Soutěž ZNÁM SVÉ MĚSTO
Je určena žákům 6. a 7. tříd základních škol. Z důvodů trvající pandemie Covid 19 je organizována
jako distanční. Účastníci samostatně, na základě doporučených on-line zdrojů, eventuelně při
návštěvě jednotlivých míst, vyplní pracovní list a ten buď fyzicky doručí do muzea nebo zašlou na email: info@muzeumtachov.cz fotografii vyplněného soutěžního pracovního listu. Uzávěrka soutěže je
21. 11. ve 24:00h. V listu bude čitelně uvedeno jméno, příjmení a škola účastníka soutěže.
VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ a předání cen proběhne 30. 11. 2021 v 17,30h v Muzeu Českého lesa v Tachově.
SOUTĚŽNÍ TEST JE ZVEŘEJNĚN I NA www.muzeumtachov.cz - muzejní občasník - v souborech ke
stažení pod názvem Soutěž Znám své město

Najdi na internetu nebo při návštěvě zámku v Tachově barevnou variantu erbu rodu
Windischgrätzů, posledních šlechtických majitelů tachovského panství, a vybarvi ho.
- V následujícím textu o historii města doplň chybějící slova. Informace najdeš v expozici
historie na zámku v Tachově nebo např. na www.tachov-mesto.cz/historie-mesta-tachova
nebo na wikipedii heslo Tachov.
Osídlení prostoru Tachova je poprvé písemně doloženo k r. 1115 a to v zakládací listině kladrubského
………………… Tehdy ještě není městem, ale jde o vesnici v prostoru dnešního obchodního centra
……………….., pošty atd. Na jihu, chráněna tokem řeky …………, stojí důležitá hraniční pevnost
přebudovaná knížetem Soběslavem v r. 1126. Ke vsi patří ještě kostel, který stál v prostoru dnešního
kostela sv. Václava. Na důležité zlaté cestě, jež je podle cílového města v Německu také
nazývána…………………………. a poblíž zemské hranice, kterou od pradávna tvoří pohoří ……………. les,
buduje ve 13. století Přemysl ……………….. II. kamenný hrad s mohutnou válcovou……………. a v jeho
blízkosti zakládá královské město Tachov. Záhy je město obehnáno ……………..., které dodnes patří
k nejzachovalejším v Čechách. Největší slávy město dosahuje za panování otce vlasti……………….
Značně je postiženo husitskými válkami. Katolické město Tachov je 2x vystaveno obléhání husity.
Významný vojevůdce Jan …………… ho nezíská. V r.1427 je dobit husity vedenými Prokopem Holým
Velikým. V r.1623 je za účast na protihabsburském povstání potrestán a prodán Janu
Filipu………………………. Později ho získávají Losyové a po nich Windischgrätzové. Ti přestavují zámek,
jenž postupně vznikl na místě původního hradu. Ve Světcích přestavují paulánský klášterní………………
na zámeckou rezidenci, kterou nedokončí a dnes jsou zde patrné jen trosky. V sousedství stavějí
mohutnou novorománskou …………………….., jež je druhou největší ve střední Evropě

