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Šokující útok  
na civilizovaný svět

V polovině března, kdy píši tyto řád-
ky, jsme svědky něčeho šokující-
ho. Ve 21. století napadl část území 
Evropy ambiciózní šílenec, který 
bezskrupulózně způsobil tragédii 
v zemi, která se neprovinila ničím 
jiným, než že se svobodně z vlastní 
vůle vydala na cestu k liberální de-
mokratické společnosti. Bezmocně 
zíráme, jak masový vrah řádí v sou-
sedově domě, a marně hledáme 
nástroj, jak se bránit, jak jej vyhnat. 
Mnoho z nás si s úlevou uvědomí, 
že jsme přece součástí bezpečnost-
ních struktur NATO a civilizovaného 
společenství národů EU. Ale Ukraji-
na je historicky nárazové pásmo na 
kontinentu a nyní bojuje i o hodnoty 
našeho světa. O hodnoty svobod-
né moderní Evropy bez fatálních 
rozmarů diktátorů, kteří umí svými 
absolutistickými rozkazy v minutě 
zabít nevinné lidi, jež dosud žili svůj 
život s běžnými radostmi, starostmi 
a s vlastními plány.
Každý z nás se s tím stresem blíz-
kosti války vyrovnává jinak. Někdo 
třeba soustředěním se na pomoc 
lidem v nouzi, někdy až na hranici 
své osobní energie. Jsem hrdý, že 
Táboráků je takových mnoho. Jistě, 
slýcháme i argumenty „a kdo po-
může nám, až nebudeme mít co 
jíst, protože nebude obilí a všechno 
zdraží?“.
Ne, nemám obavu o budoucnost 
České republiky. Vidíme denně tolik 
pomocné aktivity ve všech koutech 
země, že to nemůže dopadnout 
špatně. Pomatení zločinci to tady 
v zítřcích příštích nevyhrají.

Štěpán Pavlík,
starosta

Tábor pomáhá Ukrajině. www.pomocukrajinetabor.cz
Vážení čtenáři Novin táborské 

radnice (NTR), do vašich rukou 
přichází dubnové vydání měsíční-
ku, jehož obsah je částečně ovliv-
něn válečným konfliktem na Ukra-
jině. Válka v zemi, která sousedí 
se Slovenskem, se dotýká i dění 
ve městě Tábor. V tomto vydání 
najdete řadu textů, které se k válce 
vztahují, ale ne všechny musejí být 
aktuální. Situace na Ukrajině se 
dramaticky vyvíjí, co platilo včera, 
nemusí platit dnes. 

Stále závazné je jistě sdělení, že 
město Tábor a Místní akční sku-
pina (MAS) krajina srdce otevřely 
v úterý 15. března 2022 Kontakt-
ní místo pro uprchlíky z Ukrajiny. 
Nachází se na Starém Městě Tábo-
ra v Křížkově ulici čp. 30 kousek 
od Žižkova náměstí za průjezdem 
mezi radnicí a Husitským muzeem 
(Stará radnice). Provozní doba je: 

pondělí a středa 9.00 až 12.00, 
13.00 až 17.00, úterý, čtvrtek, pá-
tek: 9.00 až 12.00, 13.00 až 15.00
Ukrajinsko-táborské aktuality 
sledujte na webových stránkách 
www.pomocukrajinetabor.cz. 

Dotazy či nabídky pište na e-mail:  
pomocukrajine@mutabor.cz. 

Pomoci můžete finančně na 
transparentní účet u FIO banky  
č. 2502135940/2010

Luboš Dvořák, mediální koordinátor
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INVESTICE | AKTUÁLNĚ Z RADY

Pomoc Ukrajině | Je samozřejmé, že i orgány města na svých schůzích projednávaly mnoho důležitých záležitostí nejen ve 
vztahu k pomoci ukrajinským uprchlíkům, ale i Ukrajině samotné. 

Zastupitelstvo například přijalo usnesení, kterým Město Tábor odsuzuje ruský útok na Ukrajinu jako bezprecedentní zásah do 
integrity svobodné země. Město Tábor je připraveno spolupracovat s Jihočeským krajem a s vládou ČR na řešení migrační krize za 
účelem pomoci lidem, kteří jsou nuceni opustit své domovy. Město Tábor vyjadřuje jednoznačnou podporu Ukrajině a je připrave-
no koordinovat pomoc regionálních institucí, spolků, firem i jednotlivců. Zároveň schválilo poskytnutí daru humanitární organiza-
ci Člověk v tísni ve výši 500 000 Kč na pomoc obyvatelům napadené Ukrajiny a poskytnutí daru místní akční skupině MAS Krajina 
srdce z.s ve výši 100 000 Kč na pomoc obyvatelům napadené Ukrajiny .

Vyčlenilo pak částku 400 000 Kč na pomoc přicházejícím do táborského regionu před válečným ohrožením. Rozdělení této částky 
deleguje do kompetence rady města, která ji použije na úhradu hmotné pomoci dle aktuální potřebnosti: jídlo a pití, hygienické 
a zdravotní potřeby, oblečení a deky, nábytek a vybavení bytů.

Spolupráce s Ivano-Frankivskem | Hmotná pomoc shromážděná dobrovolnickými aktivitami ve městě Tábor míří hlavně do 
Ivano-Frankivské oblasti na západě Ukrajiny. V té existují konkrétní kontakty, se kterými spolupracuje táborská ukrajinská komu-
nita, jíž se stále reálně daří dopravit potřebnou pomoc. Vedení města Ivano-Frankivsk oslovilo starostu Tábora s oficiální žádostí 
o podporu a o dodávku aktuálně potřebné pomoci. Tuto hmotnou pomoc pořizují, shromažďují a na místo dovážejí táborské dob-
rovolnické aktivity. Deklarované usnesení rady města umožní dopravním prostředkům vezoucím pomoc snazší průjezd hranicí. 
Rada schválila deklaraci o pomoci a schválila prohlášení o spolupráci na oficiální úrovni s tím, že město Tábor koordinuje dodávky 
hmotné pomoci podle aktuální potřeby v oblasti Ukrajiny definované vedením města Ivano-Frankivsk.

Byty pro uprchlíky | Rada schválila uzavírání nájemních smluv na byty poskytnuté uprchlíkům z Ukrajiny a definovala jejich 
podstatné náležitosti. Schválila již i pronájem několika konkrétních bytů osobám prchajícím před válečným konfliktem z Ukrajiny.

Rozšíření tribuny stadionu Míru | V současné době probíhá na samotné tribuně stadionu Míru oprava povrchů, kterou za-
jišťuje sdružení firem Metrostav a.s. a Památky Tábor s.r.o. Zároveň město Tábor vypsalo soutěž na retoping povrchu atletického 
oválu, který by měl proběhnout v červnu–září 2022. Posledním krokem v dokončení modernizace celého areálu je dokončení 
zastřešení venkovní tribuny a probíhající oprava samotné tribuny nabízí využít stávajícího režimu staveniště a doplnit/opravit za-
střešení. Rada rozhodla o zadání této zakázky firmě Památky Tábor za cenu 1,385 mil. Kč bez DPH.

Oprava brouzdaliště | Brouzdaliště je součástí venkovního aquaparku a jediným prostorem pro děti od 1–5 let. Celková stavba 
brouzdaliště je značně zchátralá a množství ostrých hran způsobených popraskaným betonem a dlažbou se stává nebezpečným 
pro uživatele. Jako nejlepší řešení v poměru cena/výkon se nabízí odstranění obkladů a dlažeb, oprava rozpadlých částí a vyfoli-
ování stávající konstrukce. Oprava umožní bezpečný provoz brouzdaliště na minimálně 5 dalších let. Cena byla stanovena oslo-
vením 3 stavebních firem poptávkovým řízením a ověřena rozpočtářem. Zakázku bude realizovat P-PLAST Lom s. r. o. za částku 
570 tis. Kč bez DPH. 
 Lubomír Šrámek, tajemník městského úřadu

Z jednání rady města

Nejbližší zasedání Zastupitelstva města 
Tábora se koná v pondělí 25. dubna 
2022 od 15.00 hodin v zasedací míst-
nosti číslo 410 v budově bývalé Tabač-
ky. Jednání je veřejné.

Zasedání zastupitelstva

Příprava obytné čtvrti Dvorce:  
v září má být hotov „jízdní řád“

Ulice Čsl. armády 
dostane nový povrch

Na jedné z hlavních tábor-
ských komunikací bude v dub-
nu zahájena obnova povrchu. 
Jihočeský kraj bude od pondě-
lí 11. 4. 2022 provádět opravu 
ulice Čsl. armády. Práce budou 
rozděleny do 4 etap. Frézování 
a opravu ulice plánuje zhotovitel 
zahájit nejprve směrem od Ná-
choda v úseku mezi nájezdem na 
silnici I/19 po odbočku do ulice 
Náchodská. Druhá etapa bude 
navazovat a skončí před křižo-
vatkou s ulicí Kpt. Jaroše, tzv. 
„Písecké rozcestí“. Následně se 
ve dvou etapách opraví samotná 
křižovatka.

Město Tábor v koordinaci 
s obnovou asfaltového povrchu 
zrealizuje výměnu stávajících 
nevyhovujících obrub a krajníků 
mezi komunikací a veřejnou ze-
lení. Součástí akce bude úprava 
autobusové zastávky, předláždě-
ní varovných a signálních pásů 
a úpravy vjezdů. Veškeré práce 
budou prováděny v součinnosti 
s Jihočeským krajem při jedné 
uzavírce a dopravních omeze-
ních. Práce budou dokončeny 
v pátek 20. května 2022. 

Odbor investic a strukturál-
ních fondů nyní finalizuje pří-
pravu veřejné zakázky „Staveb-
ní úpravy chodníku v ulici Čsl. 
armády“. V dubnu proběhne vý-
běrové řízení na zhotovitele a bě-
hem letních měsíců se chodníky 
po pravé straně ve směru z cent-
ra dočkají opravy. Již v předstihu 
bylo provedeno nutné kácení ja-
vorů. Nové sadové úpravy budou 
zrealizovány společně s chodní-
ky. Vysázením 13 ks dubů do-
jde k obnově historické liniové 
výsadby a pestrost doplní výsev 
letniček. 

 Eliška Pospíšilová,  
 vedoucí Odboru investic a strukturálních fondů 

Plánování nové čtvrti Dvorce 
v Táboře dostává přesnější obrysy 
a kromě urbanismu se aktuálně 
věnujeme proveditelnosti celého 
návrhu. Přizvali jsme ke spolu-
práci mezioborový tým 4ct, který 
pod taktovkou Tomáše Ctibora 
pro město zajišťuje potřebnou 
procesní a ekonomickou část. 
Jejich úkolem je zpracovat tržní 
analýzu, posoudit rizika a připra-
vit propočty, ze kterých vyplyne 
obchodní a finanční model v ně-
kolika variantách. Ten následně 
projedná vedení města a celý pro-
ces vyústí ve zpracování finální 
strategie rozvoje území a stano-
vení pravidel pro výběr investorů. 
Rozhodne se tak o tom, které čás-
ti projektu postaví město, nebo 
soukromý investor a jak bude na-
stavena vzájemná spolupráce. Po-
kud vše půjde podle plánu, v září 
tohoto roku budeme mít v ruce 
„jízdní řád“ s jasnými pokyny, 
podle kterých budeme postupovat 
příští volební období.

V rámci územní studie Dvorců 
nyní dokončujeme projednání 

s dotčenými orgány a odbory 
města a ladíme připomínky k da-
nému řešení. Ekonomové a ar-
chitekti pracují ve vzájemné koo-
peraci a prověřují, zda nastavená 
pravidla pro budoucí stavby jsou 
finančně udržitelná a realizova-
telná. Vše vyústí v přesné pokyny 
pro dopracování studie a ta bude 
následně sloužit jako podklad pro 
rozhodování v území.

Město taktéž vstoupilo do 
jednání se zástupci armády, jejíž 
pozemek výstrojního skladu se 

nachází uprostřed nové čtvrti 
a ovlivňuje budoucí podobu ulice 
Kyjevská. Na společném jednání 
došlo k rámcové dohodě na řeše-
ní veřejného prostoru a budeme 
dále koordinovat konkrétní kroky 
vedoucí k potřebné pozemkové 
směně. Pokud vše schválí přísluš-
né orgány, budeme moci rozšířit 
Kyjevskou ulici o potřebná parko-
vací místa, prodloužit alej stromů 
a vytvořit přívětivý prostor pro 
pěší i cyklisty.

Iveta Čierna, koordinátorka projektu

Vizualizace budoucí podoby Kyjevské ulice. 



Na následující období chystáme mnoho zajímavých aktivit, se kterými bych vás ráda podrobně seznámila. 

Výzva 10 000 kroků
Úplně nejblíže nás čeká celý duben chůze. Jak už jsem informovala v minulém vydání NTR, zapojíme se do výzvy 10 000 kroků, a to už podruhé. Poprvé to bylo loni v říjnu. 
I přesto, že tento podzimní měsíc nebyl úplně příznivý k větším procházkám, k výzvě se nás připojilo dost! Duben, co do počasí, bude určitě příznivější, a tak věříme, že se 
nás zapojí mnohem více. Kampaň 10 000 kroků má za cíl motivovat lidi k tomu, aby zařadili obyčejnou chůzi zpátky do každodenního, běžného života. 10 000 kroků od-
povídá vzdálenosti cca 7,5 km. Pro někoho možná nepředstavitelná vzdálenost, pro někoho vzdálenost, kterou denně bez problémů ujde. Nejde ani tak o množství kroků 
a kilometrů, ale spíše o to hýbat se a pohyb mít za něco, co je zdraví prospěšné a pro naše tělo velmi důležité. Připojte se i vy na www.desettisickroku.cz.

Den Země
Během dubna budeme pořádat další velkou akci, a to Den Země, který pořádáme každoročně před zemědělskou školou na náměstí TGM. K ekologickému svátku se Tábor 
každoročně připojuje a na důležitost ochrany životního prostření upozorňuje. Dnes je tento den největším sekulárním svátkem, jehož smyslem je připomínat důležitost 
zvyšování energetické účinnosti, recyklace odpadů a hledání obnovitelných zdrojů energie. Po loňském netradičním srpnovém termínu se s termínem vracíme do dubna. 
Naši tradiční partneři, převážně z řad táborských společností, si pro vás připravili bohatý program. Stánky budou nabité soutěžemi, informacemi a odměnami nejen pro 
děti, ale i dospělé. Budete moct na správné místo vrátit váš starý, vysloužilý spotřebič, zaskákat si na skákacím hradu, dozvědět se více o správném třídění komunálního 
odpadu aj. Pro děti budou připraveny soutěže, které pořádáme spolu se Střední zemědělskou školou v Táboře. Den Země se v podobném datu slaví na mnoha místech v ČR 
a každé město na problematiku spojenou se životním prostředím poukazuje různými způsoby. Přijďte se podívat i vy!

Fórum Zdravého města 
Další velmi důležitá událost proběhne v podvečerních hodinách 17. května 2022, a to akce Fórum Zdravého města. Toto setkání veřejnosti s představiteli vedení města je 
přínosné v tom, že je možné vyjádřit názor v oblastech, které vás trápí, které myslíte, že by se měly řešit nebo neřeší úplně dostatečně, a naopak pochválit, co dobrého se 
ve městě děje a co máte ve městě rádi. Seznámíme vás s řešením témat z Fóra v roce 2020. 

Budeme rádi, když budeme znát vaše názory v oblastech života, jako jsou bydlení, vzdělávání a výchova, doprava a parkování aj. Fórum pořádáme v sále kulturního centra 
Univerzita Tábor. O celé akci budeme včas velmi podrobně informovat pomocí plakátů, na webu města Tábora, na Facebooku. Setkání vnímáme jako smysluplnou a jedi-
nečnou možnost setkat se s vámi a vašimi podněty. Tématy, která vzejdou z tohoto setkání, se budeme podrobně zabývat. Přijďte nám sdělit, co vás trápí. 

Participativní rozpočet (PaRo)
Jak jsme vás informovali v únorovém vydání NTR, Rada města Tábora schválila start dalšího ročníku participativního rozpočtu. Nově je rozpočto-
vý limit na jeden projektový návrh 1 milion. Hlasování určí pořadí návrhů. O tom, které budou posunuty k realizaci, rozhodnou radní na základě 
kvality návrhů a rozpočtových možností. Pokud máte nápad, který by se ve vašem okolí mohl realizovat, zpracujte návrh a zašlete nám ho. Návrhy 
se podávají již nyní přes webový portál info.mutabor.cz a tamtéž nově najdete i informace o možnosti podávat návrhy přes e-mail zdravemesto@
mutabor.cz. V případě jakýchkoliv dotazů na participativní rozpočet mě neváhejte kontaktovat na lenka.cenkova@mutabor.cz.
 Lenka Čeňková, koordinátorka Zdravého města
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Z krajiny zmizela voda, je třeba ji tam vrátit

Okénko Zdravého města

Naše krajina prošla během 
minulého století proměnou, která 
má významný vliv na její odolnost 
vůči klimatickým změnám.

Zástavba se rozšiřovala, zahuš-
ťovala se dopravní síť, v zeměděl-
ství došlo ke zcelováni pozemků 
do velkých lánů, budovaly se meli-
orace. Zhoršila se struktura půdy, 
změnila se skladba lesů a koryta 
toků prošla úpravou. V kombina-
ci s vlivy klimatických změn, jako 
jsou sucha nebo povodně, je tako-
vá krajina zranitelná a může dojít 
k vážnému poškození životního 
prostředí. Potýkáme se se splachy 
ornice z polí, se špatnou kvalitou 
vody v potocích a nádržích, se sni-
žováním hladiny podzemních vod, 
i se zhoršující se kvalitou půdy. 
Zaměřujeme se na ochranu kraji-
ny Táborska před těmito důsledky, 
aby zůstala hodnotná a dobře se 
v ní žilo i našim dětem. Hledáme 
cesty ke zvýšení její schopnosti 
vyrovnávat nepříjemné dopady 
sucha a povodní.

V roce 2021 jsme nechali zpra-
covat studii pro zmírnění dopadů 
klimatické změny pro správní 
území města Tábor, projekt byl 
plně podpořen Jihočeským kra-
jem. Výsledkem studie je soubor 
opatření, která budou posilovat 

schopnost krajiny zadržovat 
a vsakovat dešťovou vodu a sníží 
erozi na zemědělské a lesní půdě. 
Mezi navržená opatření patří 
například vybudování vodních 
a suchých nádrží, mokřadů, tůní, 
revitalizace vodních toků, ale také 
opatření na zemědělské půdě, 
jakými jsou například vytvoření 
mezí, průlehů, zásahy do drenáží, 

plošné zatravnění, luční porosty či 
vybudování polních cest s proti-
erozní funkcí a výsadby zeleně. 
Studie zahrnuje také opatření 
v zastavěném území, tedy prvky 
tzv. modrozelené infrastruktu-
ry. Většina navržených opatření 
může sloužit zároveň více účelům. 
V případě silných dešťů pomů-
žou vodu rychle odvést a ztlumit 

povodně, zároveň tento jednorázo-
vý přebytek vody zadrží a postup-
ně vsáknou.

Řešené území zpracované stu-
die zahrnuje 10 katastrů o celko-
vé výměře 6 221 ha. V přípravě je 
akční plán k postupné realizaci 
navržených opatření. 

Jana Daňková,  
vedoucí Odboru životního prostředí

Zaplavovaný les v místní části Zárybničná Lhota.
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ŠKOLSTVÍ 

MŠ Tábor, Kollárova 2497: Šikovnost 
rukou se mění v šikovnost myšlení

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023
Město Tábor, Odbor školství 

mládeže a tělovýchovy po dohodě 
s ředitelkami samostatných mateř-
ských škol a ředitelkami – ředite-
li základních škol, jejichž součás-
tí je mateřská škola, zřizovaných 
městem Tábor, oznamuje rodi-
čovské veřejnosti, že se ve dnech 
2. a 3. května 2022 koná zápis dětí 
k předškolnímu vzdělávání pro 
školní rok 2022/2023, a to přímo 
na jednotlivých pracovištích ma-
teřských škol (každý den od 8.00 
do 15.00 hodin) podle předem sta-
novených kritérií.

Vzhledem ke stále se mění-
cím protiepidemickým opatřením 
s covid-19 doporučujeme rodičům 
sledovat webové stránky jednotli-
vých mateřských škol a základních 
škol, jejichž součástí je mateřská 
škola, a webové stránky města, kde 

budou zveřejnovány podrobněj-
ší aktuální informace k organizaci 
a průběhu zápisu.
Upozornění pro rodiče:
• Do mateřské školy se přednost-

ně přijímají děti, které před za-
čátkem školního roku dosáh-
nou nejméně třetího roku věku, 
pokud mají místo trvalého po-
bytu (v případě cizinců místo 
pobytu) v příslušném školském 
obvodu, a to do naplnění kapa-
city mateřské školy.

• Školské obvody spádových ma-
teřských škol zřízených městem 
Tábor jsou stanoveny obecně 
závaznou vyhláškou města Tá-
bora č. 01/2019, která je zveřej-
něna na webových stránkách 
města www.taborcz.eu (Chci se 
dozvědět – Vzdělávání, sport 
a mládež – Vzdělávání – Odbor 

školství informuje) a na všech 
pracovištích mateřských škol.

• Pro děti, které do 31. srpna 
2022 dosáhnou pěti let, je před-
školní vzdělávání od školního 
roku 2022/2023 povinné. Po-
vinné předškolní vzdělávání je 
bezplatné.

• Zákonný zástupce dítěte, pro 
které je předškolní vzdělávání 
povinné, může pro dítě v odů-
vodněných případech zvolit in-
dividuální vzdělávání. Pokud se 
rozhodne pro tuto formu plnění 
povinného předškolního vzdě-
lávání, musí to oznámit mateř-
ské škole, do které je jeho dítě 
zapsáno, nejpozději tři měsíce 
před začátkem školního roku, 
ve kterém se má dítě začít po-
vinně vzdělávat (tzn. do konce 
května).

Prosíme rodiče, aby si nezapomněli 
s sebou přinést občanský průkaz, rodný 
list dítěte a zdravotní a očkovací průkaz 
dítěte.

Bližší informace rodiče získají přímo na jed-
notlivých pracovištích mateřských škol. 
Kpt. Nálepky 2393  tel.: 381232617
Sokolovská 2417 tel.: 381232774
Vančurova 2205 tel.: 381252911
Angela Kančeva 2628 tel.: 381253209, 
  tel.: 381259091,92
Kollárova 2497 tel.: 381253938
Dlouhá 340  tel.: 381251174
Čelkovice, Nábřeží 206 tel.: 381254490
Komenského 2254 tel.: 381200408
Světlogorská 2770 tel.: 381262270
Blanická 2705 tel.: 778719131,  
  tel.: 773281299
Čekanice, Zahradní 156 tel.: 381281633
Měšice, Míkova 416 tel.: 381254710

Radomír Kouba, vedoucí Odboru ŠMaT

Zápis do prvních tříd 
základních škol zřizovaných 
městem Tábor pro školní rok 
2022/2023

Město Tábor, Odbor školství, 
mládeže a tělovýchovy, po dohodě 
s řediteli jednotlivých základních 
škol zřizovaných městem Tábor, 
oznamuje rodičovské veřejnosti, 
že zápis do prvních tříd pro školní 
rok 2022/2023 proběhne na 
následujících školách v termínech:
• Základní škola a Mateřská škola 

Tábor, náměstí Mikuláše z Husi 45 
• Základní škola a Mateřská škola 

Tábor, Husova 1570 
• Základní škola Tábor, Zborovská 

2696 
• Základní škola a Mateřská škola 

Tábor, Helsinská 2732 
čtvrtek 7. dubna 2022 od 14.00 
do 17.00 hodin a pátek 8. dubna 
2022 od 14.00 do 17.00 hodin.

• Základní škola a Mateřská škola 
Tábor-Čekanice, Průběžná 116

• Základní škola a Mateřská škola 
Tábor-Měšice, Míkova 64 

čtvrtek 7. dubna 2022 od 14.00 
do 17.00 hodin.
Zápis k povinné školní docházce se 
týká dětí narozených v období od 
1. září 2015 do 31. srpna 2016 a také 
dětí, kterým byl odložen začátek 
povinné školní docházky o jeden rok.
Vzhledem ke stále se měnícím 
protiepidemickým opatřením 
s covid-19 doporučujeme 
rodičům sledovat webové stránky 
jednotlivých základních škol 
a webové stránky města, kde budou 
zveřejnovány podrobnější aktuální 
informace k organizaci a průběhu 
zápisu.

Radomír Kouba, vedoucí Odboru ŠMaT

MŠ Tábor, Kollárova 2497, je 
příspěvková organizace města Tá-
bor a tvoří ji tři pracoviště: kme-
nová škola v ulici Kollárova 2497 
a odloučená pracoviště na adre-
sách Vančurova 2205 a A. Kan-
čeva 2628. V současné době má 
škola celkem 11 tříd s 228 dětmi. 

Všechna tři pracoviště splňu-
jí materiální, hygienické i organi-
zační podmínky pro bezpečnost 
a ochranu dětí. Přilehlé školní za-
hrady jsou vybaveny moderními 
zahradními prvky, které poskytu-
jí dostatečné pohybové vyžití dětí. 
Součástí školy jsou dvě školní jí-
delny (Kollárova a A. Kančeva), na 
MŠ Vančurova je dovážena strava 
z MŠ Kollárova. S týmem kvalifi-
kovaných kuchařek podporujeme 
změny v kvalitě školního stravo-
vání, nutričně hodnotnou stra-
vu chápeme jako důležitý základ 
správného vývoje dítěte a jeho 
zdraví v dospělosti. Respektujeme 
platnou legislativu, výživová dopo-
ručení, spotřební koš, klademe dů-
raz na nutričně kvalitní a čerstvé 
potraviny za rozumnou cenu (pře-
devším lokální potraviny).

Filozofie školy
Filozofie naší mateřské školy 

vychází z potřeb, které jsou spja-
ty s individualitou dítěte. Mateř-
ská škola musí být připravena dítě 
přijmout takové, jaké je, a nabíd-
nout mu vždy dostatek přiměře-
ných podnětů k jeho rozvoji. Ma-
teřská škola je nejen místem, kde 
předškolnímu dítěti rozumí, ale 
také tím, kdo posiluje sebedůvěru 

rodičů v jejich vlastní schopnost 
výchovy, a s odborně připravenou 
učitelkou představuje první stupeň 
výchovného působení, v němž se 
princip individualizace v podmín-
kách sociální skupiny může plně 
uplatnit. Výchova a vzdělávání je 
otevřeným systémem, který se blí-
ží rodinné výchově, a s rodinou 
jako s rovnocenným partnerem 
spolupracuje. Vzájemné pozná-
ní a respektování obohacuje oba 
partnery – rodinu i školu – a dě-
tem vytváří harmonické prostředí 
plné lásky pro jejich rozvoj. 

Otevřenou náručí usilujeme 
o kvalitně fungující spolupráci 
mezi rodinou a mateřskou školou, 
kde rodiče a učitelé mezi sebou 
efektivně komunikují a společně 
vytváří optimální cestu ke vzdělá-
vání dětí a k jejich harmonickému 
rozvoji. Je nutné se k rodičům při-
blížit a pochopit, jaký pohled mají 
na výchovu svých dětí. Při pocho-
pení výchovných stylů se zlepší 
spolupráce. 

Vzdělávání
Systematicky promýšlíme pro-

ces vzdělávání v souladu s vě-
domostními, dovednostními 
i postojovými cíli definovanými 
v kurikulárních dokumentech ško-
ly (Rámcový vzdělávací program 
pro předškolní vzdělávání, MŠMT) 
a v souladu s individuálními po-
třebami dětí a rodin. Spolupracu-
jeme i s dalšími odbornými part-
nery (ZŠ, psychologické poradny, 
speciální pedagogická centra, lo-
gopedi, pediatři apod.). 

Zaměřujeme se na polytech-
nickou výchovu dětí. Záměrem je 
podporovat celostní vývoj osob-
nosti a poskytnout možnost sebe-
realizace, vyvolat v dětech zájem 
o manuální zručnost a pocit, že 
něco zvládly a vytvořily. Ško-
la je vybavena pomůckami pro 
polytechnickou výuku a expe-
rimentování. V rámci Dotační-
ho programu Jihočeského kraje 
na podporu školství jsme získali 
učební pomůcky pro polytechnic-
ké vzdělávání na projekt s názvem 
„Už vím proč, experimentujeme, 
objevujeme“. 

Naše škola je také zapojena do 
celoročního projektu pro rozvoj 
pohybové gramotnosti a rozumo-
vých aktivit „Se Sokolem do živo-
ta“. Při plnění různých úkolů děti 
učíme brát pohyb jako samozřej-
mou součást každodenního života.

Spolupracujeme s MAS Luž-
nice při dalším vzdělávání peda-
gogických pracovníků a společ-
ných aktivitách pro rodiče a děti. 
V rámci energetické politiky města 
Tábor škola získala certifikát hos-
podaření s energií ČSN EN ISO 
50001:2019.

Vlasta Vychodilová, ředitelka školy
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NÁZORY ZASTUPITELŮ

Nezáviďme ukrajinským  
uprchlíkům přidělení bytu
Martin Mareda
místostarosta za Českou pirátskou stranu
martin.mareda@mutabor.cz

Solidarita, která se zvedla v Táboře v souvis-
losti s válkou na Ukrajině, je úctyhodná a mo-
numentální. Bohužel se objevují i kritické hlasy 
kvůli poskytování městských bytů pro ukrajin-
ské uprchlíky. Je mou povinností pár věcí vy-
světlit. Tábor disponuje více než 3 000 byty. 
Tento počet městu umožňuje uspokojovat vel-
kou šíři žádostí o byty, ať už se jedná o seniory, mladé páry, sociál-
ně slabé, samoživitelky, rodiny, nebo jednotlivce, kteří se chtějí osa-
mostatnit. Výběrová řízení jsou otevřená úplně všem. A všichni mají 
šanci. Každý rok se ve výběrovém řízení pronajme více než 100 bytů. 
Ano, převis žádostí je. Přesto s tímto bytovým fondem dokážeme 
uspokojovat částečně bytové potřeby občanů. A to nám většina obcí 
závidí. Je smutné, když 1 procento bytů z celkového počtu, které se 
poskytují pro ukrajinské uprchlíky, vzbudí u některých lidí takovou 
závist, až nenávist. Tyto byty budou v začátcích pronajímány s urči-
tou výhodou menšího nájmu, tak abychom dali uprchlíkům prostor 
a čas se aklimatizovat. Předpokládáme ale, že se s nimi po čase uzavře 
klasická nájemní smlouva se všemi náležitostmi a povinnostmi. Ne-
schopnost empatie a sobeckost některých našich spoluobčanů mě ne-
mile překvapila. Jsem ale optimista a doufám, že jich je jen menšina. 
Věřím, že většina Táboráků, ke kterým se noví ukrajinští nájemníci 
(především matky s dětmi) nastěhují, jim bude nablízku ku pomoci, 
pokud bude potřeba. To, co ony zažily a před čím se strachovaly, by 
nechtěl zažít nikdo z nás.

Україна, тримайся!  
Ukrajina, vydrž!
Michela Petrová
zastupitelka za JiNAK!
petrova.michaela@seznam.cz

V tuhle chvíli asi není nikdo, kdo by nevě-
děl o válce na Ukrajině. 22. února 2022 napa-
dl Putin část Ukrajiny zvané Donbas. Záměrně 
píši Putin, ne Rusko, protože Putin není Rusko 
a hodně Rusů s jeho politikou nesouhlasí a za 
svůj nesouhlas jsou trestáni a zatýkáni. Putin 
postupuje Ukrajinou nelítostně dál. Bombardu-
je, střílí, ničí. Nejen vojenské základny, ale i civilisty – obyčejné lidi, 
kteří s politikou nemají nic společného, bombarduje domy, školky, 
nemocnice i porodnice. Odstřeluje i jadernou elektrárnu, aby světu 
ukázal, že je schopen všeho! Kdo může, uteče na západ, nebo kam-
koliv, kde nehrozí smrt. Ostatní zůstávají v krytech. Jsou schova-
ní, přečkávají, některé maminky v krytech rodí, jsou tam malé děti 
i nemocní lidé. Mám obrovskou radost, že se zvedla vlna solidarity, 
někdo nabízí ubytování pro válečné uprchlíky, někdo posílá pení-
ze, někdo posílá oblečení, léky nebo trvanlivé jídlo, matrace, spacá-
ky, ... – cokoliv, co je třeba! Díky, díky všem! Ale bohužel, už se obje-
vují nenávistné a závistné články, jak přicházejí Ukrajinky, které mají 
telefon, značkové oblečení a udělané nehty! A jak tihle lidé berou 
našim životní standardy. Tak si zkuste představit, že teď hned udeří 
válka tady. Taky mnozí z nás budeme utíkat ve značkovém oblečení, 
protože do teď jsme ho mohli mít, s telefony a třeba i s gelovými neh-
ty. Chápu pocity lidí, kteří dlouho žádají o městský byt, a teď ho před-
nostně dostanou váleční uprchlíci. Chápu i vztek, že najednou stojí 
litr benzínu skoro padesát korun! Ale nám přece nehrozí tak bezpro-
střední smrt! My si jen musíme utrhnout od úst, ale oni se snaží pře-
žít! Díky všem, co pomáhají, a prosím, vydržte, pomoc bude potřeba 
stále! Ukrajina musí vydržet a my jí musíme pomoci! 

Jak vysoká je cena vody na Táborsku v porovnání s ostatními regiony
Cena vodného a stočného pro 

odběratele z táborské aglomera-
ce se již třetím rokem nemění. 
Jak jsme informovali v prosin-
covém vydání Novin táborské 
radnice, i přes nárůsty provoz-
ních nákladů v řádech 5–10 % se 
vedení Vodárenské společnosti 
Táborsko (VST) rozhodlo cenu 
nezvedat a ponechat jí na úkor 
nájemného od provozovatele. To 
se tak díky pokrytí zdražení vody 
z Jihočeské vodárenské soustavy, 
energií, chemikálií a mezd snížilo 
o 13 mil. Kč.

Ze statistiky Sdruže-
ní oboru vodovodů a ka-
nalizací (SOVAK) vyplývá, 
že během posledních 5 let 
se táborské vodné a stoč-
né „propadlo“ z nechvalně 
proslulé pozice „nejdražší 
vody ve střední Evropě“ na 
současnou 33. příčku v pře-
hledu cen vodárenských 
společností.

Nutno přiznat, že se zde 
uplatňuje tzv. dvousložková 
cena. Každá napojená nemovi-
tost platí kromě ceny za odběr 
také paušální cenu za připoje-
ní bez ohledu na to, kolik vody 

spotřebuje. Ta je poměrně vy-
soká – dle zákonných norem na 
horní hranici povolené výše. Tato 
podmínka musela být akcepto-
vána poté, co se podařilo získat 
úvěr a zrealizovat investiční akci 
„náprava kanalizační soustavy 
aglomerace Táborsko“. Stavba, 
realizovaná v letech 2009–2011, 
si vyžádala investiční prostřed-
ky ve výši 1 miliardy korun, a byla 
z větší části krytá úvěrem kte-
rý bude VST splácet až do roku 
2028. Podmínkou získání toho-
to úvěru bylo zajistit dostatek 
prostředků na jeho splácení bez 

ohledu na vývoj spotřeby vody. 
V rámci tehdy platných pravi-
del se proto cena vody rozdělila 
na pevnou a pohyblivou složku 
a právě výnosy z pevné složky za-
ručují dostatek peněz na pokrytí 
úvěru.

V řeči letošních čísel je cena 
vodného a stočného na Tábor-
sku, přepočtená na jednosložko-
vou, 101,85 Kč s DPH. Nejvyšší 
ceny mají např. na Frýdlant-
sku – 138,20 Kč, Plzeňsku – 
123,80 Kč, Turnovsku – 118 Kč 
nebo Jihlavsku 111,10 Kč. 
Kompletní přehled cen je 

k nahlédnutí na portále zmíně-
ného Sdružení oboru vodovodů 
a kanalizací SOVAK. 

Do budoucna nás však zvy-
šování ceny nemine. Nárůst 
vstupních nákladů je neúprosný, 
a navíc musí Vodárenská spo-
lečnost Táborsko vyřešit další 
legislativní povinnost – hygieni-
zaci čistírenských kalů. V are-
álu čistírny odpadních vod se 
připravuje stavba sušárny, kte-
rá bude částečně pokryta z do-
tací, a zbytek dalším úvěrem. 
Jak však vyplývá z nastavených 
modelů financování, neměla by 
cena vodného a stočného pro 
odběratele z Tábora, Sezimo-
va Ústí a Plané nad Lužnicí růst 
o více než inflaci. Na nechval-
ně známou první příčku cen se 
s největší pravděpodobností 
již nevrátí. Ve světle toho, ko-
lik stojí elektřina, plyn, potra-
viny nebo nafta, je stále nutno 
připomínat, kolik vlastně odběr 
kvalitní pitné vody a její vyčiště-
ní stojí: při průměrné spotřebě 
90 l/den tak jeden člověk zaplatí 
za vodu 10 korun denně. 

Lubor Tomanec, ředitel Vodárenské  
společnosti Táborsko

V řeči letošních čísel je cena vodného a stočného na Táborsku, přepočtená na jednosložkovou, 101,85 Kč s DPH.
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Zveme na setkání  
kulturních subjektů 

Odbor kultury a cestovního ruchu 
zve na veřejné pracovní setkání 
představitele kulturních institucí, 
spolků, organizací a společností 
působících v oblasti kultury 
a cestovního ruchu v Táboře. 
Setkání se uskuteční ve středu 
20. dubna 2022 od 15.30 hodin 
v zasedací místnosti městského 
úřadu na Žižkově náměstí 6 (budova 
matrika, 1. patro).
V případě zájmu prosíme o potvrzení 
účasti do 13. dubna 2022 na e-mail: 
marketa.brynychova@mutabor.cz 
nebo na tel. 602 246 818. 

Pestrá dubnová nabídka 
v městských galeriích 

Až do 24. dubna probíhá v Galerii 140 tradiční 
velikonoční výstava letos s názvem „Masopust 
držíme“. Těšit se můžete nejen na historické foto-
grafie jihočeských masopustů z 1. pol. 20. století, ale 
také na fotografie těch současných. Výstavu doplňují 
maškary z Milevska a obce Skalice. K zajímavostem 
výstavy určitě patří jarní grafiky Marie M. Šechtlo-
vé, červené jihočeské kraslice a tradiční batikované 
kraslice z Jindřichohradecka. Ty posledně jmenované 
vynikají jemnou precizní kresbou, a proto se nazý-
vají „krajkové“. V dubnu během výstavy proběhne 
interaktivní edukační program „Přišlo jaro do vsi“ pro 
děti z mateřských a 1. stupňů základních škol. Děti si 
ujasní tradici, původ a průběh celých Velikonoc. Na 
sobotu 2. dubna jsme pro děti od 7 let připravili dílnu 
s názvem Morana, symbol konce zimy, v níž si budou 
moci vyrobit svoji malou postavu Morany. V sobotu 
9. dubna budou po celý den v galerii probíhat ukázky 
tradičních řemesel. 

V Galerii U Radnice probíhá do 15. května 
výstava Bereniky Ovčáčkové. Ostravská rodač-
ka vyrůstala v umělecké rodině (otec Eduard Ovčáček 
– malíř, sochař a grafik, matka Alenka Ovčáčková – 
keramička). V letech 1986–1991 studovala na AVU 
v ateliéru grafiky pod vedením prof. Ladislava Čepe-
láka a doc. Dalibora Chatrného. Na škole získala zna-
losti a dovednosti v klasických grafických technikách, 

Zveme všechny děti a dospělé 
na čtvrtý ročník přehlídky lout-
kových divadel. Loutkohrátky se 
budou konat v sobotu 23. dubna 
na náměstí Mikuláše z Husi. 

Program zahájí ve 13.00 ho-
din Orchestr Péro za kloboukem, 
který bude zpestřovat program 
během celého odpoledne. Ve 
13.30 hodin odehraje Divadlo 
loutek Karlovy Vary pohádku 
Duhový princ. Loutkové diva-
dlo Špalíček přiveze do Tábora 
maňáskové představení Guli-
ver v Maňáskově (14.30 hodin) 
a Loutkové divadlo Kozlík vás 
zve na tradiční českou pohád-
ku Perníková chaloupka (16.00 
hodin). Poslední pohádka o Zlaté 
rybce začne v 17.00 hodin. 

Na náměstí nebude chybět ani 
oblíbený doprovodný program. 
Těšit se můžete na historický po-
hádkový kolotoč, házení do pastí, 
kolotoč se sudy, školu žonglo-
vání, loutkový ateliér a výstavu 
loutek a marionet. 

Aktuální informace sledujte 
na www.visittabor.eu v sekci ka-
lendář akcí a na www.facebook.
com/mutabor.cz. 

Radka Šimková, vedoucí Odboru  
kultury a cestovního ruchu

nakonec ale u ní převážila serigrafie a počítačová 
grafika. Dále se věnuje koláži a malbě. Její práce byly 
prezentovány na mnoha výstavách jak doma, tak v za-
hraničí. Pro Galerii U Radnice vytvořila nové grafiky, 
které spojuje název výstavy „Srdcové eso“. Srdce jako 
symbol lásky, citu a porozumění. 

Pro seniory, kteří se nebojí výtvarného 
umění, jsme na duben připravili dvě dílny. 
První 11. dubna bude věnována velikonočnímu tvoření 
a účastníci navštíví též velikonoční výstavu. Na druhé 
25. dubna proniknou účastníci do tajů linorytu. Na 
dílně je čeká krátké teoretické seznámení s linorytem 
(popř. dalšími grafickými technikami), tvorba a tisk 
vlastního linorytu nebo monotypu pod vedením zku-
šené grafičky Lucie Mrázové, která vystudovala knižní 
grafiku na VOŠG Hellichova v Praze a knižní grafikou 
se živí už 16 let. Zájemci o účast se mohou hlásit osob-
ně v Kontaktním centru pro seniory ve Farského ulici 
nebo na e-mailu alena.rezacova@mutabor.cz nebo 
telefonním čísle 770 192 772.

Těšíme se na vás.
Markéta Brynychová a Žaneta Salusová,  

galeristky
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POMOC UKRAJINĚ | OPRAVY PAMÁTNÍKŮ 

Neúnavný organizátor pomoci Vasyl 
Yurkiv: Odpočinu si, až válka skončí

Jestli je možné mezi tábor-
skými Ukrajinci označit jednoho 
muže, který je symbolem organi-
zování humanitární pomoci z na-
šeho města do ukrajinské oblasti 
Ivano-Frankivsk, pak je to Vasyl 
Yurkiv. Drobný muž s čipernýma 
očima se teď nezastaví. „Podobnou 
pomoc neorganizuji poprvé, už 
jsem s ní začal po roce 2014, kdy 
Rusko obsadilo Krym a separatis-
tické oblasti na východě Ukrajiny. 
Na nějakou dobu pak naše akti-
vity ustaly, ale od 24. února jsme 
do toho šli nanovo. Ten den mi 
ráno volal švagr od manželky, že 
je válka. To se na několik sekund 
doslova odpojíte, necítíte nic, chce 
se vám hodně brečet. Brzy jsem se 
dal dohromady a začal obvolávat 
kamarády, že pomoc znovu roz-
jedeme,“ říká muž, který má na 
Ukrajině bratra a maminku. 

Urgentní jsou léky a jídlo!
Vasyl Yurkiv pochází z malé 

vesničky Zavij nedaleko západou-
krajinského města Kaluš. Právě 
tam má své kontakty a příbuzné. 
Ukrajinská strana včetně jeho ro-
dinných příslušníků se podílí na 
přejímání zásilek. Vasyl Yurkiv se 
svými spolupracovníky poslal do 
začátku března na Ukrajinu čtyři 
kamiony pomoci a pátý ze skladu 
v táborské ulici U Kovárny 1 vyra-
zil v pátek 11. března. Kamiony mu 
zapůjčila českobudějovická spo-
lečnost Jihotrans Group GW Lo-
gistics. „Aktuálně chceme naložit 
dalších 22 tun materiálu. Urgent-
ně sháníme především léky a jídlo. 
Lidé na Ukrajině nemají co jíst. 
Hodí se i spacáky. Sháníme také 

helmy a neprůstřelné vesty,“ pro-
sí Vasyl Yurkiv, kterému během 
rozhovoru neustále zvoní telefon. 
Má spoustu energie, je vitální a na 
otázku, kdy odpočívá, odpovídá: 
„Odpočinu si, až válka skončí.“

Ukrajinci budou  
vždy bránit svou svobodu 

Vasylovy dny jsou si teď hodně 
podobné. Po probuzení bere do 
ruky telefon a zajímají ho aktua-
lity z válečného území. Má strach 
o příbuzné a pevně věří, že konflikt 
skončí ukrajinským vítězstvím. 
„Já Ukrajince znám, nejsou to ani 
Rusové, ani Bělorusové, jen tak se 
nevzdají, vždy budou bránit svou 
svobodu. My nejsme národ nacis-
tů, jak nás nazývají Rusové. Bo-
hužel ani Putin neustoupí. Ideální 
by bylo, kdyby ho Rusové sami 
odstranili, ale tomu dávám tak 5 
procent naděje. Nechci, aby Rusko 
vyhrálo, protože pak bude násle-
dovat Pobaltí. Maďarsko a Srbsko 
přijmou Rusko na své území dob-
rovolně. My musíme v této válce 
vyhrát, protože jak známo, dějiny 
píší vítězové. Nechci, aby dějiny 
psalo Rusko,“ míní otec pěti dětí, 
který žije v Česku od roku 1998 
a od roku 2004 v Táboře. 

Vasyl má malou stavební fir-
mu, o kterou se také musí starat. 
Právě začíná stavební sezona. 
„Před válkou jsem žil běžný život, 

snil jsem, že si koupím nové auto. 
Teď mě to ale nezajímá, moji kra-
jané na Ukrajině nemají kde spát, 
kde se umýt, nemají jídlo. Ihned 
jsem pochopil, co je přednější,“ 
říká 45letý muž, kterému u těch-
to slov vlhnou oči. Za chvilku 
ale zvedne hlavu a vyřizuje další 
telefonát. 

První kamion řídil Rus
Vasyl Yurkiv říká, že se špatně 

soustředí na něco jiného, než je 
válka na Ukrajině. Jeho myšlenky 
stále míří do jeho vlasti, bojí se, 
aby se konflikt nepřiblížil k měs-
tu Kaluš, kde se nalézá chemická 
továrna. 

Vasyl vypráví, že on jako Ukra-
jinec nemá s obyčejnými Rusy 
žádný problém. Řidič prvního ka-
mionu, který vezl pomoc z Tábora 
na Ukrajinu, byl Rus. Třetí kamion 
řídil Ukrajinec, který 25 let prožil 
v rusky mluvící rodině v Kyjevě. 
Vasylovi ruština nevadí, naopak 
byl na Ukrajině v mládí málem 
fyzicky napaden dvěma Rusy za to, 
že na nádraží u prodejny jízdenek 
mluvil ukrajinsky. 

Vasyl Yurkiv je neúnavný, ale 
sám by na vše nestačil. Děkuje 
svým ukrajinským kamarádům 
z Tábora za veškerou pomoc, všem 
táborským dárcům a přispěvate-
lům, firmě Daich za poskytnutí 
skladovacím prostor v Čekanicích, 
firmě z Č. Budějovic za zapůjčení 
kamionů, manželům Tichým, kteří 
se ujali webu www.pomocukraji-
netabor.cz. A speciálně blahopřál 
ženám k svátku MDŽ. „Ženy jsou 
v této době naší velkou oporou,“ 
uzavřel s úsměvem Vasyl Yurkiv.

Luboš Dvořák, 
koordinátor komunikace s veřejností a médii 

Město provede opravy 
památníků v parku 
U Popraviště

V letošním roce si připome-
neme 80 let od tragických udá-
lostí heydrichiády v roce 1942 
v Táboře. Na úterý 14. června 
připravujeme větší vzpomínko-
vou akci na památníku Nacistic-
ké popraviště. V souvislosti s tím 
budeme v období dubna a května 
realizovat rozsáhlejší obnovu 
památníků v parku U Popraviště. 
Restaurováním projdou památ-
ník Nacistické popraviště a po-
mník obětem okupace, u nichž se 

zaměříme hlavně na kamennou 
architekturu. Obnovovat budeme 
i vstupní prostor do parku od 
ulice Kpt. Jaroše, tedy památ-
ník odboje. Zde dojde nejen 
k očištění hranolovitého pylonu, 
kamenného poupěte a kamen-
ných pomníčků lemujících cestu 
k Popravišti, ale též k fixaci uvol-
něných žulových desek nízkých 
zídek. Na realizaci této zakázky 
jsme v únoru vyhlásili výběrové 
řízení, z něhož vítězně vyšla na-
bídka MgA. Vojtěcha Macha-Žiž-
ky za cenu 255 915 Kč vč. DPH. 
Z důvodu probíhajících prací 
může být omezen pohyb v této 
části parku, proto žádáme všech-
ny občany i návštěvníky o po-
chopení situace a respektování 
pokynů realizátora prací. 

Jana Lorencová,  
Odbor kultury a cestovního ruchu

(Článek vznikl 8. března 2022, pozn. autora.)
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KULTURNÍ SERVIS

Změna programu vyhrazena! Aktuální informace o kulturních akcích v Táboře na www.visittabor.eu. 

MĚSTO TÁBOR
www.visittabor.eu

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ JORDÁN 530 ANEB ZAŽIJTE JORDÁN
Město Tábor – Odbor kultury a cestovního ruchu, vyhlašuje u příležitosti 530. výročí založení údolní 
nádrže Jordán výtvarnou soutěž pro děti a mládež do 16 let. Téma soutěže: namaluj táborský Jor-
dán. Kompletní podmínky naleznete na www.galerietabor.cz. Uzávěrka soutěže je 15. května. 
Všechna díla budou v červenci vystavena ve Vodárenské věži v rámci výstavy Jordán 530 a vybraná 
díla budou součástí exteriérové výstavy na nábřeží Jordánu pod botanickou zahradou. 

385. BAREVNÝ ČTVRTEK ANEB OD TÁBORA AŽ NA KONEC SVĚTA 
LIBANON – ZEMĚ HOR, CEDRŮ A UPRCHLÍKŮ
7. dubna, 19.00 hodin / Divadlo Oskara Nedbala v Táboře
Nablýskaná metropole Bejrút, famózní město Tripolis, Lebanon Mountain Trail, starodávný Byb-
los, Baalbek a poklidné město Zahlé jsou jen letmou ochutnávkou toho, co nabízí tato destinace 
a přednáška Michala Štěpánka. Pořádáno ve spolupráci s Divadlem Oskara Nedbala a Blatským 
muzeem v Soběslavi. 
Vstupné: 50 Kč

VELIKONOČNÍ JARMARK
9. dubna, 9.00–17.00 hodin / Žižkovo náměstí
Od 16.00 hodin Divadlo Kvelb připomene zvyklosti a tradice inspirované velikonočním časem. 
O hudební a taneční program se postarají po celý den Formani – folklorní národopisný soubor 
Slatiňany a Plzeňský mls. Můžete se těšit na lidové písně a tanečníky v tradičních krojích.
Doprovodný program: obří koledníci s pomlázkou * dobový dřevěný kolotoč na kliku * dětská 
dílnička * zvířecí dvorek. 
Vstupné: zdarma

LOUTKOHRÁTKY
23. dubna, 13.00–17.30 hodin / náměstí Mikuláše z Husi
Pátý ročník loutkového divadla nabídne loutkové pohádky, příběhy, zábavu a kreativní dílny. 
13.30 hodin – Divadlo loutek Karlovy Vary /Duhový princ – autorská pohádka loutkaře  
Honzy Kindla
14.30 hodin – Loutkové divadlo Špalíček / Guliver v Maňáskově – maňáskové představení
16.00 hodin – Loutkové divadlo Kozlík / Perníková chaloupka – klasická česká pohádka  
hraná velkými dřevěnými marionetami
17.00 hodin – Divadlo loutek Karlovy Vary / Zlatá rybka – autorská pohádka loutkaře  
Honzy Kindla
K poslechu hraje Orchestr Péro za kloboukem. Doprovodný program: historický  
pohádkový kolotoč * kolotoč se sudy * házení do pastí * škola žonglování * loutkový ateliér * 
výstava loutek a marionet *. 
Vstupné: zdarma

NEBOJTE SE UMĚNÍ ANEB KREATIVNÍ DÍLNY PRO SENIORY
Máte rádi výtvarné umění a ve volných chvílích kreativně tvoříte? Chcete se dozvědět něco 
o výtvarných technikách? Vítáme všechny seniory, kteří chtějí vyzkoušet nové věci.
11. dubna, 10.00–12.00 hodin a 13.00–15.00 hodin / Galerie U Radnice
Velikonoční dílna a návštěva velikonoční výstavy. 
25. dubna, 10.00–12.00 hodin a 13.00–15.00 hodin / Galerie U Radnice
Krátké teoretické seznámení s linorytem a popř. dalšími grafickými technikami. Tvorba a tisk 
vlastního linorytu nebo monotypu pod vedením zkušené grafičky Lucie Mrázové. 
Rezervace na tel. 770 192 772 nebo na e-mail alena.rezacova@mutabor.cz. 
Vstupné: 10 Kč

HUSITSKÉ MUZEUM TÁBOR
www.husitskemuzeum.cz

VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA / TÁBOR 600 LET – VÝSTAVA
Výstava k jubileu 600 let od založení husitského města v nově rekonstruovaných prostorách 
táborské Staré radnice http://www.husitskemuzeum.cz/virtualni-prohlidka-vystavy-tabor-
-600-let/ https://my.matterport.com/show/?m=Yaimw1dgud6

KOSTÝMOVANÁ PROHLÍDKA
2. dubna, 13.00–14.00 hodin / Stará radnice, Žižkovo nám. 1
Trasu projdete s průvodcem oděným v kostýmu, svítit si budete lucernami. Vhodné pro celou 
rodinu. Doporučujeme objednat, kapacita prohlídky je omezená, tel. 774 059 263,  
objednavky@husitskemuzeum.cz. 
Vstupné: 90, 70 Kč

VERNISÁŽ PAVEL TALICH – VLASTNÍ CESTOU CAMERA OBSCURA
2. dubna, 15.00–17.00 hodin / Gotický sál, Stará radnice, Žižkovo nám. 1
Slavnostní zahájení výstavy plánského fotografa a výtvarníka Pavla Talicha u příležitosti předsta-
vení jeho monografie. Úvodní slova: Mgr. Pavel Klíma, doc. Mgr. Irena Armutidisová, PhDr. Michal 
Janata, RNDr. Petr Velkoborský, CSc., hudební doprovod: housle Tomáš Hubka. Vstupné: zdarma

JAN ŽIŽKA A HUSITSKÝ TÁBOR V DĚJINÁCH A V TRADICI 
 – PROF. PHDR. PETR ČORNEJ, DRSC.
4. dubna, 18.00 hodin / Centrum Univerzita Tábor – velký sál
Přední český historik a znalec husitství i s ním spojených historických tradic,  
prof. PhDr. Petr Čornej, DrSc., přijal opět pozvání Husitského muzea v Táboře k mimořádné 
přednášce, která symbolicky uzavře připomínky šestistého výročí založení husitské obce na 
hoře Tábor. Vstupné: vstup volný, možnost rezervace míst předem v pokladně Husitského mu-
zea nebo na kontaktu objednavky@husitskemuzeum.cz, tel. 774 059 263

SOBOTNÍCI – FILMOVÝ TÁBOR II
9. dubna, 14.00–16.00 hodin / sraz 14.00 hodin u Antikvariátu Bastion
Po stopách hvězd stříbrného plátna Sobotníky opět provede Mgr. Luboš Dvořák. Vstupné: zdarma

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA– MARIE MICHAELA ŠECHTLOVÁ:  
GRAFIKA, MALBA, KRESBA
12. dubna, 16.00–17.00 hodin / Galerie Stará radnice, Žižkovo náměstí 1
Vstupné: zdarma

PŘEDNÁŠKA TÁBOR A BASILEJSKÁ KOMPAKTÁTA  
(MGR. ZDENĚK ŽALUD, PH.D.)
26. dubna, 17.30–19.00 hodin / Přednáškový sál, nám. Mikuláše z Husi čp. 44
Přednáška bude věnována dějinám táborské husitské strany pod hejtmanským vedením Prokopa 
Holého v letech 1427–1434 a následně politickému vývoji Tábora po bitvě u Lipan. Vstupné: zdarma

MĚSTSKÁ KNIHOVNA TÁBOR
www.knihovnatabor.cz

DONÁŠKOVÁ SLUŽBA – KNIHY AŽ K VÁM DOMŮ
Pro koho je služba určena?
Pro zdravotně znevýhodněné čtenáře knihovny s bydlištěm v Táboře a nejbližším okolí, pro 
které je obtížné, nebo zcela nemožné knihovnu navštívit. Donášku si můžete domluvit osobně, 
telefonicky (381 200 587, 778 412 980) nebo po e-mailu: knihovna@mkta.cz. Dokumenty doru-
čujeme jednou měsíčně, zpravidla druhý týden v měsíci.

POZOROVÁNÍ NA HVĚZDÁRNĚ
Hvězdárna, 4. patro
Pro veřejnost je hvězdárna přístupná každý čtvrtek duben–říjen od 20.00 hodin. Kromě pravi-
delných čtvrtků je hvězdárna také otevřena při speciálních příležitostech. Vstupné: zdarma

VELIKONOČNÍ DÍLNA PRO DĚTI NA SOJČÁKU
7. dubna, 12.00–17.00 hodin / Pobočka Sídliště nad Lužnicí
Zábavné a tvořivé odpoledne pro děti na téma Velikonoce. Vstupné: zdarma

MUDR. DARINA KASLOVÁ: NEJČASTĚJŠÍ NEUROLOGICKÁ  
ONEMOCNĚNÍ DĚTSKÉHO VĚKU
7. dubna, 18.15–19.15 hodin / Knihovna pro dospělé, přízemí
Přednáška z cyklu Lidské tělo. Tentokrát se dozvíme, co dělat pro správný psychomotorický vývoj 
dítěte, jaké jsou příčiny bolesti hlavy u dětí a co je dobré vědět o poruchách vědomí u dětí. Předná-
ší neuroložka MUDr. Darina Kaslová. 
Vstupné: 50 Kč, www.knihovnatabor.cz/vstupenky

SVIŠTI V ORCHESTŘIŠTI
8. dubna, 16.30–17.30 hodin / Knihovna pro dospělé, přízemí
Koncert mladých hudebníků ze ZUŠ Oskara Nedbala Tábor. Vstupné: zdarma

DESKOHRANÍ S MICHALEM
12. dubna, 16.00–18.00 hodin / Knihovna pro děti, 1. patro
Hrajeme deskovky s Michalem Stárkem z vydavatelství společenských her Mindok. Vstupné: zdarma

SČÍTÁNÍ LIDU JAKO GENEALOGICKÝ PRAMEN
12. dubna, 18.15–19.15 hodin / Knihovna pro dospělé, Klubovka
Další z cyklu genealogických přednášek. Sčítací operáty jsou velmi významným pramenem při 
genealogickém výzkumu. Přednáší Mgr. Josef David. Pořádá Česká genealogická a heraldická 
společnost v Praze – pobočka Tábor a Městská knihovna v Táboře. Vstupné: zdarma

MOZKOVÁ POSILOVNA PRO SENIORY
13. dubna, 9.00–10.00 hodin / Knihovna pro dospělé, Klubovka
Zábavná lekce mozkového joggingu. Na akci je nutná registrace. Přihlásit se můžete osobně 
v knihovně nebo na telefonních číslech 381 200 587 a 778 412 980. 
Vstupné: 30 Kč

VELIKONOČNÍ TISKAŘSKÁ DÍLNA S ANDREOU
13. dubna, 14.00–15.30 hodin / Knihovna pro děti a mládež, 1. patro
Zábavná dílna s Andreou Šáchovou. Vyrobíme si vlastní velikonoční razítka. Vstupné: zdarma
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VESMÍRNÝ TÁBOR 2022: NEPŘÁTELSKÝ KOSMOS ANEB KDE SE VZALO, ŽE VE VESMÍRU 
HLEDÁME MIMOZEMŠŤANY
13. dubna, 18.15–19.30 hodin / Knihovna pro dospělé, Klubovka
Myšlenka inteligentního života ve vesmíru není jen nějakým dodatkem či hravou fantazií, do-
provázející pozorování oblohy, nýbrž jedním z klíčových argumentů spoluzodpovědných za 
rozvoj moderní astronomie a astronautiky. Přednáší Ondřej Váša z Fakulty humanitních studií 
Univerzity Karlovy v Praze. Vstupné: 50 Kč, www.knihovnatabor.cz/vstupenky

HISTORICKÉ SOUVISLOSTI VÁLKY NA UKRAJINĚ
19. dubna, 18.15–19.15 hodin / Knihovna pro dospělé, Klubovka
Přednáška osvětlí historické a politické milníky vedoucí k současné tragédii země, která byla již 
v nedávné minulosti vystavena nejen ruské vojenské síle, ale i kanonádě dezinformací pracu-
jících s pokroucenými historickými výklady. Zaměří se na motivace Putinova jednání a objasní 
proměnlivou roli Ukrajiny, země mezi střední Evropou a Ruskem, v ruské velmocenské politice. 
Přednáší David Svoboda, Ph.D., historik a ukrajinista z Ústavu pro studium totalitních režimů 
a z Muzea paměti XX. století. Vstupné: dobrovolné

JAK VZNIKÁ LOUTKOVÉ DIVADLO? / DĚTSKÉ ODPOLEDNE S ANDREOU
20. dubna, 14.00–15.30 hodin / Knihovna pro děti a mládež, 1. patro
Zábavné odpoledne pro děti s Andreou Šáchovou. Povíme si, jak takové loutkové divadlo vzni-
ká, a zkusíme si loutky sami vyrobit. Vstupné: zdarma

BRAIN&BREAKFAST: KULTURA ŽIVOTA INDIÁNŮ A TOHO NAŠEHO
21. dubna, 8.30–10.00 hodin / Knihovna pro dospělé, Klubovka
Jaké jsou ideály a hodnoty indiánské kultury? A jak se v porovnání s tím jeví naše kultura? To 
nám poví Mnislav Zelený, etnolog, spisovatel a publicista, který se dlouhodobě zabývá indián-
skými kmeny v oblasti Amazonie. Vstupné: 30 Kč, www.knihovnatabor.cz/vstupenky

MGR. ŠTĚPÁN HEBÍK: POHYB SOUVISÍ SE VŠÍM
26. dubna, 18.15–19.15 hodin / Knihovna pro dospělé, přízemí
Přednáška z cyklu Lidské tělo. Dozvíte se, jak souvisí pohyb s nervovým systémem, jak se vzá-
jemně ovlivňují a propojují jednotlivé části nervového systému a jak toho využívá fyziotera-
pie k diagnostice a léčebným postupům. Přednáší Mgr. Štěpán Hebík, fyzioterapeut, hudebník 
(7krát3), zpěvák a producent. Vstupné: 50 Kč, www.knihovnatabor.cz/vstupenky

KATEŘINA SIDONOVÁ: AUTORSKÉ ČTENÍ A BESEDA
27. dubna, 18.15–19.15 hodin / Knihovna pro dospělé, Klubovka
Setkání se spisovatelkou, překladatelkou a malířkou Kateřinou Sidonovou.
Vstupné: 30 Kč, www.knihovnatabor.cz/vstupenky

DIVADLO OSKARA NEDBALA TÁBOR
www.divadlotabor.cz

PROMĚNA
Dekkadancers
4. dubna, 19.00 hodin, sk. A
Vstupné: 390, 360, 330 Kč

4TET
5. dubna, 19.00 hodin
Vstupné: 450 Kč

STRÝČEK VÁŇA
6. dubna, 19.00 hodin, sk. B
Klicperovo divadlo Hradec Králové
Vstupné: 390, 360, 330 Kč

Pohádková neděle
KAŠPÁREK DOMEK STAVÍ
10. dubna, 14.30 hodin, sk. E
Divadelní spolek LokVar. Vstupné: 120, 100 Kč

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA VÝSTAVY PADDOCK V TÁBOŘE – POSTIŽENI ANGLIČÁKEM
10. dubna, 15.30 hodin / DON galerie
Vstupné: zdarma

Kruh přátel hudby
KLAVÍRNÍ KVARTETO JOSEFA SUKA
11. dubna, 19.00 hodin, sk. H
Vstupné: 190, 150 Kč

TÁBORSKÝ SYMFONICKÝ ORCHESTR BOLECH
24. dubna, 19.00 hodin
Diriguje: Jiří Sycha. Vstupné: 250 Kč

TAK JÁ LETIM!
26. dubna, 19.00 hodin, sk. D
Agentura ADF. Vstupné: 390, 360, 330 Kč

RADŮZA
28. dubna, 19.00 hodin
Vstupné: 350 Kč

ZAHRADNÍČEK / VŠE MÉ JE TVÉ
29. dubna, 19.00 hodin, sk. C
Divadelní spolek JEDL Praha. Vstupné: 390, 360, 330 Kč

KINO SVĚT TÁBOR
Podrobný program a prodej e–vstupenek na: www.kinosvettabor.cz

Rezervace vstupenek telefonicky na 381 252 200 – 16.30–20.00 hodin.

GARAGE TÁBOR
www.garagetabor.cz

JIŘÍ SCHMITZER
14. dubna, 20.00–22.00 hodin
Vstupné: předprodej 250 Kč, na místě 300 Kč

THAJSKO – LAOS – KAMBODŽA
20. dubna, 19.00–20.30 hodin
Přednáška a výstavka Milana Štourače. Vstupné: 100 Kč

ZÁVIŠ
21. dubna, 20.00–22.00 hodin
Legenda undergournd folku. Vstupné: předprodej 200 Kč, na místě 230 Kč

PAPU PAPUA – CESTA ZA LIDOJEDY
28. dubna, 18.00–20.00 hodin
Dobrodružná cesta do doby kamenné za obyvateli divoké Papuy Nové Guiney.  
Přednáší Tomáš Kubeš, fotograf, novinář a cestovatel. Vstupné: 120 Kč

TÁBORSKÝ FESTIVAL VÍNA, Z. S.
www.festival-vina.cz

VELKÁ DEGUSTACE S RAKOUSKÝMI VINAŘI
2. dubna, 13.00–18.00 hodin / LH Hotel Dvořák Tábor – kongresový sál
Rakouské vinařství patří bez jakýchkoliv pochyb k světovým vinařským velmocem.  
Počet vstupenek na tuto akci je limitován. Vstupné: 690 Kč

(NE)VINNÝ DUEL – FILIP MLÝNEK & JIŘÍ RUJBAR
5. dubna, 19.00–21.00 hodin / Restaurace La Cave hotelu Dvořák
V ceně každé vstupenky jsou 2 láhve skvělého vína, od každého vinařství jedna.
Vstupné: 790 Kč / osoba

ZVĚŘINA V MODERNÍ ÚPRAVĚ & VÍNA | JAN HORKÝ & VINAŘSTVÍ 
SPIELBERG
6. dubna, 19.00–21.00 hodin / Restaurace Goldie hotelu Nautilus
Jan HORKÝ – šéfkuchař restaurace Goldie táborského hotelu Nautilus, Kuchař roku 2017, kapitán 
Národního týmu kuchařů a cukrářů AKC ČR nedá dopustit na českou kuchyni. A do té patří zvěři-
na. Jan Horký převede pokrmy z lesa na talíř. O víno se postará Vinařství Spielberg.
Vstupné: 1490 Kč / za jednu osobu

MORAVSKÉ HODOVÁNÍ S CIMBÁLKOU & VINAŘSTVÍ OČENÁŠEK
8. dubna, 19.00–21.00 hodin / Restaurace Illusion Hotel Palcát
O vaše žaludky se postará šéfkuchař Martin Svatek a o chuťové pohárky vinař Milan Očenášek.
Vstupné: 1390 Kč / za jednu osobu

I. PUTOVÁNÍ PO TÁBORSKÝCH SKLEPECH  
 – TO NEJLEPŠÍ Z VELKÝCH BÍLOVIC
9. dubna, 11.00–18.00 hodin / Staré Město
Cena vstupenky zahrnuje:
 – ochutnávku až 85 vín ve sklepích přímo od vinařů
 – láhev pramenité vody Šumavský pramen
 – degustační skleničku
 – katalog vín s mapkou sklepů
 – kapsičku na skleničku
 – komentovanou prohlídku podzemních chodeb s vinnými zastávkami 
Počet vstupenek na tuto akci je limitován. Vstupné: 690 Kč / osoba
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(NE)VINNÝ DUEL KAMIL PROKEŠ & GEORGIOS ILIAS
12. dubna, 19.00–21.00 hodin / Restaurace La Cave hotelu Dvořák
Vstupné: 790 Kč / osoba

TRADIČNÍ AUTENTICKÉ POKRMY FRANCOUZSKÉ  
KUCHYNĚ | JAN HORKÝ & VINAŘSTVÍ OBELISK
13. dubna, 19.00– 21.00 hodin / Restaurace Goldie hotelu Nautilus
Originální francouzské menu pro vás připraví Jan Horký a o doprovod v podobě vín  
po celý večer se postará vinařství Obelisk. Vstupné: 1490 Kč / osoba

(NE)VINNÝ DUEL – SONBERK & PIÁLEK & JÄGER
19. dubna, 19.00–21.00 hodin / Restaurace La Cave hotelu Dvořák
„Utkají” se Dagmar Fialová a Kamil Piálek. Vstupné: 790 Kč / osoba

JAROSLAV DUŠEK – VELKÁ VIZITA
19. dubna, 19.00–21.00 hodin / Divadlo Oskara Nedbala
Improvizovaná divadelní představení s Jaroslavem Duškem a Pjérem la Šé'zem. Vstupné: 350 Kč 

JAROSLAV DUŠEK – ČTYŘI DOHODY
20. dubna, 19.00–22.00 hodin / Divadlo Oskara Nedbala
Vstupné: 390 Kč

MARTIN SVATEK 30 LET V KUCHYNI & LOBKOWICZKÉ ZÁMECKÉ VINAŘSTVÍ
20. dubna, 19.00–21.00 hodin / Restaurant & café Illusion
Vstupné: 1390 Kč / osoba

JAROSLAV DUŠEK – PÁTÁ DOHODA
21. dubna, 19.00–22.00 hodin / Divadlo Oskara Nedbala
Vstupné: 390 Kč

PREZIDENTSKÉ MENU JANA HORKÉHO & VINAŘSTVÍ REISTEN
22. dubna, 19.00–21.00 hodin / Restaurace Goldie hotelu Nautilus
Výběr z příprav menu pro prezidenta Baracka Obamu, prezidenta Václava Klause,  
prince Edwarda, hraběho z Wessexu, prezidenta Miloše Zemana. Vstupné: 1490 Kč / osoba

II. PUTOVÁNÍ PO TÁBORSKÝCH SKLEPECH – TO NEJLEPŠÍ Z MORAVY 
A ČECH
23. dubna, 11.00–18.00 hodin / Staré Město
Cena vstupenky zahrnuje:
 – ochutnávku až 70 vín ve sklepích přímo od vinařů
 – láhev pramenité vody Šumavský pramen
 – degustační skleničku
 – katalog vín s mapkou sklepů
 – kapsičku na skleničku
 – komentovanou prohlídku podzemních chodeb s vinnými zastávkami
Počet vstupenek na tuto akci je limitován. Vstupné: 690 Kč

KLUB UNIVERZITA
www.univerzitatabor.cz

VLADIMÍR MERTA + JAN HRUBÝ + ONDŘEJ FENCL
8. dubna, 20.00 hodin
Vstupné: v předprodeji 220 Kč, na místě 270 Kč 

KŘEST DESKY – PO PŘECHODU – TÁBORSKEJ BAND
17. dubna, 20.00 hodin
Vstupné: v předprodeji 90 Kč a jako bonus je CD ZDARMA jako dárek, na místě 100 Kč bez dárku

MICHAL HRŮZA 
29. dubna, 20.00 hodin
Michal Hrůza s kapelou HRŮZY. Vstupné: v předprodeji 390 Kč 

KAREL KAHOVEC V TÁBOŘE – GEORGE & BEATOVENS
30. dubna, 19.00 hodin
Karel Kahovec, hvězda 60. let, který pokračuje po smrti zpěváka Petra Nováka v odkazu jeho 
práce, se skupinou George & Beatovens. Vstupné: v předprodeji 170 Kč, na místě 250 Kč

MC JORDÁN 
www.mcjordan.cz

PIVOVAR KAMENICE NAD LIPOU – OCHUTNÁVKA PIVA  
A BESEDA S VRCHNÍM SLÁDKEM
1. dubna, 19.00–21.00 hodin
Ochutnávka vedená profesionálem, vrchním sládkem Přemyslem Chmelařem. Vstupné: 100, 150 Kč

INSANIA: GRRROTESKY TOUR
2. dubna, 20.00–22.00 hodin
Koncertní turné k čerstvému albu „GRRRotesky”, které vyšlo 25. února 2022  
u labelu Smile Music. Vstupné: 250, 300 Kč

PRŮZKUMNÍCI „NEPÁL“ – FILM + BESEDA S HUDEBNÍKEM, CESTOVATE-
LEM, REŽISÉREM A KAMERAMANEM MARTINEM KRATOCHVÍLEM
9. dubna, 19.00–21.00 hodin
Expedice po stopách dobývání himálajských vrcholů z jihu – z Káthmándú. 
Vstupné: 100, 150 Kč

GARAGE & TONY DUCHÁČEK
23. dubna, 20.00–22.00 hodin
Mohykáni naší hudební a undergroundové scény s charizmatickým zpěvákem  
Tony Ducháčkem. Vstupné: 250, 300 Kč

MUZEUM ČOKOLÁDY A MARCIPÁNU O.P.S.
www.cokomuzeum.cz

VELIKONOCE S GUMPEM V MUZEU ČOKOLÁDY
16. dubna, 10.00–17.00 hodin
Muzeum naplníme zábavou pro celou rodinu. Kreativní dílny, malování na obličej, animace  
Gumpa, čokoládová dobrodružná hra, komentované prohlídky, kouzelník, čokoládová řeka.
Nebude chybět ani skutečný živý psí kluk Gump a proběhne křest nové filmové knihy o Gumpovi. 
Vstupné: do ulice vstup zdarma, v muzeu standardní vstupné, ceník na www.cokomuzeum.cz

DIVADLO FORUM
www.divadloforum.cz

LITERÁRNÍ VEČER – KAREL HLAVÁČEK
1. dubna, 18.00–19.00 hodin / Kafe Knihy Jednota
Představení života a díla českého básníka Karla Hlaváčka. 
Vstupné: dobrovolné

LITERÁRNÍ VEČER – EMA DESTINOVÁ
22. dubna, 18.00–19.00 hodin / Kafe Knihy Jednota
Představení Emy Destinové jako básnířky. 
Vstupné: dobrovolné

NÁBOŽENSKÁ OBEC CČSH TÁBOR
VELIKONOČNÍ VARHANNÍ KONCERT  
A BOHOSLUŽBA HODU BOŽÍHO VELIKONOČNÍHO
17. dubna, 16.00–18.00 hodin / kostel Církve československé husitské v Táboře
Velikonoční varhanní koncert bratra Blahoslava Rataje z Prahy-Vyšehradu za doprovodu  
altového hlasu sestry Andrey Valenty. 
Vstupné bude věnováno na havárii střechy fary CČSH a na pomoc Ukrajině.

CHARITATIVNÍ VELIKONOČNÍ KONCERT NA VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ
18. dubna, 16.00–17.00 hodin
Vystoupí pěvecký sbor HLAHOL TÁBOR, diriguje paní Hana Schläferová.
Vstupné bude věnováno na pomoc Ukrajině.

JIHOČESKÝ KLUB SBĚRATELŮ V TÁBOŘE Z. S. 
SETKÁNÍ SBĚRATELŮ A TÁBORSKÉ VEŘEJNOSTI
3. dubna, 10.00–13.00 hodin / salonek restaurace Na Svépomoci,  
Komenského ul. 7711, Tábor
Prodej, koupě a výměna pohlednic, odznaků, etiket, pivní, sýrové, zápalkové a jiné, kapesní 
kalendáříky, tužky s logem, militárie, autíčka, lodě, letadla, známky, bankovky, mince,  
keramické figurky a medaile, sport, vojenské, hasičské, výroční spolků, výročí měst, nahráv-
ky VHS a DVD. 
Vstupné: zdarma

U LENOCHODA
www.ulenochoda.cz

INDIVIDUÁLNÍ LEKCE ŠITÍ
Kurz vede Helena Chalupská.
Vstupné: 200 Kč / 1 hodina

INDIVIDUÁLNÍ LEKCE KRESBY
Kurz vede Kateřina Krákorová. 
Vstupné: 150 Kč
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STK 6dance
www.6dance.cz

ROZVRH CVIČENÍ VE STUDIU GRAND
Dostaňte se do formy, zlepšete svou kondici a zpevněte svalstvo. Studio Grand nabízí lekce 
vhodné jak pro začátečníky, tak i pokročilé. Vždy si své místo rezervujte info@studiogrand.cz,  
tel.: 381 210 119, 777 750 162

LATINA
6. dubna, 17.30 hodin / Sportovní hala Mír / Střelnice – spolkový dům
Přijďte si zatančit salsu, bachatu, chachu. Délka kurzu: 8 lekcí  
Přihlášky posílejte elektronicky na www.6dance.cz. 
Vstupné: Single 1000 Kč / Pár 1600 Kč

TANEČNÍ KURZY PRO MLÁDEŽ – POKROČILÍ
6. dubna, 18.30 hodin / Střelnice – spolkový dům
Délka kurzu: 8 lekcí Vstupné: 1600 Kč

PRO – AM
7. dubna, 19.30–21.00 hodin / Studio Grand
Nemáte tanečního partnera, a přesto chcete tančit v páru? Nejste úplná začátečnice? My Vám 
tanečního partnera půjčíme. Tančit se budou společenské tance – standardní i latinsko–americ-
ké. Délka kurzu: 5 lekcí, lektorka: Hana Stehlíková
Vstupné: 1500 Kč

Power & Pilates Studio
www.power-pilates.eu 

KURZ PILATES PRO ZAČÁTEČNÍKY
každou středu od 17.30 hodin / tělocvična SSJŠ Bydlinského

POWERJÓGA PRO VŠECHNY – OTEVŘENÉ LEKCE
každou středu od 18.30 hodin / tělocvična Domova mládeže SPŠ Tábor
Vstupné: 1 lekce 90 Kč / 10 lekcí 800 Kč

ZDRAVOTNÍ PILATES 65+
každý pátek od 9.00 hodin / Sportovní hala Mír, U Stadionu Míru 1579/1 –  
rozcvičovna, 1. patro
Pomalé cvičení s rehabilitačními prvky. 
Vstupné: 1 lekce 80 Kč / 10 lekcí 800 Kč

Fit Studio O.K.
www.okfitstudio.cz

CVIČENÍ PRO ZDRAVÁ ZÁDA
SLOW BODY: úterý od 17.30 hodin, POWERJÓGA: pondělí od 18.00 hodin, čtvrtek od 17.30 hodin

KONDICE A FORMOVÁNÍ POSTAVY
REEBOK STEP: čtvrtek od 18.45 hodin, BODYFORM: středa od 18.00 hodin, INTERVAL TRAIN: úte-
rý od 18.45 hodin, BOSU TBW: neděle od 18.00 hodin

FIT KIDS kurzy od 3 let 
3–6 let: pondělí od 17.00 hodin, 7–9 let: pondělí od 16.00 hodin, od 10 let: středa od 16.45 hodin
Připravujeme: SPORTOVNĚ-TANEČNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR pro děti od 7 let 11.–15. července, 
každý den 8.00–15.30 hodin. Informace a přihlášky na info@okfitstudio.cz. 

OSTATNÍ
www.visittabor.eu

KURZ OSOBNÍHO ROZVOJE PRO MAMINKY
do 19. června / Centrum Života
Kurz osobního rozvoje pro maminky na rodičovské dovolené, ženy v domácnosti a ženy s dětmi 
do 15 let evidované na úřadu práce. Více informací naleznete na https://attavena.cz/maminky/
tabor/ nebo https://multimamin.cz/ nebo kontaktujte koordinátorku kurzu Kláru Šafkovou na 
tel. 608 518 959. Pořádá Attavena, o.p.s. 
Vstupné: zdarma

JARNÍ STREET FOOD FESTIVAL TÁBOR
2. dubna, 10.00–19.00 hodin / Žižkovo náměstí
Přijďte ochutnat moderní i nemoderní gastronomii a zažít, co je to street food. Těšit se můžete 
na mix chutí světových kuchyní,ale i té české. K dobrému jídlu patří samozřejmě i skvělé víno či 
pivo z malých pivovarů. K sladkému zase jen ta nejlepší výběrová káva. Pořádá City Event s.r.o. 
Spolufinancováno z dotačního Programu na podporu cestovního ruchu města Tábora.  Vstup-
né: zdarma

EXPEDIČNÍ KAMERA 2022
29. dubna, 19.00–21.00 hodin / ZŠ Bernarda Bolzana o.p.s., Školní nám. 199/15
XII. ročník mezinárodního festivalu cestovatelských filmů. Pořádá web HedvabnaStezka.cz 
a časopis Travel Life. Vstupné: 40 Kč

BELTAIN NA HOUSOVĚ MLÝNĚ
30. dubna, 18.00–22.00 hodin / Housův mlýn
Připomínka keltského svátku Beltain. I letos se můžete těšit na šermířská vystoupení, tematic-
kou přednášku, vyprávění irských legend v doprovodu harfy a tradiční ohňový rituál přání.  
Pořádá Sdružení Housova mlýna. Vstupné: dobrovolné

VÝSTAVY
www.galerietabor.cz

GALERIE U RADNICE 
otevírací doba: úterý–neděle 10–12 / 13–16 hodin

BERENIKA OVČÁČKOVÁ: SRDCOVÉ ESO
do 15. května
Berenika Ovčáčková (1964) se věnuje leptu, serigrafii a počítačové grafice. Pro její tvorbu je ty-
pická lehkost pop artu ve spojení s groteskou, výrazná barevnost a grafická jednoznačnost. Pro 
Galerii U Radnice vytvořila nové grafiky, které spojuje název výstavy: „Srdcové eso“. Srdce jako 
symbol lásky, citu a porozumění.

GALERIE 140 
otevírací doba: pondělí–neděle 10–12 / 13–16 hodin
Ve dnech: 1. 4., 4. 4., 5. 4., 6. 4., 7. 4. a 12. 4. otevřeno až od 11.00 hodin.

VELIKONOČNÍ VÝSTAVA: MASOPUST DRŽÍME
do 24. dubna
V letošní tradiční velikonoční výstavě klademe větší důraz na masopust, který je jakýmsi předělem 
mezi zimou a nadcházejícím jarem. Můžete se těšit na současné i historické fotografie z masopust-
ních průvodů v Táboře a okolí. Nepřijdete ani o kraslice jihočeských maléreček, obřadní kynuté peči-
vo, proutěné ozdoby a rozmanité jarní dekorace. K zajímavostem výstavy budou určitě patřit grafiky 
s tématikou jara M. M. Šechtlové. Doprovodný program: 2. dubna ve 14.00 hodin – Morana, sym-
bol konce zimy – dílna pro děti od 7 let, 9. dubna po celý den – ukázky tradičních řemesel

HUSITSKÉ MUZEUM TÁBOR
MARIE MICHAELA ŠECHTLOVÁ
do 8. května / Galerie Stará radnice Tábor, Žižkovo náměstí 1
Retrospektivní výstava významné táborské grafičky a akademické malířky Marie Michaely 
Šechtlové u příležitosti oslav jejích 70. narozenin. Výstava představí široký záběr její tvůrčí čin-
nosti od drobných grafik (suchá jehla, mezzotinta, akvatinta), ex libris, volných grafických listů 
(litografie, kombinovaná technika) po ilustrace, kresby, malby a keramiku. V průběhu výstavy 
bude vydána její monografie od historika umění Ivo Bindera.

VÝSTAVA PAVEL TALICH – VLASTNÍ CESTOU CAMERA OBSCURA
3. dubna – 26. června / Galerie Stará radnice Tábor, Žižkovo náměstí 1
Výstava plánského fotografa a výtvarníka Pavla Talicha je pořádána především u příležitosti 
představení jeho monografie.

VÝSTAVA VINNÉ ETIKETY ZE SBÍRKY REGIONÁLNÍHO MUZEA V MIKULOVĚ
9. dubna – 15. května / Galerie Ambit, augustiniánský klášter, nám. Mikuláše z Husi 44

DIVADLO OSKARA NEDBALA TÁBOR 
MILAN CAIS | SKRYTÝ TALENT
do 30. června/ DON foyer

NEJSME TU SAMI: PŘÍBĚHY NAŠICH MENŠIN
do 30. dubna / DON galerie, Evárium
Fotografická výstava představuje 30 lidí, kteří nosí pro nás neobvyklá jména a za nimi skrývají 
ojedinělé příběhy. 

ŠTĚPÁN ADÁMEK VS. JAKUB ŠTĚCH: PADDOCK V TÁBOŘE – POSTIŽENI ANGLIČÁKEM
do 22. května / DON galerie

MĚSTSKÁ KNIHOVNA TÁBOR
KATEŘINA SIDONOVÁ: OBRAZY
1.–30. dubna / Galerie Na Schodišti
Výstava obrazů malířky, spisovatelky a překladatelky Kateřiny Sidonové.
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25. dubna 1872 – v Táboře byla za-
ložena tabáková továrna, která sídlila 
až do roku 1882 v Ústecké ulici č. p. 
483, v objektu tzv. Hrádečku, který 
obec koupila od Františka Forstera.
Duben 1912 – výbor právováreč-
ného měšťanstva se rozhodl vydat 
k 300. výročí táborského pivovaru 
publikaci Karla Thira „Dějiny tábor-
ského pivovarnictví“.
7. dubna 1922 – se v Plzni narodil 
scénograf Karel Černý. Podílel se na 
vytvoření více jak 90 celovečerních 
filmů, přes 100 televizních inscenací, 
15 seriálů a desítek divadelních před-
stavení. Díky spolupráci s režisérem 
Milošem Formanem získal Karel Čer-
ný jednoho z osmi Oskarů, kterého 
vyhrál film Amadeus v roce 1985. Ka-
rel Černý dlouhá léta bydlel v Táboře, 
dnes je po něm pojmenována ulice 
v Čekanicích.
13. dubna 1922 – v noci se pokusili 
o útěk z věznice táborského krajské-
ho soudu tři zloději, Samek, Tůma 
a Růžička. V cele, kterou společně 
sdíleli, vylomili kamna a následně 
se pokusili probourat do komína, 
kudy chtěli uprchnout. Dozorce No-
vák s pomocí dalších kolegů útěku 
zabránil.
1. dubna 1932 – k 100. výročí ote-
vření Holečkových (Městských) sadů 
vytvořil řídící učitel z Klokot Václav 
Josef Klement Boušek sérii kreseb 
s tematikou Holečkových sadů.
7. dubna 1932 – Konsorcium sta-
vitelů položilo základní kámen Živ-
nostenské školy pokračovací, kterou 
stavělo podle projektu Ing. Václava 
Vejrycha. Po dokončení škola nesla 
název Masarykovy školy práce, dnes 
ji známe jako Střední průmyslovou 
školu strojní a stavební (Komenské-
ho 1670).
1. dubna 1942 – vznikl výnosem mi-
nisterstva vnitra Velký Tábor, který za-
hrnoval Tábor, Sezimovo Ústí, Měšice, 
Čekanice, Náchod, Klokoty, Čelkovice 
a Horky. Počet obyvatel Velkého Tá-
bora činil 26 185 osob.
15. dubna 1972 – se kolem 16. ho-
diny otřásla zem v Táboře a jeho 
okolí. Na Pražském Sídlišti se vy-
sypalo několik oken a několik jich 
popraskalo.
Duben 1992 – ve dvou privatizač-
ních aukcích byl nabídnut prodej ro-
zestavěného „supermarketu západní-
ho střihu“ (dnes OD Dvořák) na ulici 
9. května. V obou případech, podru-
hé i s účastí zahraničních investorů, 
se staveniště prodat nepodařilo. 
1. dubna 2002 – vstoupila v plat-
nost změna tarifu MHD Tábor. Díky ní 
mohou senioři nad 70 let bezplatně 
používat celou síť MHD Tábor – Sezi-
movo Ústí – Planá nad Lužnicí.

Jitka Vandrovcová a Lenka Vandrovcová, 
Husitské muzeum v Táboře

Kalendárium

24. února 2022 – Krádež drogistického zboží
První výjezd hlídky čtvrteční noční směny byl operačním střediskem městské policie nasměrován do obchodního domu Kaufland, kde byl 
tamní ostrahou zadržen muž podezřelý z krádeže. Strážníci v osobě podezřelého zjistili osmnáctiletého mladíka, který si pod bundu uscho-
val různé drogistické zboží v celkové hodnotě 625 korun. Poté jej uvedeným způsobem pronesl přes pokladny, aniž by za něj hodlal zaplatit. 
Vzhledem k tomu, že průběhu řešení přestupku proti majetku se choval arogantně a svého činu nijak nelitoval, rozhodli se strážníci předat 
věc ke správnímu řízení, kde mu hrozí pokuta až do výše 50 tisíc korun.

25. února 2022 – Z toalety putoval na záchytku
Krátce po 20. hodině se na městskou policii obrátil personál provozovny Albert na Chýnovské ulici. Jednu z kabinek na pánských toaletách 
tam téměř hodinu okupoval podnapilý muž, který odmítal odejít. Strážníci na toaletě po jejím odemčení nalezli dobře známou osobu z řad 
bezdomovců. Protože hladina alkoholu v krvi šestatřicetiletého opilce naměřená dechovou zkouškou dosáhla až na hodnotu 4 ‰, byl na 
místo přivolán lékař Zdravotnické záchranné služby. Ten vyšetřením konstatoval, že muž není ohrožen na životě a je schopen převozu do 
Protialkoholní záchytné stanice v Českých Budějovicích. Tam byl také posléze strážníky umístěn.

2. března 2022 – Nemohoucí žena v bytě
V 17.20 hodin zaznamenal operační strážník do knihy událostí oznámení od muže žijícího mimo Tábor. Ten z důvodu obavy o život příbuzné 
požádal strážníky o prověření jejího stavu v místě bydliště, neboť dotyčná žije sama, neozývá se a nepřijímá telefonické hovory. Do Minské 
ulice okamžitě vyjela pohotovostní hlídka. Z bytu strážníci slyšeli pouze neurčité zvuky. Za pomoci sousedů se jim podařilo do bytu nahléd-
nout přes balkon, odkud spatřili ženu ležící na zemi. Byla při vědomí a mávala na ně rukou. Na místo byli přivoláni hasiči, kteří byt následně 
otevřeli. Žena měla na hlavě tržnou ránu a byla zmatená, proto byla zdravotnickou záchrannou službou převezena k vyšetření do zdravot-
nického zařízení.

11. března 2022 – Opilý muž neuposlechl výzvy
V pátek v podvečer požádala ostraha prodejny Jednota COOP v ulici Kpt. Jaroše o zákrok strážníků proti podnapilému muži, který odmítá 
opustit provozovnu. Zasahující hlídka nalezla opilce ležícího na zemi v prostoru za pokladnami. Po probuzení odmítal strážníkům prokázat 
svou totožnost a navíc neměl na zaplacení útraty za nákup v hodnotě 140 korun. Zboží proto bylo vráceno na prodejnu a muž byl poté hlíd-
kou z prodejny vyveden za pomoci donucovacích prostředků, protože počal být agresivní. Zklidnil se až u služebního vozidla, kdy mu hrozi-
lo předvedení na policejní služebnu. Požití alkoholu bylo potvrzeno dechovou zkouškou, jejíž výsledek dosáhl hodnoty 1,44 ‰. Po proká-
zání totožnosti byl dvaadvacetiletý mladík propuštěn. Z přestupku proti veřejnému pořádku se bude zpovídat u správního orgánu města.
 Komisař Pavel Šimek, zástupce velitele, tiskový mluvčí

Městská policie informuje

Městská knihovna pomáhá i vzdělává  
v ukrajinské krizi
Válka na Ukrajině se usídlila 
v našich životech. Slyšíme 
o ní v televizi, čteme o ní 
v novinách i na internetu. 
Konflikt na Ukrajině zvedl 
obdivuhodnou vlnu solidarity 
napříč Evropou. Hlavní otázka, 
kterou si většina z nás klade, je: 
„Jak mohu účinně pomoci?“

Je užitečné si uvědomit, že 
každý je dobrý v něčem jiném. 
My knihovníci jsme například 
dobří v tom, že umíme vyhledá-
vat, třídit a předávat dál infor-
mace. Potřebujete-li tedy vy nebo 
někdo z vašeho okolí nasmě-
rovat, podívejte se na náš web 
www.knihovnatabor.cz, 
kde najdete informace jak v češ-
tině, tak i v ukrajinštině. Nabí-
zíme tam řadu odkazů na další 
užitečné stránky, které přinášejí 
nejen aktuální nabídky a poptáv-
ky pomoci, ale i texty a materiá-
ly, které napomáhají vzájemné-
mu porozumění. Dále bychom 
rádi upozornili na společný 
projekt českých knihoven ukra-
jina.knihovny.cz, na němž stále 
přibývají pomůcky pro práci 
s ukrajinskými dětmi: pohádky 

ke stažení i k poslechu, hry, oma-
lovánky, pracovní listy, tipy pro 
rodiče a učitele.

Možná i vy, vaši příbuzní 
nebo známí máte ve svém oko-
lí rodiny z Ukrajiny. Dejte jim 
prosím vědět, že mohou přijít 
do knihovny. Je tu teplo, útulno, 
mohou tu strávit čas se svými 
dětmi nad pěknou obrázkovou 
knihou nebo společenskou hrou, 
vyřídit si záležitosti na internetu, 

vytisknout dokumenty, nabít si 
mobilní telefon nebo notebook, 
případně získat kontakty na další 
pomoc. Nabízíme prostory, kde 
se můžete v klidu a zdarma schá-
zet, společně se učit, tvořit nebo 
si prostě jen povídat.

Během března se nám po-
vedlo obstarat několik knih 
v ukrajinštině pro děti i dospělé, 
které si dnes můžete v knihovně 
zapůjčit, další objednáváme. Sa-
mozřejmostí je nabídka českých 
překladů knih ukrajinských pro-
zaiků i básníků a literatury, která 
se zabývá minulostí i současností 
této těžce zkoušené země.

Zajímá-li vás pozadí války na 
Ukrajině hlouběji, nenechte si 
ujít 19. dubna v 18.15 přednášku 
historika Davida Svobody, PhD., 
na téma Historické souvislosti 
války na Ukrajině. Nastíní nám 
historické a politické milníky 
vedoucí k současné situaci, za-
měří se na motivace Putinova 
jednání a objasní proměnlivou 
roli Ukrajiny v ruské velmocen-
ské politice.

Děkujeme vám všem, kteří 
pomáháte!

Jana Písařová, PR a komunikace knihovny



13

VELIKONOČNÍ OBŘADY | VZDĚLÁVÁNÍ

Zelený čtvrtek 14. dubna v 18.00 hodin
Velký pátek 15. dubna v 15.00 hodin
Boží hod velikonoční 17. dubna v 9.30 hodin
Velikonoční pondělí 18. dubna v 9.30 hodin 
s divadelní hrou „Strážci u hrobu“ (v sále Masarykova 
domova, Smetanova 1284)
Zvukové záznamy z bohoslužeb jsou  
přístupné přes webovou stránku farního sboru:  
http://ccetabor.webnode.cz

Českobratrská církev evangelická v Táboře 
(Bílkova 963/3)

Velký pátek 15. dubna v 17.00 hodin (modlitebna) 
Bílá sobota 16. dubna v 15.00 hodin (hora Malý 
Blaník)
Boží hod velikonoční 17. dubna v 16.00 hodin varhanní 
koncert bratra B. Rataje z Prahy, zpěv sestry Andrey 
Valenta + v 17.00 hodin bohoslužba Božího hodu 
velikonočního (modlitebna)
Velikonoční pondělí 18. dubna v 16.00 hodin koncert 
pěveckého sboru Hlahol Tábor

Církev československá husitská  
(Sbor božích bojovníků, Farského 1960)

Bohoslužby Svatého týdne a Velikonoc 2022

Pátek 1. dubna v 17.00 hodin Klokoty – křížová cesta v krajině 
kolem kostela: ekumenická křížová cesta 
Květná neděle 10. dubna v 9.00 hodin obřady s průvodem
Zelený čtvrtek 14. dubna v 17.00 hodin, farní kancelář, Žižkovo 
nám 6, 2. patro, mše svatá na Památku poslední večeře Páně
Velký pátek 15. dubna v 18.00 hodin obřady Velkého pátku
Bílá sobota 16. dubna v 19.00 hodin obřady vigilie Vzkříšení
Boží hod velikonoční 17. dubna v 9.00 hodin obřady mše Vzkříšení 
se žehnáním pokrmů

Starokatolická církev  
(kostel sv. Filipa a Jakuba v parku pod Kotnovem)

Římskokatolická církev | Aktuální informace sledujte na www.klokoty.cz a www.farnost-tabor.cz

Klokoty Děkanský kostel Tábor Klášterní kostel Tábor Sezimovo Ústí

Květná (pašijová) neděle 10. dubna – mše svatá 8.30, 10.00 9.00
8.45 žehnání ratolestí a průvod do 

děkanského kostela 
18.00

9.45

Zelený čtvrtek 14. dubna – mše na památku Večeře Páně 17.00 18.00 – 16.00

Velký pátek 15. dubna
 – křížová cesta
 – velká křížová cesta v přírodě
 – velkopáteční obřady

15.30 a 15.45 *
17.00

9.00 Křížová cesta

18.00

– 15.30 Křížová cesta

16.00

Bílá sobota 16. dubna – modlitby u Božího hrobu 9.00–15.00 Kostel otevřen k soukromé modlitbě –  –

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
 – vigilie – sobota 16. dubna – obřady velikonoční vigilie
 – den slavnosti – neděle 17. dubna
 – mše svatá
 – řeckokatolická mše svatá

19.00 
 

10.00 
16.00

21.00

9.00

–

18.00

19.00

9.45

Pondělí velikonoční 18. dubna – mše svatá 10.00 9.00 – 9.45

* 15.30 Velká klokotská křížová cesta v přírodě, 15.45 Křížová cesta v kostele pro seniory (v případě nepříznivého počasí pro všechny)
 Bohoslužby na Klokotech můžete sledovat online na www.klokoty.cz

Tábor mluví o vzdělávání:  
Veřejné školy rodiče pochválili

Pět set padesát rodičů a dvě 
stě učitelů veřejných i některých 
soukromých škol odpovědělo na 
otázky, s čím jsou a nejsou spoko-
jeni v táborských školách. 

Dotazníky, které dostali během 
února března rodiče školáků, se 
ptaly, jak jsou žáci a rodiče spoko-
jeni s kvalitou výuky, vybavením, 
školní družinou, kvalitou jídla, 
případně s úrovní komunikace 
mezi nimi a školou. Tazatele dále 
zajímalo, nakolik přínosné jsou 
informace, které rodičům škola 
zprostředkovává, a otázky se tý-
kaly i bezpečnosti dětí ve školách 
a mimo ni a rozdílů v kvalitě výuky 
jednotlivých předmětů.

Odbornému týmu, který do-
tazníky vyhodnocuje, se sešlo 
přes pět set odpovědí. Výsledky 
podrobné analýzy ještě nejsou 
k dispozici, ale několik zajímavos-
tí se rýsuje. V souhrnu se dá říci, 
že rodiče školy pochválili. Napří-
klad na otázku, nakolik jsou spo-
kojeni s úrovní a kvalitou výuky, 
se podíl pozitivních odpovědí po-
hyboval u jednotlivých škol mezi 
85 až 96 procenty. To je vysoké 
číslo. Podobná míra spokojenosti 
vládne například s úrovní komu-
nikace s učiteli a vedením školy. 
Pokud bychom mezi odpověďmi 
naopak hledali, co rodiče považují 

za slabší stránku škol, tak napří-
klad na otázku, zda rodiče vědí, 
jak mohou ovlivnit dění ve škole, 
pozitivně odpovědělo jen o něco 
víc než třetina rodičů. S výjimkou 
jedné ze škol, kde možnost něco 
ovlivnit vidí nadpoloviční část 
rodičů. S tím souvisí i druhý mo-
ment, který stojí za povšimnutí. 
V některých položkách jsou pa-
trné rozdíly mezi školami. Podíl 
kladných odpovědí se často liší až 
o deset procentních bodů. To už 
je významný rozdíl.

S výsledky dotazníků budou 
pracovat veřejně přístupné pra-
covní skupiny, jejichž činnost se 
spustí na začátku dubna. Budou 
tři, každá se bude věnovat jiné-
mu tématu. Zatím se rýsují tři 
tematické okruhy: Kvalita výuky 
a přístup vyučujících – jak po-
zitivní zkušenosti aplikovat ve 
všech školách. Komunikace se 
školou včetně možnosti podílet 
se na změnách. A konečně, jak 
zlepšovat služby školy – doplňko-
vé aktivity a kroužky, stravování, 
bezpečnost. Pokud máte zájem se 
do práce zapojit, zajděte na odkaz  
https://www.facebook.com/
mutaborcz, kde najdete odkaz na 
přihlašovací formulář. Vyplňte 
své jméno a kontakt na vás.

Tomáš Feřtek, EDUin

Od září budu borec!
Jsme rádi, že projekt „Sportu-

ju, jsem borec!“ bude pokračovat 
pro další základní školy. 
Od září 2022 startujeme 
i další čtyři školy (dvě 
v Táboře: Helsinská 
a Husova + obě ZŠ 
v Sezimově Ústí). 
Projekt je zaměřen na 
pohybový rozvoj dětí. 
Každé úterý a čtvrtek 
nabízíme dětem možnost 
účastnit se programu a naučit 
se pohybovým dovednostem. 
V rámci bloků si každý školák vy-
zkouší plavání, atletiku, volejbal, 
košíkovou, florbal, gymnastiku 
a další sporty. Není důležitý maxi-
mální výkon, ale dobré zvládnutí 
základů, pohybový rozvoj a zábava 

 TERMÍNY NA:

TZMT.CZ/ZIMNI-STADION/ 

 

ZDE KLIKNĚTE NA:  ROZPIS LEDOVÉ PLOCHY

ZIMNÍ STADION A  HLEDEJTE POTŘEBNÉ DNY

VEŘEJNÉ BRUSLENÍ

s kamarády. Pro rodiče bude be-
nefitem, že se o děti od 13.00 do 

16.00 postarají zkušení tre-
néři a společně se školou 

vyřešíme i bezpečný 
přechod dětí ze školy 
na sportoviště. Pokud 
školy nejsou v dochozí 
vzdálenosti, zajišťuje-

me svozové autobusy. 
Děti pak budou v 16.00 

vysportované a připravené 
na vyzvednutí u plaveckého sta-
dionu, nebo se souhlasem rodičů 
mohou sami vyrazit domů. Všem 
rodičům děkujeme za přihláše-
ní svých dětí a budeme těšit! Více 
informací u nás na webu: tzmt.cz/
sportuju-jsem-borec/
 Eva Oupicová, marketing, TZMT
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Plán akcí Kontaktního centra pro seniory na duben 2022
Vždy v úterý – Jazykové kurzy pro seniory: němčina v 15.30 hodin, v budově Městské 
knihovny v Táboře
Vždy v pátek – Jazykové kurzy pro seniory: angličtina v 8.15 hodin, v budově Městské 
knihovny v Táboře.
4. 4. – Kvalita vody v nádrži Jordán
Nejen o kvalitě vody, ale i o důvodech, které mohou za její zhoršení, bude přednášet RNDr. Ing. Vladimír Říha, 
a to 4. dubna od 13.00 hodin v prostorách matriky na Žižkově náměstí v Táboře. V případě hezkého počasí 
a zájmu je možná i následná procházka přímo na březích nádrže. 
5. 4. – Tvořivé dílny
S lektorkou Marií Liškovou přivítáme Velikonoce. Věnečky, zvířátka, vajíčka si vyrobíme v zasedací místnosti 
Kontaktního centra pro seniory, a to podle zájmu od 9.00 hodin. Případně při větší účasti také od 13.00 hodin.
Volejte: Jana Kabíčková 770 155 959, Alena Řezáčová 770 192 772
9. 3. – 15. 5. 2022 výstava Berenika Ovčáčková
Významná grafička, která se věnuje serigrafii, leptu a počítačové grafice. Pro její tvorbu je typická lehkost pop 
artu ve spojení s groteskou a sarkasmem.
11. 4. Velikonoční dílna + návštěva velikonoční výstavy, po společné prohlídce výstavy bude následovat 
navazující tvořivá činnost. 10.00–12.00 hodin
25. 4. Dílna s grafičkou Lucií Mrázovou – tvorba a tisk vlastního linorytu:10.00–12.00 hodin
Volejte: Alena Řezáčová 770 192 772
26. 4. – Univerzita III. věku
Univerzita III. věku, akademický ročník 2021/22 pokračují lekce univerzity v rámci Jihočeské univerzity České 
Budějovice od 9.00 hodin pod vedením PhDr. Jiřího Chvojky. Tentokrát proběhne výuka v Českých Budějovicích:
Současná platidla a padělky, exkurze v ČNB, skupina 1. České Budějovice – město pod věží, exkurze skupina 2.
27. 4. – Trénování paměti s Andreou Šáchovou
Jak je na tom vaše paměť? A co děláte proto, aby se to zlepšilo? Hádanky, kvízy, sudoku, křížovky – skvěle! My 
ale máme lepší nápad. Přijďte povzbudit své šedé buňky mozkové, pomůže nám profesionální lektorka Andrea 
Šáchová. Setkání se koná od 10.00 hodin v prostorách Kontaktního centra pro seniory ve Farského ulici 887/17. 
Kapacita omezena, volejte prosím předem.
28. 4. – Akademie III. věku
Ing. Ivan Dvořák, který vede pěstitelskou poradnu Českého zahrádkářského svazu a kterého znáte z pořadu 
ČT Hobby naší doby, prozradí pěstební využitelnost záhonů v zahradě od jara do podzimu. A také posluchače 
seznámí s některými novinkami v oblasti zajímavých odrůd. Akademie se koná od 13.00 hodin na matrice na 
Žižkově náměstí v Táboře.

Jana Kabíčková, Kontaktní centrum pro seniory, tel: 770 155 959, Alena Řezáčová, Kontaktní centrum pro seniory, tel: 770 192 772

Se stříbrnou babičkou Emilkou ŘíhovouNejen seniorům svědčí 
zdravý životní styl 
a hlavně vyvážená strava Ke konci loňského roku jsem se 

zúčastnila s Emilkou Říhovou 
soutěže Babička roku v Olomouci. 
Emilka získala korunku za 2. místo 
v celostátní soutěži a korunku 
za Babičku sympatie s největším 
počtem hlasů. Odměnou byla 
řada cen, květiny a také pobyty 
ve Spáleném Poříčí v hotelu Brdy 
a v hotelu MAS Sezimovo Ústí. 

V olomoucké soutěži jsem 
Emilku doprovázela, dokonce 
jsme spolu předváděly scénku 
Pán a dáma. Moc se přítomným 
líbila a snad trochu pomohla 
Emilce ke 2. místu – stříbrné ba-
bičce. Odměnou byly dva poukazy 
do Hotelu MAS, tak mi jeden 
věnovala. Bydlíme sice v Táboře, 
ale nám to nevadilo, na společ-
nou akci jsme se moc těšily. Do-
mluvily jsme se, že domů chodit 
nebudeme a pobyt si užijeme. Na 
recepci hotelu nás mile přiví-
tali a hned jsme dostaly obálky 
s programem. Ubytování bylo 
nádherné, moc se nám líbilo. Na 
uvítanou nás čekal před večeří 
slavnostní přípitek, vybrat si z bo-
haté nabídky nebylo vůbec jedno-
duché a nakonec nám nachystali 

ještě i úžasné dortíčky. Po dobré 
večeři následovala informační 
schůzka, při níž jsme zjistily, co 
v následujících dnech zažijeme: 

Emilie Říhová z  Tábora získala stříbrnou šerpu za 
Babičku roku 2021 a korunku za Babičku sympatie 
s  největším počtem hlasů. Je aktivní členkou Sva-
zu postižených civilizačními chorobami, Základní 
organizace Tábor, ráda přiloží ruku k  dílu v  Klubu 
seniorů Sídliště nad Lužnicí. Na snímku Aleny Hu-
dečkové ukázala Emilka Říhová šerpy a korunku při 
setkání zástupců Městské rady seniorů v Táboře. 

Vyvážená strava je důležitá 
v každém věku, ale v tom senior-
ském určitě nejvíce. Jak zdůraz-
nil odborník na zdravou výživu 
Petr Pospíšil, každý to přeci dělá 
hlavně pro sebe. „Málokdo si 
uvědomuje, jaký chaos v přípravě 
stravy způsobuje elektrická ener-
gie. Proto doporučuji připravovat 
jídla na plynovém spotřebiči, roz-
hodně ne na elektrickém vařiči. 
Ten totiž energii potravin zcela 
znehodnotí,“ tvrdí Petr Pospíšil. 
A asi nikoho nepřekvapí, že na 
vaření i pití doporučuje kvalitní 
vodu, třeba tu z pramene Eleono-
ra v Čelkovicích. „Mnozí nabízejí 
seniorům vyváženou stravu ve 
smyslu bílkovin, ovoce, zeleniny. 
Zelenina ano, ovoce ne. Zeleni-
na je bohatá na minerály, ovoce 
tvoří hlavně cukry, tedy fruktó-
za. A opět je tu tepelná úprava 
– zeleninu je samozřejmě lepší 
povařit a mírně osolit, protože 
sůl nedovolí minerálům rozpus-
tit se ve vodě. A je velmi důležité 
měnit přílohy. Osobně doporučuji 
rýži, jáhly, oves, pohanku, špal-
du, kroupy. Naopak senioři by 
měli vyřadit ze svého jídelníčku 
bílé pečivo, protože právě cukry 
likvidují hořčík. Obecně se ví, že 
většině lidí chybí zejména velice 
důležitý hořčík, jehož nedostatek 
způsobuje zejména stres. Nezdra-
vý způsob života – cigarety, al-
kohol, špatné stravovací návyky, 
málo pohybu – to vše pak vede 
k srdečním onemocněním, mrtvi-
cím, zvýšené hladině cukru a dal-
ším nemocem, které neohrožují 
jen seniory. Takže dámy, pozor 
na cukrárny,“ dodává s úsměvem 
Petr Pospíšil.

 Kde hledat přírodní zdroje 
hořčíku? Především v listové zele-
nině, celozrnné mouce, obilovi-
nách, vajíčkách, mase, na hořčík 
jsou bohaté ořechy, dýňová i další 
semena, kakao, mandle, mela-
sa, luštěniny i další potraviny. 
Ostatně senioři mohou navštívit 
Petra Pospíšila ve zdravé výživě 
Oříšek, kde jim poskytne nejen 
cenné rady, ale rovněž celou 
škálu výrobků, z nichž si mohou 
uvařit třeba stejně skvělou jáhlo-
vou kaši, jakou ochutnali při jeho 
přednášce v Kontaktním centru 
pro seniory ve Farského ulici 
v Táboře. Petr Pospíšil slíbil, že 
si určitě znovu najde čas na se-
tkání se zájemci v kontaktním 
centru a zaměří se na další mož-
nosti, jak zkvalitnit životosprávu 
seniorům, a tím jim poskytnout 
možnost prožít důstojné stáří. 

Alena Řezáčová, Kontaktní centrum pro seniory 

zábaly, masáže, magnetotera-
pie, kyslíková terapie, přístrojová 
masáž chodidel, uhličitá koupel, 
masážní lehátko – procedury jako 
v lázních. K dispozici byl bazén, 
tak jsme ho hned vyzkoušely. 
Každý den nás čekal zajímavý 
program včetně výletu, nové pro-
cedury, případně bazén, odpole-
dne vycházky nebo hraní karet. 
Těšily jsme se na hudební večer 
i na hru Bingo. Tu jsme nakonec 
promeškaly, protože jsme si vyšly 
do divadla na komedii. Poslední 
den odpoledne jsme jely na výlet 
do kláštera v Želivě a pobyt jsme 
zakončily našim večerním vystou-
pením se scénkou Pán a dáma 
a představením stříbrné Babičky 
se šerpami a korunkami. A pak už 
jsme se bavily při hudbě a tan-
ci. Když jsme po týdnu odjížděly 
domů, ani se nám moc nechtělo. 

Pochopily jsme, proč někteří 
hosté jezdí do Sezimova Ústí kaž-
dý rok. Letos tam byli návštěvníci 
z Karlových Varů už poosmé. Bylo 
to opravdu báječné a budeme 
na tento příjemný pobyt dlouho 
vzpomínat.
 Alena Hudečková, předsedkyně Svazu postižených  
 civilizačními chorobami v ČR, z.s., ZO Tábor 
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Bytová komise loni posoudila  
6 139 žádostí o nájem bytu

Komunikujme  
rychleji a lépe!

Vážení nájemníci, dovolte, aby-
chom znovu připomněli možnost 
vzájemně komunikovat elektro-
nicky. Tímto způsobem můžeme 
společně řešit jakékoliv požadavky 
či změny týkající se správy nájem-
ního bytu, a to bez nutnosti osobní 
návštěvy. Za nespornou výhodu to-
hoto způsobu komunikace považu-
jeme doručování vyúčtování služeb 
v elektronické podobě, a to formou 
e-mailové zprávy. Svoje vyúčto-
vání budete mít k dispozici, ať jste 
kdekoliv. Nemůžete jej ztratit pro 
případné další potřeby, např. při 
jednání s úřady. Tuto službu v sou-
časné době využívá už 40 % stáva-
jících nájemců! Jediné, co je nutné 
před zavedením služby udělat, 
je vyplnit náš formulář „Souhlas 
s elektronickou komunikací“ udě-
lený správci bytového hospodářství 
města Tábora, společnosti BYTES 
Tábor s.r.o. Formulář je veřejně 
dostupný na webových stránkách 
www.bytes.cz v sekci „Aktuali-
ty“ (úvodní stránka při zobrazení 
webových stránek společnosti). 
Vyplněný a podepsaný formulář je 
nutné nám předat v originále. Pro 
více informací nás neváhejte kon-
taktovat! Napište nám či zavolejte, 
rádi na otázky odpovíme! 

Jana Jelenová, vedoucí bytového hospodářství 
a správy pohledávek Bytes Tábor

Tel. 381 200 772, e-mail: jelenova@bytes.cz

Žižkovo náměstí se promění v muzeum veteránů. Přijede až 160 klenotů
Milovníci veteránů si přijdou na 

své v sobotu 23. dubna 2022. Do 
Tábora zavítají stroje, které psa-
ly automobilovou historii. První 
hodnotné skvosty začnou do města 
přijíždět už v průběhu páteční-
ho večera, avšak hlavní program 
oblíbených veteránských soutěží 
Spring Classic a O 106 Jihočes-
kým krajem vypukne o den později 
v ranních a dopoledních hodinách. 
Na Žižkově náměstí bude zapar-
kováno až 160 klenotů na čtyřech 
kolech.

O 106 Jihočeským krajem
Jako první odstartuje úderem 

9. hodiny padesátka účastníků 
orientačně vytrvalostní soutěže 
O 106 Jihočeským krajem, která 
musí ujet přesně 200 mil, tedy 

320 kilometrů po určené trase, ab-
solvuje vědomostní test z historie 
motorsportu a zkoušky z praktic-
kých dovedností. Trasa jubilej-
ního desátého ročníku závodu je 
vedena z Tábora přes soběslavská 
blata, Třeboňsko, Novohradské 
hory, Weitru, Gmünd, Slavonice, 
Jindřichův Hradec a Černovice do 
Chýnova, Mladé Vožice a zpět do 
Tábora. Do cíle na Žižkově náměstí 
soutěžící přijedou kolem 16.30.

Spring Classic
Slavnostní start mezinárodní 

setinové rallye III. Spring Classic 
je naplánovaný na sobotní 10. 
hodinu, kdy 110 posádek bude za 
doprovodu moderátora v minuto-
vých rozestupech postupně vyrážet 
Pražskou ulicí na 240 kilometrů 

V uplynulém roce činnost byto-
vé komise opět provázela pande-
mická omezení. Jsme proto rádi, že 
se dařilo zachovat běh pronajímání 
městských bytů. Na svých 14 jedná-
ních členové komise posuzovali cel-
kem 6 139 žádostí od 600 jednotli-
vých žadatelů. Přestože se podařilo 
uspokojit pouze 124 z nich, oproti 
roku 2020 jde alespoň o mírné 
zlepšení situace. Zájem o městské 
byty v Táboře je velký, nicmé-
ně jen jde-li o standardně řešené 
byty, nejlépe velikosti 2+1. Pokud 

je v nabídce byt 1+0 nebo některý 
atypicky řešený byt, počet zájemců 
většinou nepřekročí číslovku 20. 
Samostatnou kapitolou jsou byty 
zvláštního určení, tzv. „bezbarié-
rové byty“. Jedná se o byty, které 
jsou upraveny pro osoby s vážným 
pohybovým postižením, ale mo-
hou o ně žádat i osoby nevidomé. 
V roce 2021 jsme nabízeli 3, z toho 
2 jsme zveřejňovali opakovaně, je-
likož několikrát nedošla ani jediná 
žádost. Přehled o počtech žadatelů, 
počtech nabízených bytů i o vývoji 

dlouhou trasu. Startovní pole 
slibuje skvělou podívanou, vždyť 
průměrný rok výroby vozidel při-
hlášených do kategorie Classic se 
zastavil na hodnotě 1973. Trasa 
zavede historické vozy z Tábora 
přes Stádlecký most do Bechy-
ně, Týna nad Vltavou a Písku. Po 
obědě ve Kbelnici poblíž Strakonic 

se veteránisté přes Blatnou, Orlík, 
Petrovice u Sedlčan, Sedlec-Pr-
čice, Jistebnici a Chotoviny vrátí 
znovu do dějiště rallye. Cíl je opět 
na hlavním táborském náměstí, 
kam účastníci přijedou ve stejnou 
dobu jako posádky souběžně ko-
nané motoristické akce a všichni 
společně vystaví v centru města svá 
vozidla.

Více informací k oběma vete-
ránským podnikům včetně kom-
pletního přehledu obcí na trase na-
jdete na oficiálních internetových 
stránkách www.o106jk.cz  
a www.springclassic.cz.

Záštitu nad soutěžemi O 106 Ji-
hočeským krajem a Spring Classic 
převzal starosta Tábora Štěpán 
Pavlík.

Pavel Kacerovský, ČK motorsport

Foto: Petr Maurenc

nájemného uvádíme v tabulce. 
Pokud potřebujete zjistit, jakým 
způsobem se můžete ucházet o pro-
nájem městského bytu, připravili 
jsme informace na internetových 
stránkách města www.taborcz.
eu, které si zobrazíte pod odka-
zem „Byty a nemovitosti města“ 
a následně „Pronájem bytů“. Se 
svými dotazy se můžete obracet 
i na bytové oddělení Odboru správy 
majetku města (tel. 381 486 215, p. 
Střelka).
Dana Švecová, vedoucí Odboru správy majetku města

rok 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

počet žadatelů o pronájem bytů 668 644 632 679 730 622 600

celkový počet posuzovaných žádostí 4 950 5 267 4 757 5 134 6 430 5 137 6 139

celkový počet přidělených bytů 175 182 140 105 116 108 124

… z toho bytů o velikosti

1+0 17 17 13 20 12 8 22

1+1, 2+0 59 58 50 38 37 37 41

2+1, 3+0 45 44 31 22 37 23 37

3+1 46 56 40 23 28 36 22

4+1 8 6 6 1 2 4 2

5+1 0 1 0 1 0 0 0

průměrné měsíční nájemné u bytů (v Kč/m2)

1+0, 1+1, 2+0 61,31 60,44 65,85 74,63 73,71 72,65 83,04

2+1 a větších 59,16 60,79 61,55 65,69 68,73 75,15 83,69

v č. p. 2842 41,96 45,83 51,92 74,76 58,29 69,88 89,63
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www.windowstar.cz

truhlář - lakýrník
manuální zručnost

Nabízíme:
hrubá mzda až 35.000 Kč, dvousměnný provoz, 
výrobní a osobní prémie… a další výhody

Přijmeme:
tesaře, truhláře, 

lakýrníky, strojaře, 
osoby bez praxe 

a absolventy.  

UMÍŠ TO SE
DŘEVEM?

381 604 700 
381 604 417

Naskenuj 
pro více 
informací!

Řízení CNC stroje výhodou.
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Máme pro
tebe
dobrou
práci.

381 791 824
prace@zeelandia.cz

Ozvi se nám a přesvědč se.

Výrobce pekařských směsí
v Malšicích u Tábora

Práce bez víkendových
a nočních směn.
Práce, kde potřebuješ jen trochu 
zručnosti a síly. Ostatní tě naučíme.
Nástupní plat 24.000 Kč*, po roce 
klidně 31.000 Kč  (*hrubá mzda vč. odměn)

Hledáme:
● Operátora výroby

Navštivte náš stánek na
Veletrhu práce 12. 4. v Táboře
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Domov pro seniory Bechyně hledá na pozici 

registrované všeobecné sestry dvě pracovnice na plný
úvazek. Požadujeme minimálně středoškolské nebo 

vyšší odborné vzdělání. Nabízíme příjemné prostředí,
dobré platové podmínky, osobní přístup. Nástup dle 

dohody.
Bližší informace na telefonu: 

P. Novotná, 381 200 640
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