TTO

Klub českých turistů – odbor Tachov
Vás zve

Historie Tachova

v sobotu 14. září 2019
na pochod po tachovských památkách zaměřený nejen na plnění tematického
turistického odznaku

HISTORIE TACHOVA
Start: 8.30 – 10.30 nádraží ČD
Cíl: od 13.00 do 16.00 hodin – Muzeum Českého lesa
(zde bude i kontrola záznamníků a vydání odznaků)

Trasa cca 10 km – po památkách Tachova
Pochod je určen široké veřejnosti, plnění TTO Historie Tachova není
podmínkou účasti.
Nabídneme i trasu, která bude seznamovat s některými milníky času, které
jsou v Tachově a ve Světcích – délka trasy do 10 km.
Další možnost je projít si novou naučnou stezku Světecký vrch (3 km).

Startovné 30 Kč + 40 Kč záznamník – pro ty, kteří chtějí získat odznak.

Program s popisem trasy i plánek naučné stezky
dostanou účastníci na startu.
Každý účastník obdrží diplom.
Tento den probíhají v Tachově Dny evropského dědictví
a budou otevřené i památky, které jinak nejsou přístupné – viz info níže.

Kontakt: Alena Mautnerová, Školní 1328, 347 01 Tachov,
tel. 737 357 370, alena.mautnerova@post.cz

Město Tachov a Městské kulturní středisko Tachov
Vás srdečně zvou na

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ
Sobota 14. září 2019

10–17 hod.

V tento den budou zdarma nebo za snížené vstupné
přístupny tyto památkové objekty:

Zámek

9.30 hod. vystoupení mažoretek (zámecké nádvoří)
10.00 fanfára a slavnostní zahájení Dnů evropského dědictví Tachov 2019,
vystoupení žáků dechového a tanečního oddělení ZUŠ (zámecké nádvoří)
Zámek je přístupný za snížené vstupné 30 Kč, prohlídky každou celou hodinu.
Výstava Medvídci na zámku je přístupná zdarma. Do 16.00 hod. bude na výstavě přítomen
i vystavující sběratel PhDr. Ondřej Bastl.

Zámek – ZUŠ

10.00-14.00 hod. – komentované prohlídky ZUŠ

Muzeum Českého lesa v Tachově
Prohlídka muzea i aktuálních výstav, do klášterního refektáře neobvyklou cestou.
Ojedinělá možnost slyšet muzejní orchestrion v 10.00, 11.00, 13.00 a 14.00 hod. Vstup zdarma.

Kostel sv. Máří Magdaleny a Alžběty
Kostel Nanebevzetí Panny Marie

Kostel bude přístupný veřejnosti včetně věže.

10.30 hod. – vystoupení TDS
11.00 hod. – komentovaná prohlídka tachovského faráře pátera Mgr. Václava Vojtíška
o historii kostela.
Věž kostela je otevřena 10-17 hod.

Kostel sv. Václava

10.00–17.00 hod. – otevřena bývalá hrobka knížecího rodu Windischgrätzů, která se
nacházela pod kostelem.

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

Jízdárna Světce

Komentované prohlídky o historii unikátní architektonické - národní kulturní památky začínají
v 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00 a v 16.00 hod. (vstupné 30 Kč).
Prodej pohlednic, suvenýrů, razítko jízdárny. Výstava fotografií z partnerského města Stadtroda,
výstava neprofesionálních výtvarníků.

