Klub českých turistů, odbor Tachov
a KČT, oblast Plzeňského kraje
ve spolupráci
s Městským kulturním střediskem Tachov
a obcí Halže
vás zvou na

PODZIMNÍ SETKÁNÍ TURISTŮ PLZEŇSKÉHO KRAJE V TACHOVĚ
konaného u příležitosti 65. výročí vzniku KČT, odboru Tachov
a za finanční podpory Města Tachova

sobota 26. listopadu 2022
Setkání se koná jako dostředné, cíl je v kulturním domě v Halži, Žďárská 212 (vedle obecního úřadu)
od 10.00 do 16.00 hod. Zde bude i občerstvení. Od 12.00 hod. hraje k tanci i poslechu ANYWAY.
Slavnostní zahájení Podzimního setkání se uskuteční ve 14.00 hod.
Každý platící účastník obdrží účastnický list a malý suvenýr. Startovné je 40 Kč.
Pro účastníky, kteří chtějí plnit TTO Historie Tachova bude prodej záznamníků na nádraží ČD od 7.30
do 10.00 hod.
Prodej turistických známek Tachov, Rozhledna Vysoká, vizitky, razítko IVV.
V Tachově můžete navštívit:
Jízdárna Světce – druhá největší jízdárna ve střední Evropě. Od roku 2010 národní kulturní památka. Probíhá
její postupná obnova a bude otevřená od 9.00 do 13.00 hod., vstupné 70 Kč, komentované prohlídky v 9.00,
9.30,10.00, 10.30,11.00, 11.30,12.00 hod.
Zámek – otevřen 9.00 – 13.00 (prohlídky každou celou hodinu, poslední prohlídka ve 12.00 hod.),
jednotné vstupné 90 Kč.
Muzeum Českého lesa – přírodovědná a národopisná expozice, historie Tachovska, otevřeno 10.00 – 16.00,
vstupné 40 a 20 Kč (muzeum najdete na zelené TZ - z náměstí směr Oldřichov, proti Penny)
Informační centrum (na náměstí) – otevřené od 9.00 do 13.00 hod., mapy, průvodce, pohledy, razítko
královského města Tachov, atd.
V Halži můžete navštívit:
Vesnické muzeum – Uvidíte stroje ke zpracování půdy, stroje k ošetřování porostů, stroje ke sklizni obilovin a
pícnin, mlátičky, ruční nářadí, máselnice, odstředivky, pračky brambor, selskou jizbu, kočáry, sáně, hasičskou
stříkačku, žebřiňáky, původní zachovanou násypku obilí, vybavenou kovárnu, postroje koňské i volské.
Exponáty jsou umístěny celkem ve čtyřech patrech. K dispozici je i venkovní expozice.
V letošním roce bylo muzeum rozšířeno ještě o další nové exponáty.
Otevřeno 9.00 – 15.00 hod., vstupné 50 Kč.
11.00 hod. - Komentovaná procházka Halží s místní kronikářkou Mgr. Libuší Vavřínkovou (cca 1 hod.), sraz
před kulturním domem.
___________________________
Informace:

Alena Mautnerová, Školní 1328, 347 01 Tachov, mobil 737357370,

alena.mautnerova@post.cz

Trasy:
15,5 km

Planá, Karlín, Nahý Újezdec, Březí, Ctiboř, Halže, (modrá turistická značka –
vpravo z nádraží ČD, ze Ctiboře do Halže vlastní značení). Trasa je na mapě KČT
č. 28 – Český les – sever

10 km

Historie Tachova (z nádraží ČD) – tato trasa vede také do Světců, je možné si při ní splnit
TTO Historie Tachova. Záznamníky v ceně 40 Kč budou prodávány na nádraží ČD od 7.30
do 10.00 hod. (Splnění záznamníku uznáme, i když nebude navštívena minerálka.)
Zde také obdržíte popis trasy.

9,5 km

Tachov, Světce, Ctiboř, Halže – z náměstí do Světců alejí po modré TZ,odtud stále po
modré TZ přes Světecký vrch, U Hájku do Ctiboře. Ze Ctiboře po vlastním značení (fáborky)
do Halže.

8 km

Tachov náměstí, naučná stezka Světecký vrch (část), Ctiboř, Halže - z náměstí po
modré TZ Knížecí alejí k rozcestníku Knížecí alej, odtud po zelené TZ Světecký vrch a
U Hájku, po modré TZ do Ctiboře a odtud po vlastním značení do Halže.

6,5 km

Tachov, naučná stezka Světecký vrch, Světce, bus Halže – z náměstí po modré TZ
Knížecí alejí k rozcestníku Knížecí alej, odtud po zelené TZ na Světecký vrch (od silnice
z Tachova do Světců jde se zelenou TZ souběžně i naučná stezka) a ze Světeckého vrchu
po druhé straně naučné stezky zpět k silnici a po zelené TZ do Světců, odtud bus do Halže.

5,5 km

Tachov, Světce, NS, rozhledna, Světce, bus Halže - z náměstí do Světců alejí po modré
TZ podél řeky Mže. Ve Světcích začíná naučná stezka tabulí u silnice za dřevěným můstkem
přes Mži (je vpravo od cesty, kterou přijdeme a lze ji vynechat) a pokračuje po zeleném
značení naučné stezky okolo jízdárny, pod ruinami a okolo nich k rozhledně na kopci
Vysoká. Z rozhledny se vrátit do Světců a do Halže použít autobus (nebo si trasu prodloužit
o 7 km a dojít po modré TZ do Ctiboře a odtud po vlastním značení do Halže).

3 km

Ctiboř, Halže – po vlastním značení

2,5 km

Tachov, Světce, bus Halže - z náměstí do Světců alejí po modré TZ, odtud busem do Halže
Halže - k obrázku a zpět (po zelené TZ)
________________________________________________________________________

6 km
Doprava:

Tachov aut. nádr.
8.12
10.10
12.10
Tachov aut. nádr.
13.15

Ctiboř

Halže (konečná – tato zastávka je blíž ke kulturnímu domu) – linkový spoj

8.18
10.16
12.16

8.24
10.22
12.22

TC U Rybeny (proti KATu)
13.18

Halže

Ctiboř

Tachov

12.25
16.00
16.30

12.31

12.37
16.10
16.42

16.36

Světce
13.20

- linkový spoj
- objednaný autobus
- linkový spoj

Přípoje:
do Plané (Plzeň, Cheb) – vlak 12.32, 14.32, 15.32, 16.32, 17.32,
bus Plzeň
12.45, 16.45
vlak Domažlice
13.28, 15.28, 17.28

Halže - objednaný autobus
13.25

