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Outdoorový festival Harrachovka 2019

50. ročník závodů ve slalomu na
divoké vodě
Sobota 4. a neděle 5. 5. – řeka Lužnice
u tábořiště Harrachovka

Slalomový závod O štít města Tábora – přebor Jihočeského kraje

Start v 9:30 hodin po oba dny

Pořádá TJ VS Tábor - oddíl kanoistiky,
ve spolupráci s městem Tábor

14:15 KERAMIČKA
jihočeská dechová kapela pod taktovkou kapelníka Petra Koláře

15:45 ZATRESTBAND
swingový bigband pod vedením dirigenta Petra Píši, od kterého
nelze očekávat pouze swing

17:00 SLOSOVÁNÍ
soutěžních kupónů cyklovýletu a Nordic Walking

17:15 SVIŠTI V ORCHESTŘIŠTI
orchestr ZUŠ Tábor pod vedením Jakuba Valeše

19:00 OSKAR PETR BAND
elitní kapela kolem hitmakera Oskara Petra zaměřená na nejstarší
období Marsyas (Zmrzlinář, Břímě,...)

Žižkovo náměstí
Trh regionálních výrobků | Losování o ceny | Zajímavosti
změst a obcí turistické oblasti Toulava: Milevsko, Bechyně,
Sedlčany, Soběslav. Zahájení programuve 14:00 hodin.

Program pro děti
Horolezecká stěna | Úžasný svět her a hlavolomů

www.visittabor.eu
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Procházka Nordic Walking
s kvalifikovanou lektorkou Libuší Brázdovou

10:00–10:30 hodin registrace a výdej soutěžních
kupónů před InfocentremMěsto Tábor, Žižkovo náměstí.

Start v 10:30 hodin, délka výletu cca 8 km, směr Harrachovka,
cíl Žižkovo náměstí. Sportovní obuv a oblečení je nutností.

Startovné 50 Kč, možnost půjčení holí za poplatek 30 Kč,
po telefonické dohodě (606 886 262).
Pochod se koná za každého počasí.

Slosování soutěžních kupónů na Žižkově náměstí
v 17:00 hodin.

Jarní cyklovýlet
„Nejel tudy kolem Svojsík? Aneb Kdo je připraven,
nebývá zaskočen!“

9:00–9:30 hodin registrace a výdej soutěžních kupónů
v Infocentru Města Tábor, Žižkovo náměstí.

Cyklovýlet u příležitosti 100. výročí založení táborského

skautingu se zastávkou v Tvořivé dílně na skautské základně

Lužnická plovárna od 12:30 do 15:30 hodin

Trasa (50 km): Tábor – Náchod – Hejlov – Svrabov – Třemešná –
Makov – Padařov – Řepeč – Slavňovice – Stádlecký řetěžový
most – Dobřejice – Malšice – Lom – Radimovice u Želče –
Sezimovo Ústí – Tábor

Trh regionálních výrobků | Bohatý program pro děti | Losování o ceny | Zajímavosti z měst a obcí turistické oblasti Toulava: MILEVSKO, BECHYNĚ, SEDLČANY, SOBĚSLAV

Tento projekt je spolufinancován z Grantového programu Nadace
Jihočeské cyklostezky na podporu pořádání cykloturistických akcí.

SKUPINA ČEZ

Putování za písničkou
pochod pro rodiny s dětmi, délka trasy cca 3 km

9:00–9:30 hodin registrace a výdej soutěžních kupónů
v Infocentru Města Tábor, Žižkovo náměstí.

Na trase pochodu vás čekají zastavení s městskou policií, se
skauty a v závěru pochodu malý orientační běh. Trasa je
značena od náměstí Mikuláše z Husi, přes Holečkovy sady,
Tismenickým údolím až do cíle – přírodního amfiteátru
u Ctiborova mlýna, kde bude možné opéct si špekáčky na ohni.

Flying Parties
11:00hodin–písničkovépředstaveníprodětivpřírodním
amfiteátru Tismenického údolí.

Po skončení programu následuje slosování soutěžních
kupónů o ceny.

Program pro děti


