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TÁBOR V AKCI / ŘÍJEN

MĚSTO TÁBOR
www.visittabor.eu

DNY ZDRAVÍ  
A DEN ZEMĚ
8. října, 13.00–17.00 hodin | náměstí  
T. G. Masaryka
Osvětová kampaň zaměřená na podporu zdraví 
a zdravého životního stylu. Doprovodný program 
v rámci této kampaně na náměstí T. G. Masaryka. 
Den Země oslavíme letos netradičně na podzim. 
Kampaň nám připomíná důležitost témat, jako jsou 
ochrana životního prostředí nebo změna klimatu. 
Pořádá Zdravé město Tábor.
Vstupné: zdarma

379. BAREVNÝ ČTVRTEK  
ANEB OD TÁBORA AŽ NA KONEC SVĚTA  
AŽ NA KONEC SVĚTA – PĚŠKY PATAGONIÍ
8. října, 19.00 hodin | Divadlo Oskara 
Nedbala – malý sál 
Divočina Jižní Ameriky. Severočeské cestovatel-
ky Alča Mahlejová a Mája Šnajdrová šly pěšky vy-
sokými chilskými Andami, stopovaly po cestách, 
které končily v ledovcových jezerech, lezly po 
skalách bez cest, brodily řeky bez mostů a stále 
směřovaly na jih až na konec světa. 4000 kilomet-
rů, 3 měsíce, 2 holky s ukulele, jeden sen a spous-
ta odhodlání. 
Ve spolupráci s Divadlem Oskara Nedbala a s Blat-
ským muzeem v Soběslavi. 
Vstupné: 50 Kč 

TÁBOR S PÁROU
10. října, 9.00–16.00 hodin | nádraží ČD 
v Táboře
Oslavy 600. výročí založení města Tábora na želez-
nici. Pestrý kulturní program pro malé i velké příz-
nivce páry: 

• vyjížďky parním vlakem směr Chýnov 
a Božejovice (předprodej v pokladnách 
ČD a na e-shopu ČD, doprodej ve vlaku – 
sledujte jízdní řád)

• výstava lokomotiv a vozů v prostoru – 
Elinka (NTM), Bobinka

• osobní automobil prezidenta Edvarda 
Beneše (zapůjčený Národním technic-
kým muzeem Praha) 

• Experiment aneb plnou parou vpřed! – 
komentovaná prohlídka funkčních mo-
delů parních strojů (10.00 hodin, 11.30 
hodin, 13.30 hodin a 15.00 hodin)

• parní lokomobila s flašinetem 
• kapela Švejk-band
• JSDHO Tábor – historická hasičská 

stříkačka 

 
Více na www.cdnostalgie.cz a www.visittabor.eu/. 
Pořádá město Tábor a České dráhy.

SLAVNOSTNÍ VZPOMÍNKOVÁ AKCE K UCTĚNÍ 
PAMÁTKY 596. VÝROČÍ ÚMRTÍ JANA ŽIŽKY
11. října, 15.00 hodin | Žižkovo náměstí – 
pomník Jana Žižky
Promluví historik prof. PhDr. Petr Čornej, DrSc. 
a Mgr. Zdeněk Beneš, kurátor sboru Českobratrské 
církve evangelické v Táboře. Pořádá město Tábor 
ve spolupráci s Husitským muzeem v Táboře a se 
Společností pro zachování husitských památek.

SLAVNOSTNÍ PŘEDSTAVENÍ KNIHY TÁBOR 
O MĚSTĚ – PEVNOSTI
11. října, 15.30 hodin | Stará radnice – 
gotický sál
Slavnostní uvedení knihy TÁBOR O MĚSTĚ – PEV-
NOSTI spojený s autogramiádou autorů a prezen-
tací knihy. Na místě bude možné knihu zakoupit za 
249 Kč. Hudební doprovod zajistí komorní pěvecký 
soubor Domino. Pořádá město Tábor ve spolupráci 
s Husitským muzeem v Táboře. Vstupné: zdarma

HAVELSKÝ TRH
17. října, 8.00–12.00 hodin | Žižkovo náměstí
Tradiční podzimní trh pro širokou veřejnost.

XVIII. MEZINÁRODNÍ FESTIVAL OUTDOORO-
VÝCH FILMŮ 
16. října, 20.00 hodin | Kino Svět Tábor
17.–18. října, 17.30 a 20.00 hodin | Kino Svět 
Tábor 
Soutěžní putovní přehlídka outdoorových fil-
mů. Festival je zaměřený na filmy dobrodružné, 
extrémní, adrenalinové, ale také cestopisné. Po-
drobný program na www.outdoorfilms.cz a www.
visittabor.eu. Pořádá OUTDOOR FILMS s.r.o. ve spo-
lupráci s městem Tábor a Kinem Svět Tábor. Před-
prodej vstupného vždy hodinu před promítáním. 
Vstupné: 50 Kč

SLAVNOSTNÍ POLOŽENÍ VĚNCŮ PŘI 
PŘÍLEŽITOSTI 102. VÝROČÍ VZNIKU 
SAMOSTATNÉHO ČESKOSLOVENSKÉHO 
STÁTU
28. října, 10.00 hodin | náměstí Františka 
Křižíka
Pořádá město Tábor ve spolupráci s příslušníky vo-
jenské posádky Tábor a Českého svazu bojovníků 
za svobodu Tábor.

DEN REPUBLIKY
28. října, 13.00–17.00 hodin | spolkový dům 
Střelnice
Akce věnovaná výročí vzniku samostatného česko-
slovenského státu s předáním Ceny města Tábor. 
Prezentace táborských sdružení, spolků a institucí, 
divadelní, hudební a taneční představení. Sledujte 
samostatné plakáty. Pořádá město Tábor ve spo-
lupráci s Husitským muzeem v Táboře. Vstupné: 
zdarma 

SLAVNOSTNÍ PIETNÍ AKT PŘI PŘÍLEŽITOSTI 
DNE VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ
11. listopadu, 10.00 hodin | park Pod 
Kotnovem u památníku obětem 1. sv. války
Pořádají příslušníci vojenské posádky Tábor ve spo-
lupráci s městem Tábor. 

VZPOMÍNKA NA 17. LISTOPAD 
17. listopadu, 16.00 hodin | Žižkovo náměstí
Vzpomínkový akt k listopadovým událostem.

SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO 
STROMU
27. listopadu, 17.00 hodin | Žižkovo náměstí

HUSITSKÉ MUZEUM TÁBOR
www.husitskemuzeum.cz

ČTENÍ V PROSTORÁCH AUGUSTINIÁNSKÉHO 
KLÁŠTERA 
3. října, 10.00–11.00 hodin
V rámci festivalu Tabook.

KOSTÝMOVANÁ PROHLÍDKA
3. října, 13.00–14.00 hodin
Nutno objednat, kapacita je omezená, objednav-
ky@husitskemuzeum.cz, tel. 774 059 263. 
Vstupné: základní 70 Kč / snížené 50 Kč.

DEN ARCHEOLOGIE PRO DĚTI 
15. října, 17.00 hodin | expozice Bechyňská 
brána
Dopoledne pro školní skupiny (na objednání 734 
570 334). Od 17.00 hodin pro veřejnost.

SOBOTNÍCI V SEZIMOVĚ ÚSTÍ
17. října, 14.00 hodin
Sobotní vlastivědná výprava u příležitosti Meziná-
rodního dne archeologie. Provádět bude Mgr. Jiří 
Bumerl, archeolog Husitského muzea v Táboře.

MLADÍ OSKARU NEDBALOVI 
20. října, 18.00 hodin | gotický sál, Stará 
radnice
Koncert studentů se zrakovým a kombinovaným 
postižením z Konzervatoře J. Deyla Praha. Program 
zaměřen k dílu O. Nedbala (v rámci celoročního 
festivalu „Rok O. Nedbala v Táboře“).

DOBYTÍ HRADIŠTĚ 
24. října, 14.00–19.00 hodin
Slavnostní otevření nové expozice v Bechyňské 
bráně. Doprovodný program, středověké tržiště, 
interaktivní hra.

ONDŘEJ SMEYKAL: DIDGERIDOO 
27. října, 19.00 hodin | gotický sál, Stará 
radnice
Koncert českého profesionálního hráče a prů-
kopníka hry na australský domorodý nástroj 
didgeridoo.

TEODOR BUZU: DOTEKY ČASU
28. října, 18.00 hodin
Zahájení výstavy k 60. narozeninám táborské-
ho výtvarníka a pedagoga moldavského původu. 
Od 18.00 hod. v Galerii Ambit – malba na hedvábí 
a porcelán. Od 19.00 hod zahájení v Galerii U Rad-
nice – obrazy.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA TÁBOR
www.knihovnatabor.cz
Vstupenky online na webu knihovny nebo osobně 
v knihovně.

DONÁŠKOVÁ SLUŽBA: KNIHY AŽ K VÁM 
DOMŮ
Knihovna má novou službu. Služba je určena pro 
zdravotně znevýhodněné čtenáře knihovny s byd-
lištěm v Táboře a nejbližším okolí, pro které je ob-
tížné nebo zcela nemožné knihovnu navštívit (lidé 
se zrakovým či tělesným postižením a senioři). Jak 
služba funguje? Na základě domluvy s knihovnicí. 
Sdělíte jí své jméno, adresu a o jaké konkrétní tituly 
máte zájem. Domluvit se můžete osobně, telefo-
nicky (381 200 587) nebo po e-mailu knihovna@
mkta.cz. Dokumenty doručujeme jednou měsíčně, 
zpravidla druhý týden v měsíci.

Více informací o kulturních akcích v Táboře a okolí na www.visittabor.eu.  Změna programu vyhrazena! 
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TABOOK 2020: PRO KNIHOVNÍKY A UČITELE
2.–3. října | Knihovna pro dospělé, přízemí
Městská knihovna Tábor nabídne i letos během li-
terárního festivalu TABOOK program pro učitele 
a učitelky, knihovnice a knihovníky, zvídavé rodiče 
i další zájemce z široké veřejnosti.

JAN KUCHAŘ: SRDCE OČIMA KARDIOLOGA 
(CYKLUS LIDSKÉ TĚLO)
6. října, 18.15–20.00 hodin | Knihovna pro 
dospělé, přízemí
Stručně se seznámíte se stavbou a funkcí srdce a se 
zobrazovacími metodami používanými v kardiolo-
gii, zejména ultrazvukovými. Dále bude následo-
vat stručný přehled nejvýznamnějších chorob srd-
ce, některých léčebných metod. MUDr. Jan Kuchař 
pracuje jako lékař na Interním oddělení s kardiolo-
gickým zaměřením Nemocnice Tábor. 
Vstupné: 50 Kč

PAVLA HORÁKOVÁ: TEORIE PODIVNOSTI 
8. října, 18.00–20.00 hodin | Knihovna pro 
dospělé, 3. patro
Autorské čtení se spisovatelkou, překladatelkou  
a publicistkou Pavlou Horákovou. 
Vstupné: 50 Kč

NAROZENINY HVĚZDÁRNY: 80 LET 
OD ZPŘÍSTUPNĚNÍ VEŘEJNOSTI
10. října, 13.00–18.00 hodin | knihovna 
a hvězdárna
Den otevřených dveří v knihovně a na hvězdár-
ně u příležitosti oslav 80 let od zpřístupnění hvěz-
dárny veřejnosti. Výročí připomíná také akce Me-
gaevent Geocachingu, která probíhá rovněž 10. 
10. 2020. Program: 14.00 hodin – Milan Halousek: 
„Houstone, máme problém!" (Příběh Apolla 13 
a jeho lidí). 16.30 hodin – Milan Halousek: „Nové 
výzvy kosmonautiky – zpátky na Měsíc!"
Robohrátky aneb Setkání s roboty.
Vstupné: zdarma

PC KURZY: E-MAIL
12. října, 9.00–10.00 hodin | Knihovna pro 
dospělé, přízemí
Školení je určeno všem, kteří si mají chuť mailovat 
a neví, jak na to. Krok po kroku se naučí, jak a kde 
se zakládá e-mailová schránka, jak se posílá e-mail 
s přílohou, jak se e-mail s přílohou přijímá. 
Vstupné: 30 Kč

HANKA TLAMSOVÁ: PO STOPÁCH 
SVĚTSKÝCH
13. října, 18.00–20.00 hodin | Knihovna pro 
dospělé, přízemí
První podzimní přednáška z genealogie. Tentokrát 
o tzv. světských – komediantech, kramářích, brusi-
čích a dalších kočovnících. Vstupné: zdarma

VESMÍRNÝ TÁBOR 2020: Z HISTORIE (JIHO)
ČESKÝCH HVĚZDÁREN
14. října, 18.00–20.00 hodin | Knihovna pro 
dospělé, přízemí
Přednášející Ing. Štěpán Kovář, PhD. se věnuje pře-
devším historii astronomie 20. století. Jeho dlou-
holetým tématem je architektura a vývoj astrono-
mických observatoří. Vstupné: 50 Kč

BEATLES: MAGICAL MYSTERY TOUR 
1960/1970/2020
15. října, 19.00–21.00 hodin | Knihovna pro 
dospělé, přízemí
Přednáší Karel Deniš.
Vstupné: 50 Kč

VÍT SAMEK: BULBEM ZÁCHRANÁŘE
20. října, 18.00–20.00 hodin | Knihovna pro 
dospělé, přízemí
Autorské čtení Víta Samka, záchranáře, blogera, 
spisovatele. Vstupné: 50 Kč

MOZKOVÁ POSILOVNA PRO SENIORY
26. října, 9.00–10.00 hodin | Knihovna pro 
dospělé, přízemí
Lektorka kurzu Mgr. Iva Horatlíková. Zábavné lekce 
trénování paměti a mozkového joggingu. 
Vstupné: 30 Kč

KINO SVĚT TÁBOR
Podrobný program a prodej e–vstupenek na webu: 
www.kinosvettabor.cz
Rezervace vstupenek telefonicky na 381 252 200 – 
16.30–20.00 hodin.

JEDNOTA KAFE & KNIHY
www.facebook.com/kafeknihyjednota 

Každý měsíc najdete v Jednotě autorská čtení se 
současnými českými spisovateli a překladateli, 
přednášky a diskuse na aktuální společenská téma-
ta či témata životního prostředí. Ale také koncerty, 
jam session nebo i čtenářské kluby. Nechybí ani 
cestopisná promítání či besedy s historiky. A může 
se tu konat i Vaše akce. Kontaktujte nás. Aktuální 
program naleznete na www.facebook.com/kafe-
knihyjednota nebo nám napište o zasílání aktualit 
na kafeknihyjednota@gmail.com. 
Vstupné: 0-100 Kč dle akce 

KLASICI V ULICI Z. S.

FESTIVAL KLASICI V TÁBOŘE
Předprodej vstupenek na www.divadlotabor.cz.

POCTA HVĚZD TÁBORU – 600 LET MĚSTA 
4. října, 19.00 hodin | Divadlo Oskara 
Nedbala
Epoque Symphony Orchestra, Jan Mráček (hous-
le), Tomáš Brauner (dirigent). Symfonický koncert 
pod záštitou starosty města Tábor Štěpána Pavlíka 
a náměstka pro kulturu jihočeské hejtmanky Pavla 
Hrocha. Zazní díla L. van Beethovena a P. I. Čajkov-
ského. Vstupné: 440 / 390 / 340 Kč/ děti do 15 let 
sleva 50 %

DĚTSKÁ OPERA PRAHA
18. října, 14.30–16.15 hodin | Divadlo Oskara 
Nedbala 
Zdeněk Svěrák, Jaroslav Uhlíř a jejich slavné Mini-
opery na motivy pohádky Tři bratři. Jan Kučera – 
zbrusu nová opera pro děti Perníková chaloupka. 
60členný dětský soubor s orchestrem přivedou do 
Tábora kvalitní kulturu pro děti.
Vstupné: dospělí 200 Kč/ děti 100 Kč

CHEIRON T, O.P.S.
www.cheiront.cz

JEDEN SVĚT V TÁBOŘE 2020
15.–18. října | MC Jordán, Neputovní 
pražírna, Kafe&knihy Jednota, BejVák
Filmový festival o lidských právech opět v Tábo-
ře – dokumenty, debaty, besedy, doprovodné akce 
a další. Více informací https://www.facebook.com/
jedensvettabor/.
Vstupné: 40, 60, 80 Kč

KLUB UNIVERZITA
www.klubuniverzita.cz

KATEŘINA ENGLICHOVÁ A KAROLÍNA 
BERKOVÁ
7. října, 19.00–21.00 hodin
V Divadle Univerzita Tábor společně vystoupí har-
fenistka Kateřina Englichová a mezzosopranistka 
Karolína Berková. Vstupenky online na webových 
stránkách www.univerzitatabor.cz. Rezervace vstu-
penek na info@divadlouniverzita.cz. 
Vstupné: 200 Kč v předprodeji a 230 Kč na místě

JANÍČEK O.P.S
www.janicekops.cz

O ŽIVÉ A MRTVÉ VODĚ
16. října, 18.00–20.00 hodin | Centrum 
Života v Táboře
Přednáška o velmi překvapujících skutečnostech 
týkajících se vody, samotné podstaty života na 
Zemi. Uskuteční se v rámci projektu ZDRAVÉ MĚS-
TO. Přednáší Mgr. Daniel Bezányi. Informace a při-
hlášky na e-mail: centrumzivota2@gmail.com.
Vstupné: 100, 50 Kč mládež a senioři

DIVADLO OSKARA NEDBALA 
TÁBOR
www.divadlotabor.cz

XVII. KONCERT MLADÝCH PĚVECKÝCH 
TALENTŮ
6. října, 19.00 hodin | sk. H, malý sál
Další koncertní setkání s nadějnými talenty vy-
branými z Burzy mladých zpěváků 2019 pořádané 
v Národním divadle Jednotou hudebního divadla 
za podpory nadace Život umělce. 
Vstupné: 190, 150 Kč

VERNISÁŽ – DUŠE JAKO MÚZA
10. října, 17.00 hodin | DON foyer, Evárium
Skupinová výstava kreseb, maleb, grafik 
a fotografií.

SLÁVEK NOVÁK ANEB PŘÍBĚH  
OPRAVDOVÉHO HERCE, KTERÝ  
SE OPRAVDU STAL
11. října, 19.00 hodin | sk. F

DAN BÁRTA & ILLUSTRATOSPHERE
12. října, 19.00 hodin | mimo předplatné, 
malý sál
Přeložený koncert. Vstupenky z května zůstávají 
v platnosti. Vstupenky v prodeji na festival-vina.cz. 
Vstupné: 490, 390 Kč

JIŘÍ PAVLICA, HRADIŠŤAN & HANA  
A PETR ULRYCHOVI, JAVORY BEAT
15. října, 19.00 hodin | mimo předplatné, 
velký sál
Vstupenky s datem 16/4 zůstávají v platnosti.

ŽÍTKOVSKÉ BOHYNĚ
16. října, 19.00 hodin | sk. A, velký sál
Vstupenky s datem 17/3, které byly zakoupeny 
v pokladně, zůstávají v platnosti. 

TANEČNÍ HODINY
19. října, 19.00 hodin | sk. C, malý sál

SOUKROMÉ ROZHOVORY
20. října, 19.00 hodin | sk. F, malý sál
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REVIZOR
22. října, 19.00 hodin |sk.B, velký sál

ZVÍŘE JMÉNEM PODZIM
23. října, 19.00 hodin | mimo předplatné
Vstupné: 250 Kč

ZLODĚJI TĚL
26. října, 19.00 hodin | mimo předplatné, 
DON klub, Science Café
Vstupné: 50 Kč

45 LET S KERAMIČKOU
27. října, 19.00 hodin | mimo předplatné, 
malý sál
Vstupné: 160 Kč

DOMÁCÍ HOSPIC JORDÁN, o. p. s. 
www.hospicjordan.cz 

Účast na setkání je nutné předem nahlásit koordi-
nátorce setkání Evě Špallové na e-mail  
eva.spallova@hospicjordan.cz, tel.: 725 414 931.

NEJSTE SAMI! – SETKÁNÍ PRO PEČUJÍCÍ
1. října a 15. října, 16.30–18.00 hodin
Setkání vede psychoterapeutka Mgr. Elen Strupko-
vá. Vstupné: zdarma

PŘÍSTAV – SETKÁNÍ PRO POZŮSTALÉ
3. října a 17. října, 10.00–11.30 hodin

VZPOMÍNKA SE SVĚTLEM
10. října, 18.00–20.00 hodin | Žižkovo 
náměstí, Náměstí Mikuláše z Husi
Procházka za svitu svíček nám připomene naše 
blízké, kteří nás již opustili. Putování za vzpomín-
kami bude ukončeno vyplněním vzpomínkových 
srdíček u kašny na náměstí Mikuláše z Husi za zvu-
ku kytary. Vstupné: zdarma

BEZPLATNÝ KURZ PRO PEČUJÍCÍ
31. října, 9.00–15.00 hodin 
Cílem kurzu je poskytnout podporu a praktické in-
formace pečujícím a těm, kdo se chystají pečovat 
o svého blízkého v domácím prostředí, a vytvoření 
prostoru pro možnost sdílení a předávání vzájem-
ných zkušeností mezi pečujícími. Vstupné: zdarma

U LENOCHODA
www.ulenochoda.cz

KURZ ŠITÍ ČEPIČKY
3. října, 9.00–13.00 hodin
Vstupné: 750 Kč

UBROUSKOVÁ TECHNIKA
6. října, 16.00–18.00 hodin
Vstupné: 350 Kč

PAPÍROVÝ FILIGRÁN
15. října, 17.00–19.30 hodin
Vstupné: 590 Kč

OSTATNÍ 
www.visittabor.eu

KONDIČNÍ TRÉNINKY SOJČÁK
do 17. prosince, každý čtvrtek 18.30–19.30 
hodin | Světlogorská 2771, 2. patro (bývalá 
8. ZŠ, tělocvična Karate-P-Klubu, z.s.)

Pro více detailů sledujte na FB Kondiční tréninky 
Sojčák a na IG kondicni.treninky.sojcak. 
Vstupné: 120 Kč za lekci (1 250 Kč za permanentku 
na 12 lekcí)

SKUPINOVÉ LEKCE SM SYSTÉMU  
(RHB CVIČENÍ)
do 22. prosince, každé úterý od 19.00–20.30 
hodin | Světlogorská 2771, 2. patro (bývalá 
8. ZŠ, tělocvična Karate-P-Klubu, z.s.)
SM systém je aktivní léčba bolesti zad systematic-
kou péčí o páteř a pohybový aparát. Lektor Josef 
Pěknic. Vstupné: 120 Kč za lekci (1250 Kč za perma-
nentku na 12 lekcí)

PODZIMNÍ PTAČÍ FESTIVAL
4. října, 9.00–12.00 hodin | zastávka MHD 
Tábor Náchod
Ornitologická vycházka do přírody. Vycházkou pro-
vedou zkušení ornitologové František Vališ a Josef 
Jahelka. Trasa povede k Malému Jordánu a zpět. 
Součástí akce bude i ukázka odchytu a kroužkování 
ptáků. Organizátoři doporučují oblečení do přírody 
dle aktuálního počasí. Dalekohled výhodou. Pořá-
dá ČSOP Sezimovo Ústí. Vstupné: zdarma

ČOKOLÁDOVÁNÍ – FESTIVAL MUZEA  
ČOKOLÁDY 2020
10. října, 10.00–17.00 hodin | Kotnovská 
ulice, Staré město
Další ročník čokoládové slavnosti v ulicích města 
Tábora. Doprovodný program, ochutnávky, před-
nášky, trh, program pro děti. Pořádá Muzeum čo-
kolády a marcipánu Tábor.
Vstupné: informace na http://www.festivalcokola-
dytabor.cz/pro-navstevniky

HVĚZDNÝ TÁBOR
10. října, 12.00–18.00 hodin | 
Augustiniánský klášter
Připravujeme pro vás 1. jihočeský MegaEvent 
k 80. výročí táborské hvězdárny a 600. výročí měs-
ta Tábor. Můžete se těšit na CWG tržnici a šmelinár-
nu, TB point (místo pro zanechání a vyzvednutí TB), 
LabCache, výstavy, promítání filmů, eventový Geo-
Coin a mnoho trekovatelných předmětů, eventové 
CWG a speciální série CWG, různé další eventové 
předměty. Pořádá Hvězdárna Františka Pešty.

ZKOUŠKA PROFESNÍ KVALIFIKACE CHŮVA 
PRO DĚTI DO ZAHÁJENÍ POVINNÉ ŠKOLNÍ 
DOCHÁZKY
23. října, 13.00 hodin | Centrum Univerzita 
Tábor
Pořádá Zřetel, s.r.o.

DIVADELNÍ FESTIVAL – TÁBORSKÁ OPONA 6
24. října, 9.15–20.00 hodin | Dům armády 
Tábor
Během celého dne se na jevišti představí 6 divadel-
ních spolků s komediemi pro dospělé nebo s po-
hádkami pro děti. Pořádá Rubikon Tábor.
Vstupné: dobrovolné

VÝSTAVY
www.galerietabor.cz

VÝSTAVA NA STROMECH – PRÁCE (BEZ) 
BUDOUCNOSTI
3.–10. října | nábřeží Jordánu pod Trafačkou 
v Dobrovského ulici
Výstava na stromech na 10 panelech odhaluje, jak 
se robotizace, automatizace a digitalizace promítá 
do pracovních podmínek a jaký dopad to má na ty, 

kteří v daných profesích pracují. 
Pořádá Zdravé město Tábor. 

TÁBOR 1420/2020
do 31. října 
Exteriérová výstava pořádaná při příležitosti 600. 
výročí založení Tábora připomíná jeho bohatou 
historii. Jednotlivá zastavení reflektují vždy jedno 
století a jsou rozmístěna na několika místech po 
městě: Husovo, Masarykovo, Křižíkovo, Tržní, Žižko-
vo náměstí a na náměstí Mikuláše z Husi. Součástí 
panelů je tentokrát i dětská linka s Honzíkem a so-
vičkou. Kromě toho je přichystána ještě hrací karta 
a pozvánka na zajímavá místa v okolí výstavních 
panelů. S finanční podporou Ministerstva kultury 
České republiky. Pořádá město Tábor ve spolupráci 
s Husitským muzeem v Táboře.

GALERIE U RADNICE
otevírací doba: pondělí–neděle 10–12 / 13–16 ho-
din vstupné: dospělí 20 Kč; děti od 6 do 15 let, stu-
denti do 26 let, senioři a ZTP 10 Kč, děti do 6 let 
a ZTP/P zdarma

SPLENDID OBSERVATION (deníky  
a jiné záznamy/diaries & other records)
1.–20. října
Výstava k festivalu Tabook. Kresby, poznámky, 
posbírané na cestách, v práci, u kuchyňského stolu 
a uložené do sešitů. Tlustých, tenkých, ošoupaných 
častým používáním. Tisíce stran více než dvaceti 
autorů na výstavě nevystavitelného. Místa, tváře, 
nápisy, situace... vzdálené i blízké pohledy. Kreslíři 
a psavci zastaveni v pohybu. Cesta na Slovensko, 
metalové turné, N.Y. i Indie... narození dítěte, zlo-
mený krční obratel, pivo v Tel Avivu... 

TEODOR BUZU – DOTEKY ČASU
28. října – 6. prosince
Propojení nebo také souznění. To by mohlo být 
mottem unikátního projektu nepřehlédnutelného 
táborského umělce moldavského původu. Teodor 
Buzu slaví kulatiny a kromě dvojité výstavy s ná-
zvem Doteky času si nadělil i novou monografii. 
V Galerii Ambit se můžete těšit na malbu na hedvá-
bí a porcelán, v Galerii U Radnice na obrazy a kres-
by. 28. října zveme na dvě vernisáže. V 18.00 
hodin začínáme v Galerii Ambit, kde se bude křtít 
velká monografie Teodora Buzu. V 19.00 hodin 
pokračujeme v Galerii U Radnice koncertem, 
na kterém vystoupí Claudie Cervenca a Yoram 
Rosilio. V sobotu 7. listopadu zveme na komen-
tovanou prohlídku. Začínáme v 15.00 hodin 
v Galerii Ambit a v 16.00 hodin pokračujeme 
v Galerii U Radnice. Výstavu pořádá město Tábor 
ve spolupráci s Husitským muzeem v Táboře.

GALERIE 140
otevírací doba: pondělí–neděle 10–12 / 13–16 
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

600 LET NA HOŘE TÁBOR
do 29. října
Výtvarný projekt k založení města na téma „Jak 
vidí současní umělci Tábor“. Výstava se odehrá-
vá na dvou místech v Galerii 140 a Divadle Oskara 
Nedbala.



VÁNOČNÍ VÝSTAVA
26. listopadu – 6. ledna 2021
Tradiční vánoční výstava plná betlémů, dekorací, 
perníčků a ozdob. Těšit se můžete na dřevěné bet-
lémy zapůjčené z různých koutů jižních Čech.
Ve středu 25. listopadu v 17.00 hodin zveme na 
vernisáž výstavy.

VODÁRENSKÁ VĚŽ
TABOOK
1.–4. října
Výstava k festivalu malých nakladatelů Tabook.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA TÁBOR
Hlavním tématem letošního ročníku TABOOKU jsou 
„možnosti samoty“.
Knihovna chce proto představit alespoň malou 
část díla neprávem zapomínaného akademické-
ho malíře-samotáře Antonína Šíta (1915-1983). 
Výstavu uvede Tomáš Míka, pedagog táborského 
gymnázia a letošní „Zlatý Ámos“, který se Šítovým 
dílem dlouhodobě zabývá. Otevřena bude během 
akcí Tabooku, poté ji bude možné zhlédnout až do 
konce října. 

DIVADLO OSKARA NEDBALA
DUŠE JAKO MÚZA
10. října – 10. listopadu
Skupinová výstava kreseb, maleb, grafik a fotogra-
fií. Výstava Skupiny F, tvůrčí komunity se zkušenos-
tí s duševním onemocněním a výtvarníků s tímto 
tématem sympatizujících, otevírá téma stigmatu 
v oblasti duševního zdraví. Výstava je realizová-
na ve spolupráci s Fokusem Tábor, který letos slaví 
30 let komunitní péče v oblasti duševního zdraví.

BENEŠ KNÜPFER – TRITONI
do 15. ledna 2021

HUSITSKÉ MUZEUM – Galerie 
Ambit

MALOVALI TÁBOR
do 4. října
Výstava nabídne známé i méně známé pohledy na 
město Tábor od více než 20 autorů zastoupených 
ve sbírce Husitského muzea v Táboře (Richarda 
Laudy, Jindřicha Schenka, Jaroslava Švába, Jindři-
cha Bubeníčka a dalších).

NEJKRÁSNĚJŠÍ KNIHY ROKU 2019 
do 4. října 
Každoroční výstava pořádaná ve spolupráci s Pa-
mátníkem národního písemnictví představí nej-
krásnější knihy roku 2019.

TÁBORSKÝ RODÁK OSKAR NEDBAL
do 4. října
Panelová výstava o životě a díle O. Nedbala

HUSITSKÉ MUZEUM – Stará 
radnice – Galerie – Gotický sál 
TÁBOR 600 LET 
do 31. října 
Jubilejní výstava u příležitosti 600. výročí založení 
města. V rámci vernisáže 11. 9. proběhnou komen-
tované prohlídky výstavy s historiky Husitského 
muzea a představení publikace (druhého rozšíře-
ného vydání) Dějin Tábora od historika prof. PhDr. 
Františka Šmahela, DrSc., dr. h. c. mult. 

HUSITSKÝ TÁBOR 600 LET / HUSSITISCHES  
TÁBOR 600 JAHRE 
Dvojjazyčná česko-německá panelová výstava od-
kazující na výročí husitského Tábora a jeho tradici.

BOTANICKÁ ZAHRADA PŘI 
VOŠ A SZEŠ TÁBOR
VÝSTAVA HUB
11.–12. října
Tradiční výstava hub, která se bude konat ve vý-
stavních prostorách botanické zahrady. Celou akci 
budou provázet zkušení mykologové. Výstava se 
uskuteční ve spolupráci s Jihočeským muzeem 
v Českých Budějovicích. Pro veřejnost bude k dis-
pozici mykologická poradna. 
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INFOCENTRUM MĚSTO TÁBOR

Otevírací doba: 
pondělí–pátek 8.00–16.00 hodin

Žižkovo náměstí 2 
390 01 Tábor 
Telefon: 381 486 230–4
e–mail: infocentrum@mutabor.cz 
www.visittabor.eu
www.facebook.com/mutaborcz

TÁBOR V AKCI / ŘÍJEN

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

Fotoohlédnutí za 29. ročníkem Táborských setkání
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