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www.visittabor.euZměny vyhrazeny. Sledujte webové stránky pořadatelů.

18. září | nábřeží Jordánu
pod botanickou zahradou
Táborská regata
III. kolo Jihočeského poháru
Veslařské závody na krátké trati (sprinty na 500 metrů)
ve všech věkových kategoriích.
Slavnostní křest nové párové čtyřky věnované
městem Tábor.
Pořádá TJ VS Tábor – Veslařský klub Jordán.
www.vkjordan.cz

15. září – 31. prosince | Café Svět
Sportování na Jordáně
Výstava historických fotografií z archivu
Šechtl a Voseček
14. září | 16.00 | VERNISÁŽ VÝSTAVY
Pořádá Marie Šechtlová s rodinou.
https://sechtl-vosecek.ucw.cz



6. července | Housůvmlýn
Rekonstrukce oslav
výročí mistra Jana Husa
na Jordáně
Rekonstrukce oslav mistra Jana Husa znovu obnovuje
tradici tzv. Husových ohňů na Jordáně.
Pořádá Sdružení Housova mlýna.
www.housuvmlyn.cz

16. července | dopravní hřiště
u sladovny
Jordánský maraton
5. ročník maratonu je pro všechny, kteří mají rádi vodu
a výzvy. Rozhodně není určen pouze pro profesionální
sportovce, ale pro ty, kteří chtějí překonávat své limity
a plavou pro radost.
Pořádá Milan Chvátal.
www.jordanskymaraton.cz

23.–24. července | nám. T. G. Masaryka
Táborský triatlonový
festival
37. ročník Českého poháru ve všech kategoriích.
Po deváté se uskuteční i Evropský pohár juniorů.
Na programu je také stále populárnější běžecký
závod Night run pro širokou veřejnost.
Pořádá Triathlon Team Tábor.
www.tabortriathlonfestival.cz, www.ejctabor.com

16. září | Žižkovo náměstí
mezinárodní historický festival
Táborská setkání
21.30 | VIDEOMAPPING „Z HLUBIN JORDÁNU“
Úchvatné efekty videomappingu připomenou
okolnosti a význam vzniku údolní nádrže Jordán.
Pořádá město Tábor.
www.taborskasetkani.eu

Výtvarná soutěž
Jordán 530
Výtvarná soutěž pro děti a mládež do 16 let,
kompletní podmínky naleznete na www.galerietabor.cz.
Uzávěrka soutěže 15. května 2022.
Pořádá město Tábor.

1. června – 31. srpna | Jordánská pláž
Půjčovna lodiček
Charitativní půjčovna lodiček, šlapadel a paddleboardů
FOKUSu Tábor na podporu duševního zdraví.
www. fokustabor.cz

30. června | Jordánská pláž
Pocta Jordánu
16.00 | ZUŠ Tábor, Sezimovo Ústí a Pacov
20.30 | Slavnostní koncert
EPOQUE SYMPHONY ORCHESTRA
Dirigent Jan Kučera
B. Smetana – Symfonické básně Vltava a Tábor
A. Dvořák – Symfonie č. 9 e moll „Z Nového světa“
Pořádá město Tábor.
www.visittabor.eu

6.–31. července | Vodárenská věž
Jordán 530
Výstava k výročí založení nejstarší údolní nádrže
ve střední Evropě doplněná o výtvarné práce
ze soutěže Jordán 530 aneb Zažijte Jordán.
Pořádá město Tábor.
www.galerietabor.cz

6. července – 18. září | nábřeží Jordánu
pod botanickou zahradou
Výstava vybraných prací
ze soutěže Jordán 530
Pořádá město Tábor.
www.galerietabor.cz


