PŘEHLED AKCÍ 2015
I.

Dlouhodobé akce:

1. TACHOVSKÁ AKADEMIE
Přednášky a další aktivity, které přiblíží město, ve kterém žijeme. 1-12/2015.
MKS, Muzeum ČL, SOkA
2. TACHOV V HLEDÁČKU NEZNÁMÝ
Fotosoutěž k 900. výročí první písemné zmínky o Tachově. Uzávěrka 30.5.2015,
vyhodnocení 8.8.2015. MKS.
3. POZNÁVÁME SVÉ MĚSTO
Celoroční projekt pro žáky společensko-vědního semináře, seznámení s pověstmi
a historickými památkami města. ZŠ Hornická
4. TRIENÁLE NEPROFESIONÁLNÍ VÝTVARNÉ TVORBY O CENU FRANZE RUMPLERA
( 3.ročník). Vyhlášení výsledků 5.5.2015, zahájení výstavy prací. Muzeum ČL
5. ZNÁM SVÉ MĚSTO
Vědomostní soutěž pro žáky 6. a 7. ročníků ZŠ. Vyhodnocení 8.12.2015. Muzeum ČL.
6. SOUTĚŽ K 900. VÝROČÍ
Soutěž pro děti, při které budou vkládat památky a historické objekty do mapy města.
Knihovna MKS.
7. TACHOVSKÝ KOPCOLEZEC
Seznámení s okolím Tachova a jeho historií ve vztahu s krajinou, která Tachov obklopuje,
leden – prosinec, Klub českých turistů Tachov
II. Propojení s dalšími významnými výročími roku 2015:
1. MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO / MKS
Akce v rámci 10. výročí otevření Městské galerie, 70. výročí osvobození města,
EHMK-Plzeň 2015, Dny evropského kulturního dědictví
2. SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA TACHOVA / SPOZA
Akce v rámci 25. výročí otevření plaveckého bazénu a 10. výročí zastřešení zimního
stadionu.
3. MUZEUM ČESKÉHO LESA / Muzeum ČL
Akce v rámci 70. výročí osvobození města. Dny evropského kulturního dědictví.
4. KOMUNITNÍ AKTIVITY TACHOVSKA /KAT
Akce v rámci 5. výročí založení KAT, o.s.
5. ŠKOLY – výročí založení
ZŠ Kostelní – 70 let české školy v Tachově
MŠ Prokopa Velikého – 70. výročí vzniku školy
ZŠ a MŠ P.Jilemnického – 65. výročí vzniku školy
SPŠ, Tachov, Světce 1 – 60. výročí zahájení výuky
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III. Akce pro veřejnost:
ÚNOR
Den otevřených dveří – Rychta, 14.2.2015, SPOZA
Ples Českého svazu zahrádkářů a MKS,14.2.2015, ČSZ, MKS
Masopustní veselí – průvod masek a vystoupení žáků,14.2.2015, ZŠ a Muzeum ČL.
Veřejná výstava výrobků žáků, výtvarně ekologický projekt „Země, voda, vzduch“.
20.2.2015, ZŠ Kostelní.
BŘEZEN
Slavností setkání k 25. výročí od otevření plaveckého bazénu a 10. výročí zastřešení
zimního stadionu. Autogramiáda, hokejové utkání, diskotéka na ledě. 6.3.2015, SPOZA
„Svět očima dětí“ - slavnostní zahájení výstavy dětí a žáků ZŠ a MŠ a vyhodnocení
výtvarné soutěže pořádané v rámci Plzeňského kraje. 9.3.2015.
ZŠ a MŠ P. Jilemnického, Tachov.
Chodovar Cup – 5. mezinárodní hokejový turnaj žáků 2.a 3.tříd, 14.-15.2015, HC Tachov.
Český videosalon – 14. ročník soutěžní přehlídky neprofesionálních filmů, 21.3.2015, MKS
„Vynášení Morany“ – připomínka lidových tradic. 22.3.2015, ZŠ Hornická, Muzeum ČL.
„Noc s Andersenem“ – děti stráví noc v městské knihovně 27.3.2015
Holocaust - projekt s názvem „Žili u nás“, věnována židovskému obyvatelstvu v našem
městě. ZŠ Hornická, Muzeum Českého lesa
PAF Tachov – 37. ročník mezinárodního festivalu potápěčských filmů, 27. -28. 3.2015,
Svaz českých potápěčů, MKS, Muzeum Českého lesa
Potápěčský bál – společenský sál kina Mže, 28.3.2015, Svaz českých potápěčů, MKS
DUBEN
Slavnostní zahájení oslav 900 let Tachova a zahájení turistické sezony 2015
1. 4. 2014 , zámek Tachov, 16.00, doprovodný program , 18.30 zámecký koncert, MKS,
Město Tachov.
Koncert věnovaný památce obětí transportu smrti, Tachovský chrámový sbor,
12.4. v 15.00, Muzeum ČL, Hospic sv. Jiří
„Pochody smrti v souvislostech“- konference a návštěva koncentračního tábora
Flossenbürg k 70. výročí konce 2. světové války, 17.-19. 4. 2015, Institut paměti společnosti
a krajiny o.p.s. a Katedra právních dějin Fakulty právnické ZČU Plzeň. Muzeum ČL
Křest 2. vydání knihy Druhá světová válka. Případ Tachovsko – 17.4.2015 v 17.00 hodin,
Muzeum ČL
Pietní akt obětem vlakového transportu – Urnový háj, 17.4.2015, 19.45 hodin, Město
Tachov, MKS
Lampionový průvod – park T.G.Masaryka, 17.4.2015, 20.30 hodin, Město Tachov, MKS
Pietní akt obětem pochodu smrti – památník Mohyla, 17.4.2015, 20.45 hodin, Město
Tachov, MKS
Tachovský rabín Nachum Sofer – 200. výročí úmrtí, 19.4.2015, v 15.30 hodin, židovský
hřbitov, Muzeum ČL
„Odznak všestrannosti olympijských vítězů“(OVOV) - okresní kolo - soutěž pro žáky ZŠ
a tomu odpovídajících ročníků víceletých gymnázií okresu Tachov, 30.4.2015, sportovní hala
a městský stadion, ZŠ Zárečná
Filipojakubská noc – zahrada Muzea Českého lesa, 30.4.2015, Muzeum Českého lesa
KVĚTEN
Oslavy 1. máje 2015 – 1.5.2015 od 14.00 hodin fotbalový stadion, součástí jsou hry a
soutěže pro děti, pořádá MR KSČM a ČSŽ Tachov
Podruhé spolu – 10 let městské galerie, galerie, vernisáž, 1.5.2015, 15.00 hodin, MKS
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Oslava 70 let od konce 2. světové války, osvobození americkou armádou – 13.00 hodin,
památník /Václavská ul./, 14.00 hodin náměstí, 17.00 hodin zámek, 2.5.2015, Město Tachov,
MKS
Jarní špacír po Zlaté cestě - 20 km turistická vycházka, 10.5.2015, odjezd autobusu v 9.00
hodin od plaveckého bazénu v Tachově, začátek v 10.00 hodin v Historickém parku
v Bärnau. Terra Tachovia
„20-let let společenskovědních předmětů“ - výstava prezentace akcí pořádaných SSP
v průběhu jeho trvání, doplněno módní přehlídkou na téma historie odívání, květen 2015,
ZŠ Hornická, Muzeum ČL a MKS
„Odznak všestrannosti olympijských vítězů“(OVOV) - krajské kolo, soutěž pro žáky ZŠ a
tomu
odpovídajících ročníků víceletých gymnázií Plzeňského kraje, 29.5.2015,
sportovní hala a městský stadion, ZŠ Zárečná.
DEN PRO TACHOV – místní neziskové organizace ve spolupráci s fyzickými osobami a
Městem Tachov budou organizovat jednotlivé kulturní a společenské akce pro veřejnost,
30. 5. 2015, MAS Zlatá cesta, město Tachov
- Farmářské trhy – Komunitní centrum Tachov, 30.5.2015, 8.00 – 12.00 hod., MAS, KAT
- Den otevřených dveří Komunitního centra v Tachově – prohlídka objektu, výstava,
občerstvení, hudební produkce, Komedyjanti, 10.00-14.00 hod., MSA, KAT
- Pohádková cesta za pokladem Jízdárny – u příležitosti Dne dětí, 30.5.2015, DDM
- „Naučná stezka Vysoká – Světce“ – slavnostní otevření, 15.00 hodin, Město Tachov
- Tachovský VÝBĚH rozhledny 2015 – 1. ročník výběhu schodů rozhledny, 30.5.2015,
17.00-18.00 hod., Město Tachov, MAS Zlatá cesta
- Piknik u rozhledny – posezení u ohně s občerstvením a country hudbou,
15.30 – 19.00 hod., MAS, KAT
- „Koncert pod rozhlednou“ – hudební minifestival, 19.00-24.00 hod., První pěší, o.s.
Den otevřených dveří – prohlídka nových učeben v budově školy, 30.5.2015, SPŠ, Tachov,
Světce 1, připomenutí 60. výročí školy
ČERVEN
Den Českého lesa – zábavně naučný den věnovaný 10 letům existence CHKO Český les,
pálení dřevěného uhlí v milíři, tavba železa ve středověké peci, soutěže
pro děti o přírodě atd., 6.6.2015, CHKO Český les, LČR, Terra Tachovia,
Benefiční koncertní den – benefice ve prospěch plánovaného mobilního hospice, vystoupí
pop-rockový sbor FUSION, 6 .6.2015, 12.00-21.00 hodin, Evangelická církev metodistická
Tachov, Muzeum ČL, Hospic sv. Jiří, Cheb
Muzejně-galerijní noc – Muzeum ČL, galerie a historická expozice na zámku otevřeny
v netradičním čase, zdarma se zajímavým programem, 6.6.2015, 19.00-23.00 hod., pořádá
Muzeum ČL, MKS
Den otevřených dveří – téma „Druhá světová válka“, Státní okresní archiv Tachov,
8.6.-9 .6.2015, Státní okresní archiv Tachov
Přebory ČR středních škol v atletice – městský stadion, 10. - 11.2015, SPŠ, Tachov,
Světce 1
„Kolo nás baví“ - 2. ročník závodů na horských kolech, od 3 do 99 let, 11.6.2015, areál
sportovišť města, Rychta, ZŠ Zárečná, FUN B Tachov
Běhání s Hornickou - sportovní akce pro žáky nejen tachovských škol, 12.6.2015, ZŠ
Hornická
Oslava 70. výročí mateřské školy Prokopa Velikého - výstava fotografií ze života školy
za 70 let jejího trvání, přístupná veřejnosti, 19.6.2015, MŠ P.Velikého
„Tachov streetball cup 2015“ - 7. ročník basketbalového turnaje na jeden koš,
víceúčelové hřiště s umělým povrchem při ZŠ Zárečná Tachov, ZŠ Zárečná
Netradiční plavidla - 20.6.2015, DDM, Vodácký oddíl Tachov
Závěrečný koncert pop-rockové skupiny FUSION – 23.6.2015, kino Mźe, od 19.00 hod.,
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Evangelická církev metodistická Tachov
70 let české školy – zábavné dopoledne pro žáky, od 16.00 hodin kulturní program před
přístavbou školy ZŠ Kostelní, při nepříznivém počasí tělocvična ZŠ, ZŠ Kostelní
Slavnostní ukončení oslav 65. výročí školy –26.6.2015, od 10.00 hodin na zahradě školy,
ZŠ a MŠ P.Jilemnického 1995, Tachov.

ČERVENEC
Korunovační opera Constanza e Fortezza – unikátní provedení barokní opery v dobových
kulisách, Jizdárna Světce, 31.7.-1.8.2015, MKS, Plzeň 2015
Kinokavárna – jízdárna Světce

SRPEN
Historické slavnosti – 900 let Tachova – náměstí, galerie, jízdárna, zámek, po celý den
7. 8 .- 9. 8. 2015, Město Tachov, MKS
ZÁŘÍ
Zdeněk Procházka – beseda se spisovatelem, termín bude upřesněn, MKS, Knihovna
Tachov
„Nevšední tvář radosti“ – výstava fotografií v prostorách komunitního centra KAT,
4.9.2015, 18.30 hodin, KAT
Dny evropského dědictví – komentované prohlídky, jízdárna, zámek, 12.9.2015, MKS,
Město Tachov
NORDIC WALKING – kurz s profesionální instruktorkou, 20.9.2015, v 10.00 hodin.
Parkoviště pod sjezdovkou. SPOZA a LEKI-Nova sport.
„Václav na kolečkách“ - 8. ročník závodu na koloběžkách, tříkolkách, odstrkovadlech a inline bruslích, od nejmladších po nejstarší, pro širokou veřejnost, areál zimního stadionuasfaltový okruh, 24.9.2015, ZŠ Zárečná Tachov, VZP ČR
Konference metodistické mládeže – akce bude v kině Mže a v Sedmdesátce na nám.
Republiky, 25.-28.9.2015, Evangelická církev metodistická Tachov
ŘÍJEN
TACHOVSKÁ ŠEDESÁTKA – spanilá jízda. 3.10.2015 – 4. ročník vyjížďky.
Sraz v 10.00 hodin v Pivovarské ulici.
Podzimní špacír po Zlaté cestě – 20 km turistická vycházka po původní středověké trase
Zlaté cesty z Bärnau do Tachova, 4.10.2015, začátek v 10.00 hodin, v historickém parku

v Bärnau
PLAVECKÁ SOUTĚŽ MĚST – 24. ročník. 7.10.2015 od 6.00 do 19.00 hodin.
Plavecký bazén.
Večerní běh Tachovem - tradiční sportovní akce, běh v okolí školy od nejmladších
předškolních dítek až po zralé sportovce profesionály i nadšence nejen místní, ale i z okolí,
8.10.2015, od 17.00 hodin, ZŠ Kostelní. Start je u zimního stadionu.
Tachovská reneta – vyhlášení výsledků celostátní literární soutěže, 10.10.2015, MKS
„Symfonie 5 řek“ – slavnostní koncert , jízdárna, 18.10.2015, MKS, Plzeň 2015
SÁZENÍ PAMĚTNÍHO STROMU – buku červeného – 28.10.2015 v 16.00 hodin v parku u
bývalého okresního úřadu.
„ŠKODA FIT“ – jedná se výběh s jednou ze známých osobností (Martin Straka - majitel
HC Škoda, Jan Řehula – šéftrenér české triatlonové reprezentace, Michal Dvořák –
hokejista, Jan Trávníček – horolezec, Miloš Škorpil – ultramaratónec), 31.10.2015,
10.00–12.00 hodin, SPOZA Tachov
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LISTOPAD
„Rodinný pětiboj OVOV“ – 3. ročník soutěže, závody vychází z odznaku všestrannosti
olympijských vítězů, je určená pro dvojice rodinných příslušníků dětí i dospělých, 21.11.2015,
tělocvičny ZŠ Zárečná, ZŠ Zárečná Tachov.
Sborník Muzea Českého lesa v Tachově č. 34 – křest sborníku, listopad/prosinec 2015,
Muzeum ČL.
PROSINEC
Tachovská akademie – slavnostní zakončení, tachovský zámek, 8. 12. 2015, MKS.
Vánoční jarmark v ZŠ Kostelní - kulturní program, prohlídka školy, pohoštění a prodejní
výstava výrobků žáků, rodičů a přátel školy, vše určeno pro širokou veřejnost,
10.12.-12.12.2015, ZŠ Kostelní Tachov.
Přání Ježíškovi – vypouštění balónků s přáním Ježíškovi, celorepubliková akce pro širokou
veřejnost, ZŠ Hornická Tachov.
Vánoční koncert skupiny FUSION - kino Mže, 22.12.2015, od 19.00 hodin, ECM Tachov.

Další akce budeme průběžně doplňovat. Podrobnější informace budou
zveřejňovány v Tachovských listech, na plakátech nebo letácích pořadatelů.
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