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HVĚZDÁRNA
Jiráskova 1775, 390 01 Tábor
telefon: 381 254 469
e-mail: hvezdarna@mutabor.cz
Pravidelná pozorování s výkladem pro veřejnost se konají každý čtvrtek listopad 
–únor od 18.00 hod. Mimo tuto pravidelnou otvírací dobu je možno domluvit 
si návštěvu hvězdárny telefonicky nebo prostřednictvím e-mailové adresy. 
Hvězdárna je pro veřejnost přístupná zdarma.

INFOCENTRUM MĚSTO TÁBOR
Žižkovo náměstí 2, 390 01 Tábor
telefon: 381 486 230–3, fax: 381 486 239
e-mail: infocentrum@mutabor.cz,
www.taborcz.eu a www.visittabor.eu
www.facebook.com/mutaborcz
Otevírací doba:
pondělí–pátek 8.00–16.00 hodin
sobota, neděle zavřeno

MĚSTO TÁBOR
www.visittabor.eu
VEŘEJNÁ PREZENTACE A NÁSLEDNÁ DISKUSE
2. února, 17.00 hodin 
Kino Svět  
Téma diskuse: rekonstrukce plaveckého stadionu, sportovní haly Míru, řešení parko-
vání v oblasti sportovních areálů v Kvapilově ulici. Diskuse se zúčastní: Ing. Jiří Fišer, 
Ing. Michaela Petrová, Mgr. Jan Benda a autoři studií rekonstrukcí a návrhu parkování.  
POHÁDKOVÝ KARNEVAL S DIVADÝLKEM MRAK
12. února, 14.30 hodin 
Společenské centrum „Univerzita“
Tradiční dětský karneval se zábavným programem a soutěžemi. 
Děti provází dva klauni, cvičící a tančící klaunka Yfča a pomalejší a pohodlnější 
klaun Pepča. Vzhledem k omezenému počtu míst je třeba si zakoupit lístek 
v předprodeji v Infocentru Města Tábor, Žižkovo náměstí od 1. 2. 2017. 
Vstupné: 50 Kč/osoba 
PŘEDNÁŠKA K VÝSTAVĚ RESTAUROVÁNÍ A ZÁBAVA S VÁCLAVEM VEŘTÁTEM
16. února, 15.30 hodin 
Galerie 140
Výstavou provede pan Václav Veřtát, držitel ceny Patrimonium pro futuro 
v kategorii obnova památky, restaurování, kterou uděluje Národní památkový 
ústav. Vstup volný.
352. BAREVNÝ ČTVRTEK aneb od Tábora až na konec světa
MADEIRA - SMARAGDOVÝ OSTROV - MIMOŘÁDNĚ V PONDĚLÍ!
20. února, 19.00 hodin 
Divadlo Oskara Nedbala Tábor
S Lenkou Martanovou (CK Ocean Prachatice) zažijete nádheru ostrova v Atlantiku, 
kde jaro nikdy nekončí.
Ve spolupráci s Divadlem Oskara Nedbala a s Blatským muzeem v Soběslavi. 
Vstupné: 30 Kč 
VÝZKUM MARSU V ČELE S CURIOSITY
23. února, 18.00 hodin 
Městská knihovna Tábor
Přednáška Dušana Majera, šéfredaktora největšího specializovaného zpravodaj-
ského portálu zaměřeného na kosmonautiku Kosmonautix.cz o historii a budouc-
nosti průzkumu planety Mars a o nejdokonalejší vědecké laboratoři, kterou kdy 
lidstvo dostalo na povrch cizí planety, kterou je americký rover Curiosity. 
Vstupné: zdarma 

HUSITSKÉ MUZEUM  
www.husitskemuzeum.cz
KOSTÝMOVANÁ PROHLÍDKA
4. února, 13.00 hodin 
Stará radnice, středověké podzemí
Zábavná výprava do unikátních prostor táborské Staré radnice slibuje nevšední 
zážitek především rodinám s dětmi. Zájemcům o prohlídku doporučujeme 
se předem objednat tel. 381 254 286, neboť kapacita prohlídky je omezená.
 Vstupné: 60/40 Kč
HISTORICKO-VLASTIVĚDNÉ PŘEDNÁŠKY: PHDR. ZDENĚK VYBÍRAL, PH.D., 
ZIKMUND LUCEMBURSKÝ A ČESKÉ ZEMĚ
9. února, 17.30 hodin 
přednáškový sál Husitského muzea, Tábor, nám. Mikuláše z Husi 44
Král Zikmund Lucemburský, legendární „Liška ryšavá“ v očích husitů a jeden z nej-
výraznějších Lucemburků v dějinách Evropy i Zemí koruny české, je předmětem 
přednášek Husitského muzea v roce, kdy si připomínáme 580 let od jeho smrti 
na sklonku roku 1437, ale také od povýšení husitského Tábora do stavu králov-
ských měst, které Zikmund potvrdil několik měsíců předtím. 
Vstupné: zdarma 
SOBOTNÍCI: PO ULICÍCH NOVÉHO MĚSTA
18. února, 14.00 hodin 
Sraz u meteorologického sloupu na nároží Budějovické a 9. května.
Sobotní vlastivědné procházky pro zájemce o historii.
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HISTORICKO-VLASTIVĚDNÉ PŘEDNÁŠKY: MGR. JITKA VANDROVCOVÁ, 
TÁBOR KRÁLOVSKÝM MĚSTEM 1437
21. února, 17.30 hodin 
přednáškový sál Husitského muzea, Tábor, nám. Mikuláše z Husi 44
Král Zikmund Lucemburský, legendární „Liška ryšavá“ v očích husitů a jeden z nej-
výraznějších Lucemburků v dějinách Evropy i Zemí koruny české, je předmětem 
přednášek Husitského muzea v roce, kdy si připomínáme 580 let od jeho smrti na 
sklonku roku 1437, ale také od povýšení husitského Tábora do stavu královských 
měst, které Zikmund potvrdil několik měsíců předtím. 
Vstupné: zdarma 
PLES HUSITSKÉHO MUZEA
24. února, 19.00 hodin 
Společenské centrum Univerzita Tábor
Již třetí ročník úspěšné muzejní akce, tentokrát na téma Cesta do pravěku.
Vstupenky jsou již v prodeji na pokladně Husitského muzea za 190 korun. 

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
www.knihovnatabor.cz
MAREK TOMAN: CHVÁLA OPORTUNISMU
8. února, 18.00–19.30 hodin 
Prozaik, básník, překladatel Marek Toman představí svou knihu Chvála oportunismu, 
ve které zvolil nečekaného vypravěče – barokní Černínský palác na Loretánském 
náměstí v Praze. 
ZÁKLADY VYHLEDÁVÁNÍ NA INTERNETU
20. února, 9.30–11.00 hodin 
Počítačové kurzy pro seniory.
MASOPUSTNÍ ODPOLEDNE PRO DĚTI
22. února, 14.00–15.30 hodin 
Herní odpoledne pro děti.

DIVADLO OSKARA NEDBALA 
 www.divadlotabor.cz
VIKTORIA HRADSKÁ: COMMEDIA FINITA
1. února, 19.00 hodin 
Divadlo Viola Praha
ANI ZA MILION!
5. února, 19.00 hodin, sk. D 
Divadlo v Rytířské Praha 
BAREVNÝ ČTVRTEK SPECIÁL - TENTOKRÁT V ÚTERÝ
Ladislav ZIBURA - PĚŠKY MEZI BUDDHISTY A KOMUNISTY
7. února, 19.00 hodin 
Cestovatelská projekce a veselohra excentrického poutníka, který pěšky ušel 1500 
kilometrů napříč Nepálem a Čínou. Vstupné 130 Kč.
POSLEDNÍ RECITÁL MARTY KUBIŠOVÉ
8. února, 19.00 hodin 
Divadlo Ungelt Praha
JAN SCHMID & KOL.: SWING SE VRACÍ NEBOLI O ŠTĚSTÍ
10. února, 19.00 hodin, sk. A 
Divadlo Ypsilon Praha 
ANNA SAAVEDRA: OLGA (HORRORY Z HRÁDEČKU)
13. února, 19.00 hodin, sk. F 
Divadlo Oskara Nedbala
KELTSKÝ VEČER - ASONANCE
14. února, 19.00 hodin 
Divadlo Oskara Nedbala
Vstupné: 190 Kč 
DAVID GREIG: MIDSUMMER
15. února, 19.00 hodin, sk. D 
Divadlo v Řeznické Praha
O DVANÁCTI MĚSÍČKÁCH
19. února, 14.30 hodin, sk. E 

LiStOVáNí.cz
MÉ DĚTSTVÍ V SOCIALISMU
19. února, 18.00 hodin 
Mozaika originálních příběhů z období socialismu od 50. do 80. let.
Připraveno ve spolupráci s Městskou knihovnou Tábor. Vstupné 80 Kč.
VÁLKA ROSEOVÝCH – BENEFICE PRO I MY
21. února, 19.00 hodin 
Manželská krize? Tohle je válka! Přijďte si vychutnat herecký koncert ve známé 
tragikomedii a podpořit I MY. Tento charitativní večer pomůže zajistit fi nanční pro-
středky na provozní činnosti I MY, aby společnost mohla nadále poskytovat kvalitní 
služby pro rodiny dětí s postižením. Děkujeme, že přijdete! Vstupné 330 Kč.
Pořádá I MY, o.p.s.
DÁMY Z ANIANE S D. KOLÁŘOVOU A D. SYSLOVOU
22. února, 19.00 hodin, sk. C 
Divadlo Palace Praha
DAVID DRÁBEK: JEDLÍCI ČOKOLÁDY
23. února, 19.00 hodin, sk. B 
ZNOVU A LÍP!
25. února, 19.00 hodin, sk. D 
Divadelní společnost Titans Praha
VIOLONCELLOVÝ KONCERT
28. února, 19.00 hodin, sk. H 

KINO SVĚT
prodej  e–vstupenek na:  www.kinosvettabor.cz
rezervace vstupenek telefonicky na 381 252 200–16.30–20.00 hod.
ZAKLADATEL
1. února, 17.30 hodin 
MILUJI TĚ MODŘE
1. února, 20.00 hodin 
AGNUS DEI
2-3. února, 20.00 hodin 
ANDĚL PÁNĚ 2
3.–4. února, 15.00 hodin
5. února, 15.00 hodin
PSÍ POSLÁNÍ
3.–5. února, 17.30 hodin 
KRUHY
4.–5. února, 20.00 hodin 
Senior klub
MANŽEL NA HODINU
6. února, 14.00 hodin 
VŠECHNO NEBO NIC
6.–7. února, 17.30 hodin 
8. února, 20.00 hodin 
Kino Art
PODIVNĚJŠÍ NEŽ RÁJ
6. února, 20.00 hodin 
ASSASSIN’S CREED 3D
7. února, 20.00 hodin 
8. února, 17.30 hodin 
LEGO® BATMAN FILM 3D
9.–10. února, 17.30 hodin 
11. února, 15.00 hodin 
PADESÁT ODSTÍNŮ TEMNOTY
9.–14. února, 20.00 hodin 
11.–12. února, 17.00 hodin
15. února, 17.00 hodin
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LEGO® BATMAN FILM 2D
12. února, 15.00 hodin 
MÍSTO U MOŘE
13.–14. února, 17.00 hodin 
15. února, 20.00 hodin 
ZLATO
16.–17. února, 17.00 hodin 
T2 TRAINSPOTTING
16. a 18. února, 20.00 hodin 
17. února, 17.30 hodin
19. února, 17.00 hodin 
SPLNĚNÁ PŘÁNÍ
18.–19. února, 15.00 hodin 
MLČENÍ
18. února, 17.00 hodin 
19. února, 19.30 hodin
Senior klub
BOŽSKÁ FLORENCE
20. února, 14.00 hodin 
XXX: NÁVRAT XANDERA CAGE 3D
20.– 21. února, 17.00 hodin 
LÉK NA ŽIVOT
20.– 21. února, 19.30 hodin 
22. února, 17.00 hodin 
XXX: NÁVRAT XANDERA CAGE 2D
22. února, 20.00 hodin 
BÁBA Z LEDU
23. února, 17.00 hodin 
24.–25. února, 20.00 hodin 
26. února, 17.30 hodin
Filmový klub
TONI ERDMANN
23. února, 19.30 hodin 
PES RO(C)KU
24. února, 17.30 hodin 
25.–26. února, 15.00 hodin 
JOHN WICK 2
25. února, 17.00 hodin 
26. února, 20.00 hodin 
DIVOKÉ VLNY 2
27.–28. února, 15.00 hodin 
MILUJI TĚ MODŘE
27.–28. února, 17.30 hodin 
NOC NA ZEMI
27. února, 20.00 hodin 
I DVA JSOU RODINA
28. února, 20.00 hodin 

KOMUNITNÍ CENTRUM PRO DĚTI A MLÁDEŽ CHEIRON T
 www.cheiront.cz
MASOPUSTNÍ PRŮVOD
14. února, 15.30 hodin 
Žižkovo náměstí, Tábor
Vyjdeme v 15.30 hodin ze Žižkova náměstí směrem k náměstí T. G. Masaryka 
v doprovodu tradičních písniček a říkaček. Maškary, řehtačky, pokličky, 
bubínky vítány!

ORIGAMI PRO VEŘEJNOST
23. února, 18.00 hodin 
Kurz japonského umění skládání papíru. 
Pořádáno ve spolupráci s Origamistickou sekcí Tábor. Vstup volný. 

DOMÁCÍ HOSPIC JORDÁN, O. P. S. 
www.hospicjordan.cz 
Bližší informace a přihlášky na tel. 725 414 931, eva.spallova@hospicjordan.cz
PODPŮRNÁ SKUPINA PRO PEČUJÍCÍ S PSYCHOTERAPEUTKOU YVONOU 
KUNOVOU
10. února, 17.00–18.30 hodin 
Výměna zkušeností jak s nemocným komunikovat, jak se vyrovnat se strachem, 
obavami a nejistotou.
NEJSTE SAMI - PODPŮRNÁ SKUPINA PRO POZŮSTALÉ S PSYCHTERAPEUTKOU 
YVONOU KUNOVOU
11. února, 10.00–11.30 hodin 
Zemřel Vám někdo blízký? Ptáte se co dál? Hledáte způsob, jak se ztrátou vyrov-
nat? Přijďte své pocity a zkušenosti sdílet s dalšími lidmi v obdobné situaci.
ČAJE - SETKÁNÍ PEČUJÍCÍCH
22. února, 17.00–18.30 hodin 
Tentokrát na téma Bezpečná manipulace s málo pohyblivým a nepohyblivým 
člověkem. Přednáší Bc. Milan Prudký. 

HOUSŮV MLÝN–SKANZEN STARÝCH UMĚNÍ A ŘEMESEL
www.housuvmlyn.cz
PRÁZDNINOVÝ PROVOZ ZÁŽITKOVÉ KRČMY
2. února, 12.00–16.00 hodin 
Zážitková krčma Housova mlýna
Prázdninový oběd ve stylové krčmě.
PROHLÍDKA FILMOVÉ ZBROJNICE
2., 4., 11., 18., 25. února, 15.00–15.45 hodin 
Komentovaná prohlídka.
V bohatě vybavené zbrojnici můžete nejen fotografovat, ale zbraně a zbroje 
si můžete také vyzkoušet. Vstupné: 75/ 35 Kč 
ZÁŽITKOVÉ OBĚDY V KRČMĚ
4., 11., 18., 25. února, 12.00–16.00 hodin 
Husitská krčma Housova mlýna
Oběd, ze kterého si odnesete nejen gastronomický zážitek!

A.K.A. AKADMIE RYTÍŘSKÝCH UMĚNÍ
www.skolasermu.cz
A.K.A. AKADEMIE RYTÍŘSKÝCH UMĚNÍ
7., 14., 21. a 28. února, 18.00–19.00 hodin 
Tělocvična základní školy na náměstí Mikuláše z Husi
Na našich hodinách zlepšíte fyzickou i psychickou kondici. Naučíte se ovládat 
své tělo i myšlenky, zlepšíte svou koncentraci a znalosti historie. Buďte lepším 
člověkem, buďte rytířem!

GALERIE ČOKOLÁDY
www.galeriecokolady.cz
MUFINKA PRO MLSNÉ RUČIČKY
do 4. února 
Pro děti od 4 do 100 let. Práce na 5-10 min., podle dosavadní zručnosti 
Pro jednotlivce a skupiny do 5 osob není nutné objednání. Větší skupiny objednání 
na tel. 775 128 636.
VALENTÝNSKÁ SRDÍČKA
5.–11. února 
Tvoříme plstěná srdíčka, jako z perníku, čokolády a marcipánu krásně ozdobená 
polypralinkami. Vstupné dobrovolné.
VYTVOŘ SI POHLEDNÉ DONUTKY
12.–18. února 
Populární koblihy–donuty, nyní také jako plstěné tvoření. Vstupné dobrovolné.
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POSTAVTE SI SNĚHULÁČE
19.–25. února 
Tentokrát budeme tvořit „marcipánovou“ fi gurku sněhuláka. Vstupné dobrovolné.
TVOŘÍME ČOKOPTÁČKA
26. února–4. března 
Blíží se jaro a ptáčkové začínají vesele zpívat. Máte už svého ptáčka z „čokolády“?
Vstupné dobrovolné.
ČESKÝ „ČOKOLÁDOVÝ“  ŠPERK
1.–28. února 
Originální šperky místní výtvarnice Renaty Bartůňkové—Mojžíšové, inspirované 
čokoládou a jinými pochoutkami. Co vše lze vytvořit v umělecké dílně, když 
se necháte inspirovat jednou z nejkouzelnějších pochoutek, jakou kdy lidstvo 
stvořilo, můžete zachytit v jedinečné expozici, kterou svým návštěvníkům, místním 
i hostům z celé ČR i ostatního světa, nabízí ke shlédnutí Galerie čokolády v Táboře, 
jediná galerie toho druhu na světě. 

DĚTSKÝ KLUB JANÍČEK O. P. S.
www.janicekops.cz
KREATIVNÍ SEMINÁŘ: ŠITÍ KLOUBOVÉ PANENKY
10.–11. února 
Dětský klub Janíček, Klokotská 116, Tábor
Srdečně Vás zveme na 1,5 denní kreativní seminář, během kterého se naučíte 
techniku výroby tradiční kloubové panenky, šité z přírodních materiálů. Jednu 
autentickou, vlastnoručně ušitou, si pak odnesete domů společně s krásným 
prožitkem z tvoření. Podrobnější informace a registrace 
emailem: valerie.prochazkova@janicekops.cz. Vstupné 700 Kč.
40 LET ZKUŠENOSTÍ WALDORFSKÉHO PEDAGOGA - UELI SEILER
19. února, 10.00–17.00 hodin 
Dětský klub Janíček, Klokotská 116, Tábor
Švýcarský waldorfský pedagog se s námi podělí o své životní zkušenosti při 
příležitosti založení Waldorfské základní školy Mistra Jana v Ratibořských Horách. 
Na toto výjimečné setkání zveme srdečně všechny, kdo se zajímají o výchovu 
ke svobodě, která je podstatou waldorfské školy a o její konkrétní obraz. 
Vstupné dobrovolné. 

KAŇKA O. P. S.
www.kanka.info
THE TAP TAP: NEFŇUKA
9. února, 19.00 hodin 
Divadlo Oskara Nedbala Tábor
Nefňuka aneb podivuhodná dobrodružství Kristla Špána na souši i na moři je uni-
kátní divadelní představení, které nenajdete nikde jinde na světě. V představení 
jsou maximálně zapojeni herci a muzikanti s různými handicapy. Čtyři elektrické 
vozíky členů Tap Tapu slouží jako motory k pohybům loutek a scénickým dějům. 
Právě způsob, jakým jsou kulisy a loutky rozpohybovány, je světově unikátní. 
Vstupné: Velký sál 250 Kč, balkon 200 Kč.
Vstupenky v prodeji v pokladně Divadla Oskara Nedbala, případně na sekretariátu 
Centra Kaňka po domluvě na telefonu 734 100 558. 

ZOOLOGICKÁ ZAHRADA TÁBOR
www.zootabor.eu
ZA VYSVĚDČENÍ DO ZOO
3.– 5. února 
Vezměte své děti za odměnu o pololetních prázdninách do ZOO. Žáci s vyzna-
menáním mají vstup do zahrady od pátku 3. do neděle 5. února zdarma. Ti, kteří 
nedostanou na vysvědčení žádnou trojku, mají vstup za polovinu. Nezapomeňte si 
vzít s sebou vysvědčení. Těšíme se na vás. 
VALENTÝN V ZOO
11.–12. února 
Přijďte o valentýnském víkendu na zamilovanou procházku do ZOO. Páry mají 
slevu na vstupném 1+1 (k zakoupené vstupence jedna zdarma). Soutěžte o neza-
milovanější selfi e ze ZOO Tábor a vyhrajte volný vstup a upomínkové předměty. 

JSI ZVÍŘECÍ ZNALEC?
do 24. února 
Společně s vašimi dětmi můžete soutěžit do 24. února o volné vstupy a upomín-
kové předměty ZOO. Vyzvedněte si při vstupu na pokladně hrací kartu, která vás 
provede zahradou. Vyplněnou kartu vhoďte při odchodu do hracího boxu. 
Na konci února vylosujeme deset výherců. 

POWER & PILATES STUDIO
www.power-pilates.eu
PILATES PRO DĚTI A MLÁDEŽ
2. února - 25. května 
Studio Grand, Nám. Fr. Křižíka 505, Tábor 
Uzavřený kurz pilates pro mladé sportovce, děti a mládež ve věku 10 - 15 let. 
Kurz pilates pro děti a mládež 10 - 15 let (lektorka Míša Pěknicová) - kurz bude 
začínat ve čtvrtek 2. února od 16.00 hodin. ve Studiu Grand, potrvá 15 lekcí. 
Přihlásit se  můžete na tel. 728 171 952 nebo na webu Power & Pilates Studia.. 
SOBOTNÍ DOPOLEDNÍ PILATES FOAM ROLLER PLUS SKOLIOZA
11. února, 9.00–11.00 hodin 
Studio Grand - nám. Fr. Křížíka 505 
Sobotní dopolední cvičení s oblíbenou pomůckou - pěnovým válcem.

SPORTOVNÍ TANEČNÍ KLUB 6DANCE
www.6dance.cz
NÁBOR DO SPORTOVNÍHO TANEČNÍHO KLUBU 6DANCE
2. ledna - 28. února 
Studio Grand
Balet a scénický tanec pro děti od 6 let, každé pondělí od 16.00 hodin.
Společenské tance pro děti od 8 let, každou středu od 15.00 hodin.

STUDIO GRAND
www.studiogrand.cz
ROZVRH CVIČENÍ VE STUDIU GRAND
do 31. března 
Studio Grand
Tabata s Alčou, každé úterý od 18.30 hodin. 
Bosu rehab s Andreou, každé úterý od 19.30 hodin.
Bosu cardio s Petrou každý čtvrtek od 18.00 hodin a každou neděli od 19.00 hodin. 
LATINA PRO ŽENY VE STUDIU GRAND
do 30. dubna 
Latina pro ženy - Salsa, Bachata, Cha-cha, Samba, Rumba, Jive. Délka kurzu - 10 lekcí. 
Rezervace na info@studiogrand.cz, tel. 381 210 119, nebo osobně na recepci Studia. 
Lekce mírně pokročilí I. s Pavlem, od 23. ledna každé pondělí od 19.00 hodin. 
Lekce mírně pokročilí II. s Karčou, od 14. února každé úterý od 17.30 hodin .

CAPOEIRA
www.capoeiratrico.com
TRÉNINK CAPOEIRY 
do 26. prosince 
ZŠ Mikuláše z Husi
každé úterý od 17.30, s brazilcem C. mistrem Manso
Trénink, akrobacie, rytmus, základní techniky, pokročilé techniky, zátěž, kondička, 
zpěv - slova vystihující tréninky. Vstupné 150 Kč.

KONCERTY
BENEFIČNÍ VEČER PRO TEU
4. března, 19.00 hodin 
Milenium Tábor
Benefi ci podporují a během večera vystoupí DJ Petr Zajíček a Luboš Faic, taneční skupina 
Dupáček, kapely Fresh Band a Maxim Turbulenc, Fakír a ohňový žonglér Peter Fiedor 
a na závěr i legendární českobudějovická skupina OCEÁN. Výtěžek akce bude věnován 
na léčbu malé Teušky, která naší pomoc opravdu potřebuje. Večer se koná pod záštitou 
místostarostky Ing. Bastlové. Předprodej vstupenek: Wiky s.r.o. Stop Shop, u Čápova 
dvora, Tábor, Infocentrum Město Tábor a na www.mileniumtabor.cz/vstupenky.php
Pořádá Nadační fond Dobrá srdce a komunita “Pomoc pro Teu”.
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VÝSTAVY
GALERIE U RADNICE
www.galerietabor.cz
otevřeno: úterý–sobota 9–12 / 13–17 hodin 
vstupné: dospělí 20 Kč; děti od 6 do 15 let, studenti do 26 let, senioři a ZTP 10 Kč, 
děti do 6 let a ZTP/P zdarma
FRANTIŠEK KRATOCHVÍL: THEATRUM MUNDI
do 10. března 
František Kratochvíl (1934) je muž mnoha povolání–malíř, grafi k, režisér, scé-
nárista. Autor je jedním ze zakladatelů černého divadla u nás. Z tohoto divadla 
vychází také rozsáhlý cyklus černobílých kreseb s názvem Cherchez la Femme. 
Na výstavě také divák poodhalí zákulisí černého divadla a bude si moci 
prohlédnout autentické loutky. 

GALERIE 140
www.galerietabor.cz
otevřeno: úterý–sobota 9–12 / 13–17 hodin
vstupné: dospělí 20 Kč; děti od 6 do 15 let, studenti do 26 let, senioři a ZTP 10 Kč, 
děti do 6 let a ZTP/P zdarma
VÁCLAV A DUŠAN VEŘTÁTOVI: RESTAUROVÁNÍ A ZÁBAVA
do 4. března 
Výstava restaurovaného historického nábytku a volná tvorba otce a syna. 
Přijďte se podívat na výstavu, jejíž autorem je Václav Veřtát, který společně 
se svým týmem obdržel  v  loňském roce cenu Patrimonium pro futuro 
v kategorii obnova památky, restaurování, kterou uděluje Národní památkový 
ústav, za restaurování renesančních vrat a nástěnných maleb v průčelí hlavní 
brány kláštera ve Vyšším Brodě.

VELKÝ ŠANC 
park pod Tržním náměstím
JIŘÍ KAČER – KAMENY
do srpna 2017
Velkoformátové kamenné skulptury.
Výstavu pořádá město Tábor.

EXPOZICE TÁBORSKÝ POKLAD
www.galerietabor.cz
otevřeno: 1.–28. února pouze na telefonickou objednávku, tel. 381 215 401
vstupné: dospělí 20 Kč; děti od 6 do 15 let, studenti do 26 let, senioři a ZTP 10 Kč, 
děti do 6 let a ZTP/P zdarma
Přáli jste si někdy objevit skutečný poklad? Ten táborský si můžete prohlédnout 
v expozici na nádvoří hradu Kotnov, ve které jsou vystaveny čtyři tisíce stříbrných 
mincí z jagellonského období. Mince spolu s dalšími předměty denní potřeby byly 
objeveny v jednom z táborských domů v historickém centru.

DIVADLO OSKARA NEDBALA TÁBOR 
www.divadlotabor.cz     
DALIBOR ŘÍHÁNEK - BARVY A SVĚTLO
do 28. února 
Výstavní síň
Dalibor Říhánek (1946) žije a tvoří v Písku. Je absolventem pražské Akademie 
výtvarných umění (1971) v ateliéru prof. Františka Jiroudka a Academia di belle 
Arti v ateliéru prof. Emilia Greco (1983). Ve své profesionální výtvarné činnosti se 
věnuje malbě, kresbě, grafi ce, textilu, keramice. 
JOSEF LUXEMBURG - TÁBOR MĚSTO JAK HO (NE)ZNÁME...?!
do 30. března 
Foyer malého divadla v přízemí
Josef Luxemburg (1947) z Milevska začal fotografovat v dětství lidi v pohybu. 
Časem dospěl k záběrům všedního dne a městských zákoutí fotoaparátem Nikon 
D3200. Vystavené fotografi e jsou vyvolávané v původním pořizovacím znění, tedy 
bez jakýchkoli počítačových úprav. 

ŠÁRKA KAŠPAROVÁ - KRAJINOU DUŠE
do 30. března 
Galerie Evárium
Výstavní kolekce nadšené cestovatelky s vášní pro fotografování. 
Na svých cestách zachycuje kouzlo různých koutů světa a krásu duše zemí jako 
je Srí Lanka, Turecko nebo Anglie. Se zapálením se věnuje zachycování koloritu 
a kultury tamních obyvatel. 

HUSITSKÉ MUZEUM TÁBOR 
www.husitskemuzeum.cz 
otevřeno: středa–neděle 9.00–17.00 hodin
VÝSTAVA KAREL SVOBODA (1936 - 2006)
do 18. února 
Galerie Stará Radnice
Výstavou táborského výtvarníka a pedagoga Karla Svobody si připomeneme výročí 
jeho nedožitých osmdesátin.
BOHUMIL SMRČKA ( 1943 -1997)
do 4. března 
Galerie Stará Radnice
Obrazy a drobná grafi ka malíře, literárního historika, propagačního výtvarníka 
a učitele kreslení, jehož jméno je spojeno s kulturním a společenským děním 
a výtvarnou komunitou Tábora 70.–90. let. 

MĚSTSKÁ KNIHOVNA TÁBOR
www.knihovnatabor.cz
OBJEKTIVEM FOTOAPARÁTU - MILAN KŘIKLÁN
1.–28. února 
Galerii Na Schodišti
SVĚT FILMU
1.–28. února 
Oddělení pro dospělé čtenáře
Výstava žákovských prací z výzdoby reprezentačního školního plesu žáků 
ZŠ Husova pod vedením Mgr. Jana Knotka. 

GALERIE SUPICE
www.galeriesupice.huu.cz
FRANTIŠEK MOUDRÝ - VEČERNÍ MEDITACE
do 28. února 
Výstava obrazů.
VÁCLAV TRAJER - MEZI POHŮNKY
do 28. února 
Výstava maleb a kreseb výtvarníka Václava Trajera.

Změna programu vyhrazena!
Více informací o kulturních akcích v Táboře a okolí na
www.visittabor.eu
www.kulturne.com

Máte zájem propagovat vaše akce v TÁBORU V AKCI – samostatném tištěném 
měsíčním přehledu kulturních aktivit na území města Tábora?
Zaregistrujte se  na https://www.visittabor.eu/registrace. Získáte možnost 
samostatného vkládání akcí on-line. V  případě zájmu propagovat vaše akce 
v samostatném měsíčním propagačním materiálu Tábor v akci vkládejte 
akce do webového Kalendáře akcí nejpozději vždy do 12. dne předcháze-
jícího měsíce konání akce. Akce vložené po tomto termínu, z důvodu ode-
vzdání podkladů pro tisk Tábora v akci, nebudou zařazeny. Veškeré bližší 
informace získáte na telefonním čísle 381 486 301. Prezentace je zdarma.
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