklu "Společně v jednom kraji"

občerstvení a tombola

Ras

so 18.8. od 15,00 hod. Slavnostní bohoslužba

„Keramika z Chodska" -

ZOCSCH TACHOVl (www.zocsch-tachovl.webnode.cz)
so 18.8. od 15,00 hod. /výstavní hala -Chodská ulice/
Propagační výstava drobného zvířectva, prodej chovných zvířat,

.^^•:. •i -
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'MUZEUM ČESKÉHO LESA (www.muzeum.tachov.cz)

so 18.8. 10,00 - 17,00 hod. /hradby -Zámecká ulice/tt
Výstava zvířátek záchranné stanice pro handicapované živočichy
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PřipomeHOuti tomu ddme ve dHech

17. - 19. &rpMA roku tohoto 2012
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^„DOBOVÁ BITVA"

' KONCERT SKUPINY VENTUS - historická a originální hudba
čt 16.8. v 17,00 hod. /kostelNVPM/

/park/

»>

vstupné: 50,- Kč

Hana a Ladislav Silovských, kejklíř Vašek šašek Hanuš, Mericia,

••

Harcíři, Discordie, Benediktus, Panteleon, GIadius, Lorika,

KONCERT FERRANTE ROVINELLI - populární písně z Itálie

/!1
^á

Brtník aTerakoťané, Komedyjanti, Rytíři z Tachova a jejich přátelé

pa 17.8. v 19,30 hod. /kinosál Mže/
vstupné: dobrovolné

„KONCERT KAMILA STŘIHAVKY & SKUPINY LEADERS"
SOBOTA 18.8. 8,5ff

a
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19,00-20,30 hod. /náměstí/

náměstí, park

„HISTORICKÝ PROGRAM" /park/

o

s hudebním doprovodem a komentářem
ve 12,00 hod. - sraz a seřazení v úl. B Němcové/pod náměstím/
ve 12.30 hod. - odchod průvodu po trase - náměstí, úl. Husitskou,
Zámeckou do parku /u bývalého letního kina/

/park/

DOBOVÁ BITVA

)1

19,30 - 20,00 hod. obří loutky - vystoupení LORIKA
20,00 - 20,30 hod. šermířské vystoupení PANTELEON
20,30 - 21,00 hod. dobové tance MERICIA

y
, ^-7

„PRWOD"v dobových kostýmech

«

19,00 -19,30 hod. dobová hudba BENEDIKTUS

/ ••

10,15 -10,55 hod. dobová hudba BENEDIKTUS
11,00 -11,45 hod. divadelně šermířské vystoupení GLADIUS
11,45 -12,15 hod. dobové tance MERICIA
12,15 -12,30 hod. pozdrav starosty města Tachova /hosté/

„RETRO OLDIES DISCO" umělecko-produkcní agentura ÁBEL
.--"^ 21,30-02,00 hod. /náměstí/

^ „OHŇOSTROJ" /hradby/
22,30 - 23,00 hod. Ohňová show PANTELEON, RYTÍŘI Z TACHOVA,
BENEDIKTUS, žonglér VAŠEK ŠAŠEK HANUŠ
23,00 - 23,10 hod. „OHŇOSTROJ" SPITFIREPyro

•i "'

„KONCERT KAPELY KEČUP"

/náměstí/

13,40-15,10 hod.

^

/náměstí/

hi
'/
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15,30 -16,00 hod. HUSITI - šermířské vystoupení LORIKA
16,00 -16,30 hod. dobová hudba BENEDIKTUS

16,30 -17,00 hod. divadelně šermířské vystoupení GLADIUS
17,00 -17,30 hod. dobové tance MERICIA

17,30 -18,00 hod. skupina „JILESTAR"/Stříbro/-populární hudba,
, amatérské vystoupení pod záštitou Nízko-prahového klubu RELAX
/nán stí/

F-/-
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11,30 -13,00 hod. „DOMAŽLIČANKA" koncert dechové hudby

y-

skákací hrady - hradby/u restaurace River/, náměstí, Kostelní ulice/*
atrakce, stánky - koupaliště, Pobřežní ulice

MĚSTSKÁ GALERIE (www.mks.tachov.cz), GALERUNÍ ZAHRADA
so 18.8. a ne 19.8.10,00 -17,00 hod.

Výstava litografií Emmy Srncové vstupné: 20,- Ke
/dětidol51et-zdarma/

so 18.8.10,00 - 16,00 hod. Malování v galerijní zahradě / *

i

„VÝSTAVA DĚL NEPROFESIONÁLNÍCH VÝTVARNÍKŮ"
so 18.8. 10,00-16,00 hod. /hradby-podzámkem/*

1^1

^^Á so 18.8. od 12,00 hod. „ProjBďky Tachovem koňským spřežením"
•; -]

fi. KtEVA. Klestilová, s.r.o. /jízdné: dohodou s ROČÍ/

ve Světcích (www.jizdarna-svetce.cz)
fe^ soJÍZDÁRNA
18.8. a ne 19.8. 10,00 -17,00 hod.
/ÍJ

Výstava grafiky Klementa Střehy

ť3]

so 18.8. v 10:00 hod.; 12:00 hod.; 14:00 hod.; 15:30 hod.
ne 19.8. v 10:00 hod.; 11:30 hod.; 13:00 hod.; 14:30 hod.; 16:00 hod.

i„ZVUKY LÉTA" - letní hudební festival (www.zvukyleta.cz)

pa 17.8. od 17,00 hod.- ne 19.8. do 03,00 hod. /Minerálka/

13,30- 15.30hod. „DVOJKONCERT IVO JAHELKY A MIRKA PALEČKA" ./ /-... vstupné: předprodej -150,- Ke;

J^^ ^ ^ J^^^
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přímý prodej - pá 17. 8. 110,- Kč; so 18. 8. 135,- Ke

/^}\

TERRA TACHOVIA (www.zlatacesta.cz)
pa 17.8.15,00 - 17,00 hod. „KRÁLOVSKÝM HVOZDEM"
Program pro nejmenší /nádvoří zámku/

VSTUPENKY prodej/so 18.8./ - „registrační pásky" v hodnotě:

ť -

10,- Kč pro děti do 130 cm

/ r:

pa 17.8. v 18.00 hod. ODHALENÍ IVIILNÍKU ČASU

^-

věnovaného Soběslavovi l. /nádvoří zámku/

y

pa 17.8.18.00 - 24.00 a so 18.8. 10.00 - 24.00 hod.
/ul. Pivovarská, u KATu/
Bezkontaktní adrenalinový sport v mobilní paintballové hale

•ť

l^l/-i
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bary, stánky s nápoji, potravinami - náměstí Republiky

so 18.8. od 10,00 hod.; ne 19.8. od 9,30 hod.
Posezení v galerijní zahradě / *

l/-r1
^' \

písničky, soutěže, hry pro děti s rodiči

40,- Kč pro dospělé diváky a posluchače
Turistická známka z Tachova 30,-Ke
Pamětní odznak k výročí 585 let bitvy na vrchu Vysoká 25,- Ke
.;'•- J'l /přímý prodej v sobotu 18. 8. - v 1C, v jízdárně, v galerii/
<*.'

spotřební, jarmareční zboží - Husitská ulice
řemeslný jarmark - Kostelní ulice

^-^l

-- :''\

09,30 -11,00 hod. „MILANOW HRÁTKY S PŘEKVAPENÍM"

•/^

)OPROVODNÉAKCE 18.8.. 19. 8.
JARMARK, OBČERSTVENÍ, ATRAKCE

Komentované prohlídky jízdárny a okolí vstupné: 30,- Kč
NEDĚLE 19.8.

\>':' '•\

„HISTORICKÝ PROGRAM" /náměstí/

i^
^Cl

^M

13,00 -13,30 hod.

Hana a Ladislav Silovských, kejklíř Vašek šašek Hanuš, Mericia,
Harcíři, Discordie, Benediktus, Panteteon, Gladius, Lorika,
Brtník a Terakoťané, Komedyjanti, Rytíři z Tachova a jejich přátelé

17^1
^

„HISTORICKÝ PKOeKAltt" /náměstí/
09,00 - 09,05 hod. ZAHÁJENÍ SLAVNOSTÍ
- moderuje HANA A LADISLAV SILOVSKÝCH
09,05 - 09,45 hod. dobové tance MERICIA
09,45 -10,15 hod. šermířské vystoupení HARCÍŘI

^.
/...-.

18,00 -18,30 hod.

Předprodej vstupného: 1C - náměstí Republiky 119,347 Ol Tachov
.e-mail: infocentrum@mkstc.cz telefon: 374 630 000/001

ULTIMATE-PAINTBALL.CZ

Poplatek: 3,- Kč za l náboj, vybavení zdarma
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