
Přijeďte i na:

výstavu Loutková divadélka
Galerie 140: 7. 6. - 27. 7. 2018
Výstava loutek a malých divadélek převážně z druhé 
poloviny 20. století.
www.galerietabor.cz; tel.: 381 215 401

festival Komedianti v ulicích: 3. – 5. 8. 2018
Pouliční umělci vás přenesou do svého světa krásného 
umění představujícího svobodu a radost ze života. Jeho 
doménou jsou cirkusová umění, klauni, pantomima, 
loutky, pohybové divadlo, interaktivní představení,  
dílny nebo hudba.

festival Táborská setkání: 14. – 16. 9. 2018
Historické centrum Tábora ožívá na tři dny dávnou his-
torií první poloviny 15. století. Časem, kdy se vlády nad 
městem ujal husitský vojevůdce Jan Žižka z Trocnova. 
Za rachotu bubnů a světel pochodní ho přitom dopro-
vází zástup jeho husitských bojovníků.

Nezapomeňte navštívit:

Husitské muzeum 
Proč vzniklo město Tábor? Kdo byl Jan Žižka? Jak vypa-
dají husitské zbraně? Z čeho se skládá střelný prach?  
V Husitském muzeu se dozvíte o husitství prostřed-
nictvím filmu, textů, obrazů a exponátů, komiksových  
panelů, tajných zásuvek a vtipných výjevů v kukát-
kách. Můžete si vyzkoušet, jak vám padne kroužková 
košile či jak se sedí na královském trůně. 
www.husitskemuzeum.cz / telefon: 774 059 263
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5. – 7. 6. 2018

HUSITSKÉ DNY V TÁBOŘE

Start: parkoviště autobusu  
u plaveckého stadionu

Cíl: Housův mlýn

Trasa dlouhá 1 km

Infocentrum Město Tábor: 
tel. 381 486 230-4
infocentrum@mutabor.cz
www.visittabor.eu

Kudy do Housova mlýna?

zdroj: google.cz



Program se odehrává pod hradbami města v zážitkovém skanzenu husitství  
Housově mlýně a je určen zejména žákům základních škol (3. – 7. třída).

 Zažijte středověk na vlastní kůži! Po výstřelu z děla se společně s námi ponořte do historie, 
kde se setkáte s husity i proradnými křižáky. V divadelním představení zjistíte, jakou roli měl 
odpustkář a jaký osud stihl Jana Husa. Vyzkoušíte si, jak fungovaly mučící nástroje, jaké to je 
v rytířské zbroji, jak zasáhnout terč sekyrkou. A máte šikovné ruce? Dokážete 
si vyrazit minci či na kruhu vytočit hrnek? Pobavíte se při husitských hrách, 
oblékání do kostýmů a budete svědky výstřelu z  praku. Ve středověkých stán-
cích na vás čekají suvenýry. Na závěr je pro žáky připraven vědomostní kvíz 
a drobné odměny za správné odpovědi.
 V případě nepříznivého počasí proběhne program v omezeném 
rozsahu v budově Housova mlýna.

Jednotné vstupné na Husitské dny je 95 Kč

Závaznou přihlášku zašlete na adresu: 
Město Tábor, odbor KaCR, J. Nováková  
Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor 

tel.: 381 486 303  
e-mail: jana.novakova@mutabor.cz.

Představení začíná vždy v 8.30 a v 11.00 
hodin, délka činí 1,5-2 hodiny. 
Příchod nejdříve 10 minut před začátkem 
představení. Všechny děti tužky s sebou.

Extra nabídka:
Prohlídka Filmové zbrojnice (35 Kč/os.) 
Vyfoťte se ve zbrojích ze slavných 
hollywoodských filmů. 
Objednávky: libuska@housuvmlyn.cz

Závazná přihláška
Název školy (organizace):

Adresa:
Třída:
Kontaktní osoba:
Telefon (nutné):
E-mail:

Termín Út – 5. 6. St - 6. 6. Čt - 7.6. 
Hodina 8.30 hod. 8.30 hod. 8.30 hod. 
Počet osob
Hodina 11.00 hod. 11.00 hod. 11.00 hod. 
Počet osob


