
LÉTO NA BECHYŇCE
4., 5., 6., 11., 12., 18., 19., 25. a 26. července
1., 2., 8., 9., 15., 16., 22., 23., 29. a 30. srpna
5., 6., 12. a 13. září
Elektrická lokomotiva Bobinka vás zve na letní nostalgické jízdy
po naší nejstarší elektrifikované trati z Tábora do Bechyně.
Ve dnech 11. a 25. 7., 8. a 22. 8., 5. a 12. 9. bude otevřená
remíza v Bechyni s jízdami na modelovém kolejišti.
Pořádají České dráhy a NTM ve spolupráci s městy Tábor
a Bechyně.

PIETNÍ AKT K 605. VÝROČÍ UPÁLENÍ
MISTRA JANA HUSA
5. 7. | neděle | 19.30 hod. | Husovo náměstí
Promluví Mgr. Richard F. Vlasák, M.Th.
Účinkuje: Žesťový kvintet Swing Bandu Tábor
Pořádají město Tábor, Husitské muzeum v Táboře a Společnost
pro zachování husitských památek.

SPODNÍ PROUDY JORDÁNU
5. 7. | neděle | 17.00–22.00 hod. | Jordánská pláž
Současná hudební scéna k 600. výročí založení Tábora
17.00 hod. SVIŠTI V ORCHESTŘIŠTI
Orchestr mladých hudebníků ze ZUŠ Oskara Nedbala Tábor
pod vedením Jana Dafčíka ml. a Jakuba Valeše
18.15 hod. STINKA
Za hudebním projektem STINKA stojí česká spisovatelka,
písničkářka a publicistka Hana Lundiaková. Její devizou je
energická akordeonová hra a sytý alt až kontraalt.
19.30 hod. SOBI2O + hosté (J.A)
Legendární táborská crossoverová kapela s hosty Jay & Adie
21.00 hod. OMNION
Omnion je sólový projekt multi-instrumentalisty a skladatele
Tomáše Reindla.
Vstup zdarma.

EKUMENICKÁ BOHOSLUŽBA K 605.
VÝROČÍ UPÁLENÍ MISTRA JANA HUSA
6. 7. | pondělí | 10.00–16.00 hod. | Kozí Hrádek
10.00 hod. Ekumenická bohoslužba dle liturgie Církve česko-
slovenské husitské
11.30 hod. Doprovodný program – koncerty Caine-Mi aMalé
Zuby, divadlo Basilejský koncil studentů husitské teologie a farářů,
agapální hostina piknikovou formou. Letos nebude zajišťována
společná doprava autobusempo trase Tábor – Kozí Hrádek a zpět.
Pořádají táborské církve ve spolupráci s městem Tábor.

VARHANNÍ KONCERT
16. 7. | čtvrtek | 19 hod. | děkanský kostel Proměnění Páně
na hoře Tábor, Žižkovo náměstí
Ladislav Šotek – varhany a žesťový soubor TaKvintet pod
vedením Richarda Mlázovského

JAZZOVÝ TÁBOR
19. 7. | neděle | 16.30–22.00 hod. | Žižkovo náměstí
V historickém centru se rozezní báječná jazzová a swingová hudba.
16.30 hod. kapela BASTA trio
Táborské BASTA trio zaujme svými aranžemi i osobitým
zvukem, netradičním způsobem zpracovanými lidovými
i klasickými melodiemi.
18.00 hod. Karel Kobližka Quintet
Karel Kobližka – špičkový muzikant a propagátor jazzu
19.30 hod. Rendez-vous s Radkou Fišarovou
Radka Fišarová jako česká Edith Piaf zazpívá nejslavnější písně
svého žánru – jazzu, swingu a šansonu.
21.00 hod. Jan Smigmator & Friends
Jazzový a swingový zpěvák, který s noblesou sobě vlastní
ztělesňuje odkaz swingových králů. Jeho hlas, styl, frázování
a láska k jazzu a swingu ho dnes řadí mezi přední interprety
tohoto žánru v Evropě! Vystoupí s doprovodným kvartetem,
komorní formací složenou ze špiček české jazzové scény.
Vstup zdarma.

FILMOVÉ LÉTO KINEMATOGRAFU
BRATŘÍ ČADÍKŮ
25.–28. 7. | Žižkovo náměstí
Začátek promítání denně cca ve 21.45 hod.
25. 7. | sobota |POSLEDNÍ ARISTOKRATKA – filmová komedie
Rodilý Newyorčan Frank (Hynek Čermák) získá díky svým
šlechtickým předkům dávné rodové sídlo – zámek Kostka.
Potomek emigrantů se tak po více než čtyřiceti letech chystá
s dcerou a temperamentní ženou Vivien (Tatiana Dyková) na
velký návrat do Čech. Režie: Jiří Vejdělek
26. 7. | neděle |NA STŘEŠE – komedie / drama
Český film režiséra Jiřího Mádla, vypráví o starším profesorovi,
jenž ubytuje mladého Vietnamce, kterého najde ukrytého na
střeše svého domu.
27. 7. | pondělí |HODINÁŘŮV UČEŇ – filmová pohádka
Pohádka o lásce, kterou čas nezastaví. Zlá sudička Lichoradka
chce zvrátit osud mladého hodináře, kterému její hodní bratři
přiřkli bohatství a lásku. Režie: Jitka Rudolfová
28. 7. | úterý |AFRIKOU NA PIONÝRU – cestovatelský film
Cesta napříč africkým kontinentem na legendárních a hodně
starých motorkách Jawa Pionýr. Celovečerní road movie Afrikou na

pionýru přináší ještě bláznivější a odvážnější výpravu, než jaké
známedíky žlutým trabantůmDana Přibáně. Režie: Marek Slobodník

MAGICKÁ NOC POD HRADBAMI
1. 8. | sobota | 20.00–24.00 hod. | Tržní náměstí a Velký šanc
Zažijte magickou noc v historickém centru plnou kouzel,
magických postav, iluze a nečekaných setkání.
20.00 hod. | Tržní náměstí
Stonethecrows – keltsko-irská magická hudba
21.00–24.00 hod. |Velký šanc
ZROZENÍ MAGIE, FIRESHOW – síla a živelnost ohně,
KOUZELNICKÁ SHOW s čínskými kruhy, provazy,
ŠAMANSKÝ RITUÁL, PŮLNOČNÍ LOVEC – akční příběh,
scénicko-kaskadérské divadelní vystoupení na téma upíři,
VELKÁ ILUZIONISTICKÁ SHOW, LICHTSHOW – nejnovější
světelná technologie v kombinaci s moderním tancem, akrobacií,
kouzlením a světelnými efekty, MAGICKÝ TANEC BLUDIČEK,
OHŇOVÁ SHOW s ďáblem a čarodějnicí, CIKÁNSKÝ VÝKLAD
Z RUKY, BÁJNÝ STROJ ČASU, ČARODÍLNA s dílničkou lapačů
snů a šamanským bubínkem, magickými nápoji a elixíry
věčného bytí a další.
Vstup zdarma.

REKONSTRUKCE HISTORICKÉ BITVY
8. 8. | sobota | 10.00–22.00 hod. | louka u klokotského hřbitova
Rekonstrukce skutečné bitvy, která se odehrála 30. června 1420,
kdy se Táborští bránili útoku Rožmberků.
Dvouhodinový historický program vás zavede do dobového
ležení hejtmana Jana Žižky. Čekají na vás šermířská vystoupení,
historická hudba, výuka dobových tanců, ukázky výcviku
královských psů, letové ukázky dravců a ochutnávka
středověké kuchyně.
Časy představení:
10.00–12.30 hod. (v 11.00 hod. bitva)
13.00–15.30 hod. (ve 14.00 hod. bitva)
16.00–18.30 hod. (v 17.00 hod. bitva)
19.00–21.30 hod. (ve 20.00 hod. bitva)
Neplacený doprovodný program zahrnuje historické tržiště,
dětskou herní zónu, katovnu a mučírnu.
Předprodej vstupenek bude probíhat od 8. 7. v Infocentru
Města Tábor. Vstupné jednotné v předprodeji 50 Kč/os., namístě
100Kč/os, děti do 6 let a držitelé průkazu ZTP, ZTP/P s doprovo-
demzdarma.

VARHANNÍ KONCERT
13. 8. | čtvrtek | 19.00 hod. | Kostel Nanebevzetí Panny
Marie v Klokotech
Koncert u příležitosti 800 let od založení osady Klokoty
Ladislav Šotek – varhany a Jana Wilkes – zpěv

FILMOVÉ LÉTO KINEMATOGRAFU
BRATŘÍ ČADÍKŮ
22.–25. 8. | 21.30 hod. | Žižkovo náměstí
22. 8. | sobota | STAŘÍCI – drama / road movie
Dva bývalí političtí vězni ve stařeckém věku se vydávají
v obytném voze napříč republikou vypátrat a zabít
komunistického prokurátora z 50. let. Jiří Schmitzer
s Ladislavem Mrkvičkou předvádějí jeden z nejlepších hereckých
výkonů svých kariér. Režie: Martin Dušek, Ondřej Provazník
23. 8. | neděle | JOKER – krimi / drama / thriller
Zkrachovalý komediant Arthur Fleck (Joaquin Phoenix) se
dlouho pohybuje na tenké hranici mezi realitou a šílenstvím.
Jednoho dne se ve svém obleku klauna potuluje po ulicích
Gotham City a dostává se do konfliktu s brutálními zloději.
Pomalu se roztáčí spirála událostí dosahující hrozivých rozměrů.
Tvůrci snímku byli oceněni dvěma Oscary. Režie: Todd Phillips
24. 8. | pondělí | BALERÍNA – animovaný / komedie / rodinný
Příběh Félicie,mladé osiřelé dívky, jejíž největší vášní je tanec.
S pomocí svého nejlepšího přítele Victora se jí podaří uprchnout ze
sirotčince a vydat se na dlouhou cestu doPaříže. Zábavný a dojemný
film o přátelství, sebedůvěře a rodinných poutech. Režie: Eric Summer



25. 8. | úterý | TERORISTKA – komedie / drama
Černá komedie vypráví o učitelce v důchodu v podání Ivy
Janžurové, která říká, že už si nechce připadat jako kráva
a rozhodne se zrealizovat to, co nás sice občas napadne, ale
hned tu myšlenku zapudíme: sežene si zbraň a namíří ji na
strůjce zla. Režie: Radek Bajgar

ROZLOUČENÍ S LÉTEM
ANEB PRASÁTKO PIGY NA CESTÁCH
30. 8. | neděle | 14.00–17.00 hod. | odpočinková zóna
Tismenické údolí
Školáci i nejmenší se mohou těšit na interaktivní program
s kouzlením, tančením, diskotékou, dílničkami a mnohým dalším
s prasátkem Pigy a jeho kamarádkou Lily. Nebude chybět ani
program pro dospělé.

TÁBORSKÁ SETKÁNÍ
11.–13. 9.
11. 9. | pátek – zahájení výstavy Tábor 600 let, komentované
prohlídky, Jordánská pláž – hudební program pod širým nebem,
hudební zahrada Střelnice
12. 9. | sobota – Dětský plácek, meditační dopoledne
v Tismenickém údolí, Velký rynek (Táborský jarmark), Dobytčí
plácek (řemeslné tržiště), Ulička neřestí, Šanc umělců,
podvečerní koncerty na zahradě Střelnice, Teen zóna, Seniorská
trafačka, Design plácek, Kino Svět a další
13. 9. | neděle – DNY EVROPSKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ,
hudební zahrada Střelnice, Táborský symfonický orchestr
Bolech a další
Více informací na www.taborskasetkani.eu.

VÝSTAVY
www.galerietabor.cz | instagram: @taborskemestskegalerie
otevřeno: pondělí–neděle 10.00–12.00 hod. / 13.00–17.00 hod.

VSTUPNÉ:
GALERIE U RADNICE a GALERIE 140: dospělí 20 Kč; děti od
6 do 15 let, studenti do 26 let, senioři a ZTP 10 Kč, děti do 6 let
a ZTP/P zdarma
GALERIE VODÁRENSKÁ VĚŽ: zdarma

GALERIE U RADNICE
do 24. července
JAN SAUDEK
Výstava fotografií a obrazů k 85. narozeninám známého
českého fotografa

30. července – 25. září
PETR NIKL, ANNA NIKLOVÁ – DVACET DVA LET
Petr Nikl, všestranný umělec – malíř, fotograf, divadelník
a hudebník, se představí svou bohatou ilustrační tvorbou. Výstavu
doplní ilustrace Anny Niklové z knihy Kryštofe, hoď mi žlutou!
Ve středu 29. července od 17.00 hod. zveme na vernisáž
výstavy.Můžete se těšit na performance v podání Petra Nikla.

GALERIE 140
do 28. srpna
POD ČEPICÍ
Výstava interaktivních exponátů zaměřená na optické klamy
a vlastnosti světla. Budete moci otestovat svůj zrak, zjistit jak
funguje skanimace, vyrobit si své vlastní pohyblivé obrázky
ožívající pod stroboskopickým světlem nebo si vyzkoušet
zoetrop, což je animační hračka vymyšlená už v 19. století.
Pořádají město Tábor ve spolupráci s muzeem Pod čepicí.

9. září – 28. října
TÁBOR – KONSTANZ – PRAHA: 600 LET NA HOŘE TÁBOR
Výtvarný projekt k založení města. Jak vidí současní umělci
Tábor? Výstava se bude odehrávat na dvou místech v Galerii
140 a v Divadle Oskara Nedbala. Po skončení v Táboře se
výstava přesune do partnerského města Konstanz a svou pouť
ukončí v Praze.

VODÁRENSKÁ VĚŽ
do 5. července
LADISLAV PÍŠA
Výstava obrazů táborského amatérského výtvarníka

8. července – 2. srpna
KAMILA DOUBKOVÁ – OBRAZY
Výstava maleb a perokreseb mladé výtvarnice

5.–30. srpna
PETR A FILIP JANDÁČKOVI
Výstava grafik (linoryt, suchá jehla, lept) Petra Jandáčka
doplněná o grafiky jeho syna Filipa

2.–27. září
ALŽBĚTA HORYNOVÁ
Malby olejem a tuší jsou inspirovány především dlouholetým
pobytem na ostrově v jihočeském rybníce.

EXTERIÉROVÁ VÝSTAVA
TÁBOR 1420/2020
do 31. října
Výstava pořádaná při příležitosti 600. výročí založení Tábora
připomene jeho bohatou historii. Jednotlivá zastavení reflektují
vždy jedno století a jsou opět rozmístěna na několika místech po
městě: Husovo, Masarykovo, Křižíkovo, Tržní, Žižkovo náměstí
a na náměstí Mikuláše z Husi. Součástí panelů je tentokrát
i dětská linka s Honzíkem a sovičkou. Kromě toho je přichystána
ještě hrací karta a pozvánka na zajímavá místa v okolí
výstavních panelů.
Finanční podpora Ministerstva kultury České republiky
Pořádají město Tábor ve spolupráci s Husitským muzeem
v Táboře.

Aktuální informace o kulturních akcích:
WWW.VISITTABOR.EU
Změna programu vyhrazena!

INFOCENTRUM MĚSTO TÁBOR
Žižkovo nám. 2, 390 01 Tábor

www.facebook.com/mutaborcz
infocentrum@mutabor.cz
www.visittabor.eu

tel.: +420 381 486 230–4
fax: +420 381 486 239

Otevírací doba:
květen–září pondělí–pátek 8.30–18.00 hod.

sobota, neděle, svátky 10.00–18.00 hod.


