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MĚSTO TÁBOR

èervenec

LÉTO NA BECHYÒCE
1., 5., 15., a 29. èervence / nádraží ÈD
Historické lokomotivy Bobinka a Elinka vás zvou na 2. roèník 
letních nostalgických jízd po naší nejstarší elektrifikované trati
z Tábora do Bechynì.
Poøádají Èeské dráhy, NTM ve spolupráci s mìsty Tábor a Bechynì.
Další informace na www.cd.cz/nostalgie.

PIETNÍ AKT K 602. VÝROÈÍ UPÁLENÍ MISTRA JANA HUSA
5. èervence / 19.30 hodin / Husovo námìstí 
K výroèí promluví PhDr. Jan Kalivoda (pøedseda Spoleènosti 
Husova domu v Praze) a modlitbu pronese faráø Mgr. Oldøich 
Horek (Církev èeskoslovenská husitská).
Úèinkuje: Žesťový soubor pod vedením Jakuba Valeše

EKUMENICKÁ BOHOSLUŽBA K 602. VÝROÈÍ UPÁLENÍ MISTRA 
JANA HUSA
6. èervence / 9.30 hodin / Kozí Hrádek
Poøádají táborské církve ve spolupráci s mìstem Tábor.

MEZINÁRODNÍ JAZZOVÝ FESTIVAL

BOHEMIA JAZZ FEST
16. èervence / Žižkovo námìstí
Jeden z nejvìtších jazzových festivalù v Evropì, jehož zakladate-
lem je jazzový kytarista Rudy Linka. Festival se zamìøuje na jazz, 
objevují se i spøíznìné žánry blues, funky a world music.
Program:
17.30 hodin Mynth (AUT) - Mario Fartacek (live electronics, guitar, 

voice), Giovanna (live electronics, voice). Rakouské 
duo Mynth zvítìzilo v kategorii elektronická/taneèní 
hudba na letošních cenách Amadeus Austrian Music 
Awards. Bratr a sestra, dvojèata Mario a Giovanna 
Fartacek, sdílí zvláštní spojení, jehož dosáhli ještì 
pøed svým narozením, a jedineènou citlivost, která 
otevøela nové možnosti v elektronické hudbì.

19 hodin Mathias Heise Quadrillon (DEN) - Mathias Heise (har-
monika/keyboards), Mads Christiansen (kytar), David 
Vang (bas), Aksel Stadel Borum (bicí) Kodaòský Mathias 
Heise Quadrillion je další senzaèní mladou kapelou, kte-
rá pøináší novou hudební pùdu. Heise, hráè na harmoni-
ku, který byl v roce 2013 korunován mistrem svìta chro-
matické harmoniky, hraje ve svém souèasném quartetu 
také na klávesy a prokládá klasickou jazzovou harmonii
a improvizaci prvotøídními beaty. Tím si získává
a roztanèí své publikum.

20.30 hodin Nat Osborn Band (USA) - Dynamický klávesový 
hráè a zpìvák Nat Osborn, jenž kombinuje jazz se 
silnými dávkami funku, soulu a indie rocku, si svým 
jedineèným zvukem získal fanoušky na obou stra-
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nách Atlantiku. Letos v létì pøedvede sextet talento-
vaných mladých amerických a polských jazzových 
hráèù, kteøí uvedou úžasné a žánrovì se vymykající 
pøedstavení nabité energií.

Vstup zdarma!
Více informací na stránkách: www.bohemiajazzfestival.cz.
Poøádá Bohemia JazzFest, o.p.s., Praha ve spolupráci s mìstem Tábor.

FILMOVÉ LÉTO KINEMATOGRAFU BRATØÍ ÈADÍKÙ
22.–25. èervence / 21.45 hodin (po setmìní) / Žižkovo námìstí
Promítání vybraných èeských filmù:
22. èervence Øachanda - èeská filmová pohádka o rozmazlené 

princeznì a dvou kamarádech, kteøí se neživí vždyc-
ky úplnì poctivì. Režie: Marta Ferencova. Hrají: 
Vladimír Polívka, Aleš Bílík, Denisa Pfauserová, 
Bolek Polívka, Jan Hrušínský a další. 

23. èervence Trabantem do posledního dechu – dokumentární 
film nejznámìjšího èeského cestovatele souèasnosti. 
Dan Pøibáò podnikl svou dosud nejnároènìjší expe-
dici. Posádky dvou žlutých trabantù, polského Fiatu, 
èezety, jawy a dokonce i dvou invalidních vozíkù 
vyrazily z australského Perthu a bìhem pùlroèní 
dobrodružné výpravy projely Východní Timor, 
Indonésii, Malajsii a Thajsko.

24. èervence Teorie tygra - èeská komedie pro muže, kteøí mají 
zkušenost s manželstvím a pro ženy, které mají zku-
šenosti s muži. Hrají: Jiøí Bartoška, Eliška Balzerová, 
Tatiana Vilhelmová, Jiøí Havelka, Jakub Kohák, Iva 
Janžurová, Anna Ètvrtníèková a další.

25. èervence Všechno nebo nic - nová romantická komedie
o dvou majitelkách malého knihkupectví a jejich 
životních eskapádách s muži. Hrají: Klára Issová, 
Táòa Pauhofová, Ondøej Sokol, Petra Høebíèková, 
Petr Vanìk a mnoho dalších.

srpen

KOMEDIANTI V ULICÍCH
7. roèník mezinárodního festivalu poulièního divadla
4.–6. srpna / Staré mìsto Tábor
V ulicích Starého mìsta se mùžete tìšit na zábavný festivalový mix, 
v rámci nìhož nechybí cirkusové umìní, klauni, pantomima, lout-
ky, pohybové divadlo, interaktivní pøedstavení, dílny a hudba.
4. srpna COLLECTIF MICROFOCUS (FR): OUI nový cirkus 
 CIRKUS TETY: HRDINKY vzdušná akrobacie na lanech
 MIME PRAGUE: IMELDA pantomima s prvky street dance
 ANIMÁCI 
5. srpna BRATØI V TRICKU: BĚŽKAŘSKÁ ODYSEA nový cirkus
 LE PIEDS PERCHÉS (CH): VEJCE VEJCI vzdušná akrobacie
 WOW TIME vizuální show s prvky fyzického divadla
 tYhle: LEGORYTMUS pohybové divadlo
 HOMBRES: UHNI, HRAJU! poulièní punkový kabaret 
 CINK CINK CIRK: DUKTO nový cirkus 
 CIPKIN SIMCHA klaunské pøedstavení
 ANIMÁCI
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6. srpna DIVADLO CONTINUO loutkové divadlo
 DIVADLO BUØT: ŠPLOUCH! loutkové divadlo
 STÉPHANIE N’DUHIRAHE (CH): PRO-VÁZ vzdušná akrobacie
 DAMÚZA: SUPERKLUK loutkové divadlo
 ANIMÁCI 
5.–6. srpna dílna vzdušné akrobacie, dílna žonglování, dílna
 divadelního líèení

Sledujte samostatné plakáty! 
Zmìna programu vyhrazena!

Tento projekt "Komedianti v ulicích - mezinárodní festival poulièního 
divadla v Táboøe" je realizován za finanèního pøispìní Jihoèeského 
kraje v rámci Dotaèního programu Jihoèeského kraje Podpora kul-
tury, 1. výzva pro rok 2017, Opatøení I - Podpora kultury.

Více informací na www.visittabor.eu
a www.komediantivulicich.cz.

LÉTO NA BECHYÒCE
12. a 26. srpna / nádraží ÈD
Historické lokomotivy Bobinka a Elinka vás zvou na 2. roèník 
letních nostalgických jízd po naší nejstarší elektrifikované trati
z Tábora do Bechynì.
Poøádají Èeské dráhy, NTM ve spolupráci s mìsty Tábor a Bechynì.
Další informace na www.cd.cz/nostalgie.

LETNÍ DEN NA HÝLAÈCE
19. srpna / 10–16 hodin / rozhledna Hýlaèka
Sportovnì-zábavný program pro celou rodinu:
 - soutìže profesionálních i dobrovolných hasièù
   v disciplínách TFA (nejtvrdší hasiè pøežívá)
 - silové disciplíny a bìh na rozhlednu do výšky 25 m
 - NÁHODNÝ VÝBÌR a THE PURPLE EYE
   vystoupení hudebních skupin
 - horolezecká stìna
 - lanovka
 - lezecká síť
 - lezení na bedny a další 
Poøádá mìsto Tábor, Hasièský záchranný sbor JèK, SHÈMS-OSH 
Tábor a Spolek pøátel hasièù Tábora a Kostnice.

TARAPACA JAZZ
31. srpna / 20 hodin / amfiteátr v Tismenickém údolí
Druhý roèník koncertu pod širým nebem známé táborské kapely 
je barevným odrazem prázdnin s originálnì provedenou scénou,
s pøekvapením a novými písnìmi. 
Jako hosté vystoupí kytarista Jakub Juránek a DJ Mushroom.
V pøípadì nepøíznivého poèasí se koncert nekoná!

záøí

LÉTO NA BECHYÒCE
9., 16., 17. záøí / nádraží ÈD
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Historické lokomotivy Bobinka a Elinka vás zvou na 2. roèník 
letních nostalgických jízd po naší nejstarší elektrifikované trati
z Tábora do Bechynì.
Poøádají Èeské dráhy, NTM ve spolupráci s mìsty Tábor a Bechynì.
Další informace na www.cd.cz/nostalgie.

TÁBORSKÁ SETKÁNÍ 2017
26. roèník historického festivalu
15. záøí Slavnostní zahájení * pochodòový prùvod mìstem
 * videomaping * ELTHIN * MIG 21 * BOHUŠ MATUŠ
 * FEKETE SERETLEK  
16. záøí Støedovìké tržištì * žebrácká ulièka * vystoupení
 skupin historického šermu * staroèeský jarmark
 * historický prùvod mìstem * rytíøský turnaj * táborská
 scéna v zahradì Støelnice * vystoupení èeských
 hudebních interpretù * vystoupení našich
 i zahranièních souborù a spolkù * Dìtský ráj
 * ohòostroj * LENNY s kapelou * BRATØI EBENOVÉ
 * VYPSANÁ FIXA * CIRCUS BROTHERS 
17. záøí European Heritage Days, tentokrát na téma pøíroda
 a památky - vybrané památkové objekty budou
 oživeny koncerty, divadlem, výstavami.
 Dozvuky na Žižkovì námìstí: KOMORNÍ ORCHESTR
 BOLECH * LENKA DUSILOVÁ & BAROMANTIKA

Sledujte samostatné plakáty!
Více informací na www.taborskasetkani.eu.

ostatní kulturní akce

HUSITSKÉ MUZEUM TÁBOR
www.husitskemuzeum.cz
KOSTÝMOVANÉ PROHLÍDKY
1. èervence–26. srpna 
Kostýmované prohlídky støedovìkého podzemí s dobovì odìným 
prùvodcem. Pøijïte si zažít tajuplnou atmosféru støedovìkých kamen-
ných sklepù pouze za svitu luceren! Každou sobotu od 12.45 hodin.

NOÈNÍ PROHLÍDKY HRADU KOTNOV
14. èervence a 25. srpna / 19–23 hodin / Bechyòská brána
a vyhlídková vìž Kotnov
Ukázky historických øemesel i zbraní, právo útrpné v podání 
Táborských kupcù a pøedevším jedineèný pohled z hradní vìže
na mìsto Tábor za soumraku, to vše vás èeká na Kotnovì v pátek 
14. èervence a 25. srpna. Na prohlídky, které se opakují vždy
v celou hodinu, tedy v 19, 20, 21 a 22 hodin, se objednávejte
na telefonním èísle 381 252 788, kapacita prohlídek je omezená!

TÁBORSKÝ TRIPTYCH - CYKLUS KONCERTÙ STARÉ HUDBY
27. èervence / 18 hodin / kostel Narození Panny Marie,
nám. Mikuláše z Husi
CANTEMUS - pìt zastavení v dìjinách vokální polyfonie. Úèinkuje: 
I DILETTANTI, umìlecký vedoucí Èenìk Svoboda. Další úèinkující: Sylva 
Sasková, Anna Svobodová, Anna Hladíková, Markus Klose, Jan Petráèek.
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DIVADLO V ZAHRADÌ
28.–29. èervence / Rajský dvùr Husitského muzea v Táboøe
Divadelní minifestival pro malé i velké, který zaruèuje kvalitní 
zábavu v podání takových umìlcù, jako je Víťa Marèík jr., Vojta 
Vrtek s Janem Brùèkem èi šéfredaktor iHNed.cz Miloš Èermák
v roli stand-up komika, odstartuje v pátek 28. èervence v 19 hodin 
pøedstavením Kocourkov.
Podrobný program najdete na www.husitskemuzeum.cz.

TÁBORSKÝ TRIPTYCH - CYKLUS KONCERTÙ STARÉ HUDBY
17. srpna / 18 hodin / kostel Narození Panny Marie,
nám. Mikuláše z Husi
IMPROVIZACE - (Pra)zdroj hudebního umìní. Úèinkuje: MUSICA 
FLOREA, umìlecký vedoucí Marek Štryncl, další úèinkující: Jiøí Sycha, 
Eleonora Machová, Magdaléna Malá, Tomáš Reindl, Iva Štrynclová.

PØÍMÌSTSKÝ TÁBOR PO STOPÁCH SOBOTNÍKÙ
21.–25. srpna / Historické centrum mìsta Tábor a okolí
Pøímìstský tábor Husitského muzea na top témata uplynulých 
vlastivìdných vycházek po Táboøe a okolí. Pro dìti od 8 do 12 let.
V cenì 1000 Kè za dítì jsou zahrnuty obìdy, pitný režim, jízdné, mate-
riál na výtvarnou dílnu a pojištìní. Rezervace na tel. 734 570 334.

KLAVÍRNÍ RECITÁL NIKOL BÓKOVÉ
29. srpna / 18 hodin / Gotická síò a galerie Staré radnice 
Klavírní recitál vynikající brnìnské klavíristky Nikol Bókové, kte-
rá postupnì nahrává celé souborné klavírní dílo Oskara Nedbala
pro Èeský rozhlas. Na programu budou klavírní díla Oskara Nedbala 
a Leoše Janáèka - skladby, které vznikly pøesnì v téže dobì.

INCONTRO - SETKÁNÍ
31. srpna / 18 hodin / Gotická síò a galerie Staré radnice
Letní koncert na rozlouèení s prázdninami: Vojtìch Vrtiška – klasická 
kytara, Napoli accustica – Emanuele Nesa & co., neapolské šansony.

MÌSTSKÁ KNIHOVNA TÁBOR
www.knihovnatabor.cz
KNIHOVNA U VODY
3. èervence–31. srpna / Sokolská plovárna 
Osvìžte nejen tìlo, ale i ducha pøi koupání na Sokolské plovárnì.

DIVADLO OSKARA NEDBALA TÁBOR
www.divadlotabor.cz
OTEVØENÍ DIVADELNÍHO INFORMAÈNÍHO CENTRA
10. èervence /14–19 hodin 
Pøi pøíležitosti otevøení Divadelního informaèního centra usednou 
známí táborští pianisté k nástroji pøímo na ulici a zahrají každou 
celou hodinu pro potìšení, k poslechu a tøeba i k tanci.

TEMATICKÁ DIVADELNÍ NOC - SPOLKOVÝ ŽIVOT V TÁBOØE
14. èervence / 20.30–23 hodin 
Spoleènì se vydáme na noèní toulku Táborem po místech, kde se
v poslední tøetinì 19. století odehrával bohatý spoleèenský život 
stojící za vznikem dodnes èinných spolkù, jako jsou Hlahol, 
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Bolech, Sbor dobrovolných hasièù, Sokol èi Divadelní spolek 
ochotníkù.
Vstupné 50 Kè
Poøádáno ve spolupráci s Husitským muzeem v Táboøe. 

VÝTVARNÌ ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE S POHÁDKOU OŠKLIVÉ 
KAÈÁTKO
20. èervence / 16–18.30 hodin / Divadlo Oskara Nedbala Tábor 
- park
Vstupné 40 Kè

LETNÍ KINO V PARKU - ILUZIONISTA
27. èervence / 21.15–23.30 hodin 

KOUZELNICKÉ ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE S POHÁDKOU KOUZLA 
SKØÍTKÙ
3. srpna / 16–18.30 hodin
Kouzelnické zábavné odpoledne s pohádkou Kouzla skøítkù. 
Vstupné 40 Kè

CIRKUSOVÉ ODPOLEDNE S POHÁDKOU - VELKÁ CIRKUSOVÁ 
POHÁDKA
10. srpna / 16–18.30 hodin
Vstupné 40 Kè 

TEMATICKÁ DIVADELNÍ NOC
NOC POD HVÌZDNOU OBLOHOU
11. srpna / 20.30–22.30 hodin 
V prùbìhu roku se na táborských divadelních prknech vystøídá 
opravdu mnoho záøivých hvìzd. Tentokrát se však budeme 
vìnovat hvìzdám, které vládnou noèní obloze.
Vstupné 50 Kè 

LETNÍ KINO V PARKU - DONŠAJNI
31. srpna / 20.30–22.30 hodin 

KINO SVÌT TÁBOR
www.kinosvettabor.cz
prodej e–vstupenek na: www.kinosvettabor.cz
rezervace vstupenek telefonicky na 381 252 200 / 16.30–20 hodin

JÁ PADOUCH 3 3D 1. èervence, 17.30 hodin 
 3.–4. èervence, 17.30 hodin

POBØEŽNÍ HLÍDKA 1.–2. èervence, 20 hodin 

JÁ PADOUCH 3 2D 2. a 5. èervence, 17.30 hodin

NAPROSTÍ CIZINCI 3. èervence, 20 hodin 

TRPKÁ ÚRODA 4. èervence, 20 hodin

SPIDER MAN:
HOMECOMING 3D 5. a 8. èervence, 20 hodin
 6.–7. èervence, 17 hodin 
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V UTAJENÍ 6.–7. èervence, 20 hodin
 8. èervence, 17.30 hodin
 9. èervence, 20 hodin 

SPIDER MAN:
HOMECOMING 2D 9. èervence, 17 hodin 

TEHDY SPOLU 10. èervence, 14 hodin 

AUTA 3 3D 10.–11. èervence, 17.30 hodin
 
MUMIE 3D 10.–11. èervence, 20 hodin 

AUTA 3 2D 12. èervence, 17.30 hodin 

MUMIE 2D 12. èervence, 20 hodin 

MILOVNÍK PO PØECHODU
 13.–14. èervence, 17.30 hodin 
 15. èervence, 20 hodin
 16. èervence, 17.30 hodin

VÁLKA O PLANETU OPIC 3D
 13.–14. èervence, 20 hodin 
 15. èervence, 17 hodin 

VÁLKA O PLANETU OPIC 2D 
 16. èervence, 20 hodin 

OKLAMANÝ 17. èervence, 17.30 hodin 
 18.–19. èervence, 20 hodin 

PÌKNÌ BLBÌ 17. èervence, 20 hodin 

TRANSFORMERS:
POSLEDNÍ RYTÍØ 3D 18.–19. èervence, 17 hodin 

VALERIAN A MÌSTO
TISÍCE PLANET 3D 20. èervence, 17 hodin 
 21.–22. èervence, 20 hodin

TRANSFORMERS:
POSLEDNÍ RYTÍØ 2D 20. èervence, 20 hodin 

LETÍME 21.–23. èervence, 17.30 hodin 

VALERIAN A MÌSTO
TISÍCE PLANET 2D 23. èervence, 20 hodin 

Z PAØÍŽE DO PAØÍŽE 24. èervence, 14 hodin 

PIRÁTI Z KARIBIKU:
SALAZAROVA POMSTA 3D
 24.–25. èervence, 17 hodin 
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DUNKERK 24.–25. èervence, 20 hodin 
 26. èervence, 17 hodin 

PIRÁTI Z KARIBIKU:
SALAZAROVA POMSTA 2D 
 26. èervence, 20 hodin

BABY DRIVER 27. èervence, 17.30 hodin
 28.–30. èervence, 20 hodin
 
DRUHÁ STRANA NADÌJE 27. èervence, 20 hodin
 
MAXINOŽKA 28.–30. èervence, 17.30 hodin 

SRDEÈNÌ VÁS VÍTÁME 31. èervence, 17.30 hodin 

VETØELEC: COVENANT 31. èervence, 20 hodin 
 1. srpna, 20 hodin 
 2. srpna, 17 hodin 

SRDEÈNÌ VÁS VÍTÁME 1. srpna, 17.30 hodin 
 2. srpna, 20 hodin

HOUSÙV MLÝN
www.housuvmlyn.cz

HUSITSKÉ RODINNÉ VÍKENDY
1., 2., 8., 9., 15., 16., 22., 23. a 30. èervence / 14–18 hodin
5., 6., 12., 13., 20., 26., a 27. srpna / 14–18 hodin
Zábavné oživení historie aneb patero dovedností malého rytíøe. 
Pøipraven je bratr husita, který Vás a malá práèata provede odpo-
lednem na Housovì mlýnì. Hledáme poklad v pískovišti, obléká-
me se do zbroje, uèíme se šermovat a házet husitským prakem. 
Další samoobslužné hry jsou volnì k dispozici na dvoøe Housova 
mlýna. 

OHNÌ NA JORDÁNÌ
6. èervence / 22.30–23.30 hodin / Jordán
Rekonstrukce oslav znovuobnovuje tradici tzv. Husových ohòù 
na Jordánì, které se pøi oslavách výroèí Mistra Jana Husa již
od 19. století zapalovaly a pluly na voru po hladinì Jordána jako 
pøipomenutí jeho upálení. 

ØEZBÁØI NA HOUSOVÌ MLÝNÌ
6.–9. èervence 
V areálu Housova mlýna vzniknou pod rukama øezbáøù
a výtvarníkù v prùbìhu 4 dní sochy a objekty, které budou
v budoucnu umístìny v areálu Housova mlýna a jeho okolí. Pøi prá-
ci uvidíte výtvarníky, kteøí návštìvníkùm pøedvedou svou tvorbu.

ŠKOLA ÈAROVÁNÍ - PØÍMÌSTSKÝ TÁBOR NA HOUSOVÌ MLÝNÌ
24.–28. èervence 
Vítejte ve svìtì kouzel a tajemna, kde nic není nemožné. Každý 
malý kouzelník si vyzkouší všemožné èarodìjné disciplíny, 
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vlastnoruènì si vyrobí kouzelnické pomùcky a zjistí, s èím vším se 
se dá kouzlit. Cena 1 660 Kè

KELTSKÝ SVÁTEK LUGHNASAD
29. èervence / 14–23 hodin 
Lughnasad na Housovì mlýnì pro všechny, kterým koluje v tìle 
keltská krev, a pro všechny, kterým se vyplatí dodržet dávné rituá-
ly. Svátek stojí na poèátku sestupu Slunce do zimní temnoty. 

ZTROSKOTÁNÍ NA TAJUPLNÉM OSTROVÌ - PØÍMÌSTSKÝ 
TÁBOR NA HOUSOVÌ MLÝNÌ
31. èervence–4. srpna 
Jak se asi cítil Robinson, když se ocitl sám na tajuplném ostrovì? 
My sice nešťastnou náhodou na opuštìném ostrovì ztroskotáme, 
ale rozhodnì nebudeme sami.
Cena 1 600 Kè

ZÁHADY STARÉHO TÁBORA - PØÍMÌSTSKÝ TÁBOR
NA HOUSOVÌ MLÝNÌ
7.–11. srpna 
Jaké záhady se skrývají v ulièkách starého støedovìkého mìsta
a v jejich okolí? Proniknete do tajných plánù a map a vyluštíte 
záhadu, kterou ukrývá staré opevnìní? Spojte síly a vyøešte tajem-
ství, které postupem upadá v zapomnìní.
Cena 1 600 Kè

DOBÝVÁNÍ TÁBORA ŠVÉDY
19. srpna / 14–16 hodin 
Romantickou formou, s vtipem, nadsázkou a fantazií si pøipomeòme 
skuteènou historickou událost, a sice dobývání Tábora Švédy
v roce 1648.

TABOOK
www.tabook.cz
28.–30. záøí 
HUMOR – GROTESKA – SATIRA –SARKASMUS
šesté vydání festivalu dobrých knih
sýpka Kotnov – galerie – kavárny – hospody - mìsto
výstavy – diskuse – ètení – dílny - koncerty

ZOOLOGICKÁ ZAHRADA TÁBOR
www.zootabor.cz  
ZAHRADNÍ SLAVNOST
1. èervence / 9–18 hodin 
Pøijïte zahájit letní prázdniny do zoologické zahrady. Èeká vás 
bohatý celodenní program - ukázky sokolníkù, tematické hry
a soutìže pro dìti, komentovaná krmení zvíøat, ukázky agility, 
malování na oblièej a mnohé další.

MALÝ OŠETØOVATEL V ZOO
15. èervence / 9–18 hodin 
Pøijïte si do ZOO pomocí hrací karty, kterou obdržíte na pokladnì, 
zahrát na ošetøovatele. Tìšíme se na vás.



10

NOC V ZOO
22. èervence / 21–22.30 hodin 
Zajímá vás, co dìlají zvíøata v ZOO za letního soumraku? Pøijïte 
k nám na nevšední komentovanou veèerní prohlídku. Nutné se 
pøedem pøihlásit na sekretariat@zootabor.eu.

MEZINÁRODNÍ DEN TYGRÙ
29. èervence / 9–18 hodin 
Pøijïte do ZOO oslavit Mezinárodní den tygrù. Èekají vás nevšed-
ní komentovaná krmení tygrù a tematické hry pro dìti. 

FOKUS TÁBOR
www.fokustabor.cz
VZHÙRU NA PALUBU! ANEB LODÌ A LODIÈKY NA JORDÁNÌ
BENEFIÈNÍ PLAVBA PRO FOKUS TÁBOR
1. èervence / 13–20 hodin 
Pùjèovna lodièek FOKUS Tábor a Jordánská pláž.
Pojïte s námi zahájit prázdniny na Jordánské pláži a zbrázdit hla-
dinu Jordánu na možných i nemožných plavidlech všeho druhu.

SAKRA BURAJA - KONCERT
1. èervence, 18–20 hodin / Jordánská pláž

PÙJÈOVNA LODIÈEK NA JORDÁNÌ
do 15. záøí / Pùjèovna lodièek na Jordánì

MONTESSORI MATEØSKÁ ŠKOLA MUFÍK DÌTEM Z.S.
www.madcmufik.cz
KONKURZ DO DIVADLA
19. èervence / 18 hodin 
V Mufíku se ve støedu 18. èervence uskuteèní nábor a konkurz
do pøipravovaného pøedstavení Mužkaøení.

DIVADELNÍ DÍLNA PRO DOSPÌLÉ
22. èervence / 16–20 hodin 
Mufík otevírá první divadelní dílnu pro dospìlé, pod vedením
Mgr. Nadi Míkové. Nutná rezervace.

LETNÍ ŠKOLKA S MUFÍKEM
10. èervence–31. srpna 
 Bìhem prázdnin nabízí Mufík Letní školku pro veøejnost. Bližší 
informace a rezervace: Mgr. Karolina Mairychová 728 060 015. 

PØÍMÌSTSKÝ TÁBOR V MUFÍKU
14.–18. srpna 
Mufík nabízí atraktivní pøímìstský tábor pro veøejnost. Cena
za celý týden je 1 900 Kè. Vèetnì stravy a pitného režimu. Bližší 
informace na tel. 728 060 015.

ŽIJEM LESEM Z.S.
www.zijemlesem.cz
LETNÍ PØÍMÌSTSKÝ TÁBOR
10.–14. èervence a 17.–21. èervence 
7.–11. srpna a 14.–18. srpna 
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Letní pøímìstský tábor pro dìti 3–7 let. Tábory budou probíhat
v lesní mateøské školce a pøilehlém okolí, budou tematicky zamìøeny 
na zážitkové poznávání pøírody hrou. Na dìti èeká stejnì jako vlo-
ni spoustu dobrodružství a zábavy. Každý týden bude jiný.

POPRVÉ DO ŠKOLKY
31. srpna / 17–19 hodin 
Beseda o tom,  jak sobì a svému potomkovi ulehèit nástup
do školky. Beseda se zkušenou psychoterapeutkou, dulou a lektor-
kou Kvìtou Cermanovou. 

MUZEUM ÈOKOLÁDY A MARCIPÁNU TÁBOR
www.cokomuzeum.cz
Muzeum èokolády a marcipánu v Táboøe vám v prostorách tøech 
historických domù, na ploše pøes 1000 m2, pøedstavuje a mapuje 
historii èokolády, její pìstování, dovoz do Evropy a následné zpra-
cování do formy bonbonù, tabulek, pralinek, figurek.
Otevírací doba pondìlí–nedìle, 9–19 hodin. 

ŽIŽKOVY LÁZNÌ
www.zizkovylazne.cz
ŽIŽKÁÈ - HUDBA PO CELÉ LÉTO
28. èervence a 18. srpna / 19.30–23 hodin 
Veèer plný zábavy se skupinou GRETO! 
Vstup zdarma

FIT STUDIO O.K., Z.S.
www.okfitstudio.cz
LETNÍ CVIÈENÍ PRO ZDRAVÍ A KONDICI
10. èervence–31. srpna 
Letní cvièení pro zdraví a kondici ve Fit Studiu O.K. Tìšit se mùžete 
na Bodytone, Bosu, Interval training a mnoho dalšího.

STK 6DANCE
www.6dance.cz
ZÁPIS DO SPORTOVNÍHO TANEÈNÍHO KLUBU 6DANCE
28. srpna–10. záøí / Studio Grand
Zápis dìtí a mládeže do STK 6dance (již od 3 let!). Nabízíme: 
Taneèní pøípravku, Balet, Disco dance, Street dance, Pole Dance 
a spoleèenské tance. Rozvrh jednotlivých tréninkù naleznete
na našich stránkách nebo na recepci Studia Grand. 

POWER & PILATES STUDIO
www.power-pilates.eu
LETNÍ POWERJÓGA NA GRANDU
10. èervence–28. srpna / Studio Grand, Nám. Fr. Køižíka 505 (nad Billou)
Pravidelné letní powerjógové lekce v sále Studia Grand pod vede-
ním lektorù Power & Pilates Studia. Pøijïte si zacvièit powerjógu 
každé pondìlí v dobì letních prázdnin.

STUDIO GRAND
www.studiogrand.cz
LETNÍ PILATES NA GRANDU
12. èervence–30. srpna 
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Pravidelné letní lekce zdravotního pilates v sále Studia Grand
pod vedením lektorù Power & Pilates Studia. Pøijïte si zacvièit 
pilates každou støedu v dobì letních prázdnin.

PØÍMÌSTSKÝ TANEÈNÍ TÁBOR VE STUDIU GRAND
7.–11. srpna
Pøímìstský taneèní tábor. Dìti si vyzkouší rùzné druhy tance, 
napøíklad Disco dance, Balet, Gymnastika a další... Kromì tance 
bude pro dìti pøipraven program ve volných chvílích. Pøihlášky
na info@studiogrand.cz nebo osobnì na recepci Studia Grand.

GALERIE ÈOKOLÁDY A MINIATURY
www.galeriecokolady.cz
ÈOKOLÁDOVÉ PROCITNUTÍ
1. èervence–31. srpna 
Jediná expozice èokolády AJALA na svìtì. Vstupné 22 Kè

ÈESKÝ „ÈOKOLÁDOVÝ“ ŠPERK
1. èervence–31. srpna 
Originální šperky místní výtvarnice Renaty Bartùòkové-Mojžíšové, 
inspirované èokoládou a jinými pochoutkami. Vstupné 22 Kè

PEROKRESBA
1. èervence–31. srpna 
Výstava perokreseb z našeho atelieru. Vstupné 22 Kè

ÈOKOHRÁTKY
1. èervence–31. srpna 
„Cukrárnièka“ pro dìti všeho vìku. Dìti si u nás hrají na cukráøe. 
Vstupné 22 Kè

CUKRÁRNIÈKA PRO PANENKY
12. èervence–31. srpna 
Výstava miniatur cukráøských výrobkù. Midi-pidi pralinky, dortíky, 
zákusky, dorty, mufiny, koláèe a koblížky… Vstupné 22 Kè

koncerty

LÉTO NA STÁNKU
www.stanektabor.webnode.cz
1. èervence–30. srpna / Žižkovo námìstí
Tradièní støedeèní a novì i sobotní koncerty, tanèírny, promítání, 
tematické veèery, akce pro dìti i benefièní akce. 
Koncert Závodní ovce 1. èervence, 20 hodin 
Koncert Gabriela Vermelho 5. èervence, 20 hodin 
Koncert V rámci možností 8. èervence, 20 hodin  
Koncert Lucie Redlová 12. èervence, 20 hodin 
Silent Disko 15. èervence, 20 hodin 
Kosmický Žirafáè 19. èervence, 20 hodin
Tanèírna 21. èervence, 19 hodin
Koncert Mayen 26. èervence, 20 hodin
Silent Disko 29. èervence, 20 hodin
Koncert Ondra Køíž a Jiøí Øapek 30. èervence, 19 hodin
Koncert Agu 2. srpna, 20 hodin  
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Koncert Prázdné hory 9. srpna, 20 hodin  
Koncert The Shabs 12. srpna, 20 hodin  
Koncert Narajama 16. srpna, 20 hodin   
Koncert Postcards from Arkham 17. srpna, 15 hodin  
Koncert Grunge Hotel 19. srpna, 20 hodin   
Jára Bárta Jam 23. srpna, 20 hodin   
Tanèírna 25. srpna, 19 hodin   
Koncert Take Death 26. srpna, 20 hodin  
Koncert Èerný mosty 30. srpna, 20 hodin
Benefice Cheiron T 1. záøí, 17 hodin
O koleèko víc - Benefice Fokus Tábor
 2. záøí
Koncert Varlatans 8. záøí, 20 hodin
Koncert Napoli Acustica 9. záøí, 20 hodin
(Nesa, Jakšièová, Smrèka)
Koncert The Beautifuls / D Potejtous
 13. záøí, 20 hodin
Koncert Polemica 27. záøí, 20 hodin
Schimmerle Klezmer Kabaret  29. záøí, 20 hodin

ostatní

ZÁPIS A DEN OTEVØENÝCH DVEØÍ
25. èervence / 9–13 hodin / Èesko-anglická Montessori Mateøská 
škola Pampeliška
V naší Montessori školce pracujeme výhradnì podle principù peda-
gogiky Marie Montessori. Podpoøte své dítì v pøirozeném rozvoji!

NAŠE CHUTÌ
20. srpna / 11–20 hodin / zahrada spolkového domu Støelnice
Pøijïte letos již poètvrté ochutnat, jak chutná Tábor. Restaurace 
z Tábora a okolí pøipraví pokrmy z místních surovin, k ochutnání 
bude místní pivo nebo pøírodní vína.

STØELÁCKÝ ÈAJ PO 55 LETECH
26. srpna / 17–22 hodin / zahrada spolkového domu Støelnice
Už šestý rok po sobì probìhne vzpomínkový koncert prvních 
bigbítových kapel, které pùsobily v letech 1960–1975 v Táboøe 
a okolí. Letos vystoupí: Jiskra Pal Revival, The Kings a pøátelé, 
Atlantik, The Ants, Paraple.
Vstupné 150 Kè

GALAKONCERT DASHA + MOONDANCE ORCHESTRA
27. srpna / 19 hodin / zahrada Støelnice
Úèinkují: Martin Kumžák (klávesy), Peter Binder (kytara), Epoque 
quartet (smyèce)
Pøedprodej Infocentrum Mìsto Tábor (Žižkovo námìstí) a Aux café 
Støelnice.
Rezervace a informace - tel. 774 679 792

ZÁPIS A DEN OTEVØENÝCH DVEØÍ
29. srpna / 9–15 hodin /
Èesko-anglická Montessori Mateøská škola Pampeliška
V naší Montessori školce pracujeme výhradnì podle principù peda-
gogiky Marie Montessori. Podpoøte své dítì v pøirozeném rozvoji!
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výstavy

GALERIE U RADNICE
Martínka Húsky 54
www.galerietabor.cz
otevírací doba Bím: úterý–pátek 9–12 / 13–17 hodin, sobota–
nedìle 13–17 hodin
otevírací doba Koblasa: úterý–sobota 9–12 / 13–17 hodin
vstupné: dospìlí 20 Kè, dìti od 6 do 15 let, studenti do 26 let, 
senioøi a ZTP 10 Kè, dìti do 6 let a ZTP/P zdarma

do 23. èervence 
TOMÁŠ BÍM – OHLÉDNUTÍ
Výstava známého grafika, ilustrátora a "malíøe poezie vyhnané 
z ateliérù". Výstava rekapituluje Bímovu bohatou umìleckou tvor-
bu a pøipomíná jeho loòské sedmdesáté narozeniny.

3. srpna–22. záøí 
JAN KOBLASA A SONIA JAKUSCHEWA – DALEKÁ CESTA
Výstava Jana Koblasy a jeho ženy Sonii Jakuschewy. Jan Koblasa 
(1932), rodák z Tábora, patøí k významné sochaøské generaci 
pováleèného umìní. Svou tvorbou obsáhl nejrùznìjší techniky, 
bohatý je i rejstøík materiálù, se kterými pracuje - kámen, døevo, 
kov, hlína. Výstava se koná k pøíležitosti autorových 85. naroze-
nin. 
Ve støedu 2. srpna zveme na vernisáž výstavy. Úvodní slovo pro-
nese øeditel Alšovy jihoèeské galerie Mgr. Aleš Seifert.
V nedìli 17. záøí v rámci EHD vstup zdarma.

GALERIE 140
Koželužská 140
www.galerietabor.cz
otevírací doba: úterý–pátek 9–12 / 13–17 hodin, sobota–nedìle 
13–17 hodin
vstupné: dospìlí 20 Kè, dìti od 6 do 15 let, studenti do 26 let, 
senioøi a ZTP 10 Kè, dìti do 6 let a ZTP/P zdarma

do 24. záøí 
LUCIE DVOØÁKOVÁ - ILUSTRACE
Autorka se vìnuje dìtské ilustraci, její tvorbu mohou znát ètenáøi 
Sluníèka nebo Mateøídoušky. Její práce vyšly v nakladatelstvích 
jako Albatros, Meander nebo Mladá fronta.
V nedìli 17. záøí v rámci EHD vstup zdarma.

VODÁRENSKÁ VÌŽ
Žižkova ulice
www.galerietabor.cz
otevírací doba: støeda–nedìle 13–17 hodin
vstup zdarma

do 2. èervence
KATEØINA PALEŠNÍKOVÁ - VODOZNAKY
V sérii maleb nazvané Vodoznaky Kateøina Palešníková rozvíjí pomo-
cí osekaných abstraktních gest a zjednodušených symbolù svùj vlastní 
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autorský rukopis. Ve Vodárenské vìži dále pøedstaví i nìkolik vìtších 
formátù lyrické abstrakce, na nìž série Vodoznaky volnì navazuje.

5.–30. èervence 
MARCELA FILIPOVÁ - OBRAZY MYSLI
Cyklus obsahuje abstraktní obrazy, vytvoøené z reálných digitál-
ních fotografií, jejíchž neodmyslitelnou souèástí jsou poetické 
názvy ovlivòující pozitivní vnímání diváka.

2. srpna–3. záøí
HANA KRÈMOVÁ - OD TÁBORA AŽ K NÁM…
Výstava obrazù jihoèeské krajiny.
V pátek 4. srpna od 15 hodin probìhne neformální setkání s autorkou.

6. záøí–1. øíjna 
TABOOK 
Výstava k festivalu malých nakladatelù. 

EXPOZICE TÁBORSKÝ POKLAD
bývalá sladovna areálu táborského hradu
www.galerietabor.cz
otevírací doba: pondìlí–pátek 9–12 / 13–17 hodin, sobota–nedìle 
13–17 hodin 
vstupné: dospìlí 20 Kè, dìti od 6 do 15 let, studenti do 26 let, 
senioøi a ZTP 10 Kè, dìti do 6 let a ZTP/P zdarma

do 28. srpna 
TÁBORSKO ZPÁTKY V ÈASE - BARÁÈNICKÉ OBCE NA TÁBORSKU
Výstava pøipomene lidové zvyky, tradice a pøiblíží èinnost 
baráènických obcí.
Výstavu poøádá mìsto Tábor ve spolupráci s VI. župou Boleslava 
Jablonského sdružených obcí baráèníkù se sídlem v Sobìslavi 
(baráènické obce Sobìslav a Tábor).

záøí
ÈESKO OBJEKTIVY FOTOGRAFÙ ŠKOFJA LOKY
Výstava k loòskému desátému výroèí se slovinským partnerským mìstem.

NÁMÌSTÍ T. G. MASARYKA
pøed Vyšší odbornou školou a Støední zemìdìlskou školou

14. èervence–6. øíjna
ZIKMUND LUCEMBURSKÝ A HRADIŠTÌ NA HOØE TÁBOR 1437/2017
Exteriérová panelová výstava umístìná na námìstí T. G. Masaryka 
vypráví o vztahu jednoho z nejrozporuplnìjších èeských králù
a husitské táborské obce. Výstava neopomíjí Zikmundovu osobnost, 
jeho vliv na utváøení soudobé tváøe Evropy, jeho soukromý život, 
vztah k dìdictví po bratru Václavovi IV. a tedy i k èeským husitùm. 
Zvláštì se vìnuje otázce, jak významné byly pro Tábor dohody se 
Zikmundem z let 1436 a 1437, na jejichž základì udìlil Zikmund 
mìstu Táboru pøed 580 lety øadu dùležitých výsad a svobod. 
Výstava bude slavnostnì zahájena 13. èervence v 17 hodin
na námìstí TGM za hudebního doprovodu Dei Gratia a Batalion 
France Jabùrka aneb artilerie do kapsy - unikátní zábavnì pouèná 
interaktivní show s 10 miniaturními kanony, vèetnì støelby z nich. 
Výstavu poøádá Husitské muzeum ve spolupráci s mìstem Tábor.
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TRAFAÈKA - OBJEKT BÝVALÉ ELEKTROCENTRÁLY
Dobrovského ulice
www.cd.cz/nostalgie
otevírací doba pondělí–neděle 10–18 hodin
vstup zdarma

do 17. záøí
KDYŽ K NÁM ZAVEDLI PROUD
Výstava je vìnovaná poèátku elektrifikace železnice a historii tratì 
Tábor-Bechynì (první elektrifikovaná trať u nás) a je doplnìná 
o modelová kolejištì.
Výstavu poøádají Èeské dráhy, a. s. ve spolupráci s mìstem Tábor.

VELKÝ ŠANC 
park pod Tržním námìstím

do 31. srpna
JIØÍ KAÈER - KAMENY
velkoformátové kamenné skulptury

MÌSTSKÁ KNIHOVNA TÁBOR
Jiráskova 1775 
www.knihovnatabor.cz  
otevírací doba knihovna pro a dospìlé: úterý–pátek 9–17 hodin
otevírací doba knihovna pro dìti: støeda a pátek 12–17 hodin,
úterý–ètvrtek 9–17 hodin, úterý–pátek 9–17 hodin

èervenec
KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ…
knihovna pro dospìlé ètenáøe
výstava prací dìti ZŠ Orbis Pictus

STANISLAV KLVÁÈEK - ŽIDOVSKÉ HØBITOVY TÁBORSKA
Galerie Na Schodišti
Camera obscura/argentotypie

RYBKA - TÁBOR, z. s. (støedisko pracovní rehabilitace)
kulatý stùl - knihovna pro dospìlé ètenáøe
prodejní výstava výrobkù

srpen
JAROSLAVA VOBOØILOVÁ - OBRÁZKY PRO RADOST  
knihovna pro dospìlé ètenáøe

ZDENÌK MARIA HROCH - MYSTICKÉ DENÍKY 
(inspirováno poezií Jana Kameníka)
Galerie Na Schodišti
Zdenìk Maria Hroch ve své tvorbì pracuje s digitální fotografií, skenem nebo 
jednoduchou kresbou, kterou pøetváøí metodou, kterou on sám oznaèuje jako 
deskrumáž (dekoláž). Výstava pøedstaví výbìr z jeho prací z let 2012–2017. 

záøí
CHEIRON T. O. P. S. – KO KAMEL ÈA PES, NA DŽANEL S´ODA BACHT  
(Kdo má rád jenom sebe, neví, co je štìstí) 
knihovna pro dospìlé ètenáøe
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SLAVÍME DVACET LET  
Galerie Na Schodišti 
výtvarné práce žákù Základní školy Bernarda Bolzana 

HUSITSKÉ MUZEUM TÁBOR
Stará radnice, Žižkovo námìstí 1
www.husitskemuzeum.cz  
otevírací doba: pondìlí–nedìle  9–17 hodin
vstupné: samostatnì 20/10 Kè nebo v rámci prohlídky celého objektu

do 11. listopadu 
STO LET OD ZBOROVA 
galerie Stará radnice
Výstava má pøipomenout sté výroèí prvního celosvìtového váleèného kon-
fliktu. Je pøíznaènì situovaná do roku 2017, kdy si pøipomínáme 100. výroèí 
bitvy u Zborova (2. 7. 1917). Zde poprvé bojovali èeskoslovenští legionáøi 
spoleènì jako samostatná vojenská jednotka (divize o tøech plucích) v rámci 
ruské armády. Vystoupení èeskoslovenských legií nejen u Zborova ve vel-
kém oživila husitskou váleènickou tradici u našeho vojska na Rusi. Výstava 
Sto let od Zborova by mìla seznámit návštìvníky se samotnou bitvou, ale 
i s nejdùležitìjšími událostmi, které se bìhem 1. svìtové války uskuteènily.

do 31. èervence
DRAHOKAMY PRO KARLA IV.
gotický sál Staré radnice
Výstava drahokamù a polodrahokamù ze sbírky Jiøího Šindeláøe, které doku-
mentují výzdobu kaplí Karla IV. i jeho korunovaèních klenotù, symbolický 
význam drahých kamenù, hledání pùvodních lokalit a metod zpracování.
Jako si odborník se zájmem prohlíží tvar právì nalezeného krystalu, jako 
žena obdivuje v protisvìtle krásu drahokamu v novì koupeném šperku, 
tak vám tato výstava pøedstaví drahé kameny, jaké kdysi uchvátily i krá-
le a císaøe Karla IV. Právì za jeho vlády se staly Èechy evropským cen-
trem zpracování drahokamù. Ty nejlepší kameny, které byly v té dobì 
k dispozici, posloužily k výzdobì nejposvátnìjšího prostoru Èeského 
království, Svatováclavské kaple v katedrále sv. Víta v Praze.

20. èervence–3. záøí
JÁRA NOVOTNÝ: O LIDECH
gotická síò Staré táborské radnice
Pøedstavení autorské knihy fotografa Járy Novotného a zahájení 
stejnojmenné výstavy.
Vernisáž výstavy probìhne 20. èervence od 17 hodin.
Vstup volný

DIVADLO OSKARA NEDBALA TÁBOR
Divadelní 218
www.divadlotabor.cz
divadelní informaèní centrum otevøeno 10. 7.–31. 8. a v dobì 
konání Táborských setkání 10–12.30 / 13.30–16 hodin

15. záøí–31. øíjna
MARIE MICHAELA ŠECHTLOVÁ - GRAFIKA
Výstava grafik
Vernisáž probìhne 14. záøí.
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BAODÍLNA – GALERIE, KNIHKUPECTVÍ
Pražská 157
www.baodilna.cz
vstup volný

Po celé léto výstavy, výtvarné dílny, veèery na dvoreèku a mnohé další. 

èervenec/srpen
PO STOPÁCH M. ŠAŠKA
Mladí ilustrátoøi mapují zemì, kde tvoøil ilustrované prùvodce 
Miroslav Šašek. Stanislav Setinský vystaví zápisky z Izraele, 
Nikola Logosová z rodného Øecka, Madla Rutová Mnichov!
Sledujte doprovodné dílny a akce na webu èi fb.

záøí/øíjen
JOELLE JOLLIVET: TÁBOR
Dlouho oèekávaný ilustrovaný prùvodce mìstem Tábor štìtcem 
slavné francouzské ilustrátorky!

ANTIKVARIÁT & GALERIE BASTION
Žižkova 236/2
www.antikvariatcz.com
otevírací doba: pondìlí–pátek 11–18 hodin, sobota 9–12 hodin

èervenec–srpen
VÁCLAV TRAJER - MEZI POHÙNKY 
akvarely

záøí
ALENA BÍLKOVÁ - GRAFIKA

GALERIE ZA VRÁTKY
Pražská 225
www.galerie-za-vratky.com
otevírací doba: pondìlí–pátek 9.30–12.30 / 13–18 hodin, sobota 
9.30–14 hodin

Galerie Za Vrátky pøedstavuje široký sortiment souèasné èeské 
umìlecké a øemeslné tvorby. Prodejní galerie, ve které najdete díla 
více než 70 èeských výtvarníkù, malíøù, skláøù, keramikù a øezbáøù.

ATELIER G.
Støelnická 244
www.atelierg.cz
otevøeno: pondìlí–pátek 10–18 hodin, sobota 10–16 hodin
Ateliér G pøedstavuje souèasnou autorskou tvorbu v kombinaci
s dekorativním umìním.
Majitelkou galerie je Gražyna P. Kaletová. Prezentuje v ní tvorbu 
souèasných èeských autorù: olejomalbu, grafiku, litografii, kerami-
ku, sochaøskou tvorbu v kameni a døevì.

GALERIE AURITUS – CENTRUM PRO LIDI OHROŽENÉ DROGOU
Klokotská 114
www.auritus.cz 
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otevøeno: pondìlí–pátek 9–17 hod.
sobota 16. záøí otevøeno 10–17 hod.
vstup volný

11. záøí–11. øíjna
JINDØICH ŠTREIT – V PROSTORU HUMANITY
Výstava známého èeského fotografa.
Vernisáž výstavy probìhne v sobotu 16. záøí od 14 hodin.

GALERIE SUPICE
Klokotská 119
www.galeriesupice.huu.cz
otevírací doba: úterý–sobota 13–19 hodin
Prodejní galerie nabízející autorskou tvorbu. 

do 29. èervence
LENKA KUROVSKÁ - CESTOU ZE SNÙ
Lenka Kurovská žije ve snu, který je plný odlehlých míst i roz-
kvetlých zahrad, zvláštních bytostí, neobvyklých svìtel, chrámù 
a svatyò. Putuje k nedosažitelnému a hledá zpùsoby vyjádøení 
neuchopitelného. Autorèiným pøáním je, aby umìní sloužilo 
osobní promìnì, aby se èlovìk skrze nìj dotýkal svìta krásy, kra-
jiny své duše.

èervenec
FRANTIŠEK MOUDRÝ - TVÁØÍ V TVÁØ
výstava obrazù

srpen
JANA SRŠÒOVÁ, TEREZA MACKOVÁ - BAREVNÉ PROBUZENÍ II
výstava obrazù

MUZEUM PIVOVARNICTVÍ TÁBOR
Žižkovo námìstí 5
www.restaurace-beseda.cz
otevøeno: úterý–sobota 12–16 hodin
vstupné 30 Kè, dìti do 140 cm, dùchodci nad 65 let, TP, ZTP, 
ZTP/P zdarma

27. èervna–30. záøí
VÝSTAVA PIVNÍCH ARTEFAKTÙ
Parkán klub Tábor poøádá k 25. výroèí založení kluku výstavu piv-
ních artefaktù, zejména z Jihoèeského kraje.
Vstupné 30 Kè

GALERIE A VINNÝ SKLEP U DVOU ANDÌLÙ
Tøída 9. kvìtna

do 28. èervence
C.K. TABAÈKA: Z LISTÙ PAMÌTNIC
Dokumentární výstava pøedstavuje na veøejnosti dosud nevidìné 
stránky z pamìtnic legendární táborské tabaèky.
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