
10. listopadu | 17.30 hodin
přednáškový sál Husitského muzea
klášter (nám. Mikuláše z Husi)

PhDr. Zdeněk Vybíral, Ph.D.
MODERNÍ DĚJINY RUSKÉHO
ANTISEMITISMU
Moderní evropský antisemitismus se zrodil v carském
Rusku a ideologicky se opíral o podvržený dokument
tzv. Protokolů siónských mudrců. Přednáška vychází
ze zkoumání těcho historických kořenů.
www.husitskemuzeum.cz

14. listopadu | 18.00 hodin
ZŠ Bernarda Bolzana

PIETNÍ VZPOMÍNKA
NA OBĚTI TÁBORSKÝCH
TRANSPORTŮ 1942

14. listopadu | 19.00 hodin
Divadlo Oskara Nedbala

Michal Foršt a TATELOSHN
Koncert kapely hrající vlastní styl – JEWorld Music – vlastní
úpravy židovské populární, folkové a jazzové hudby
a reminiscence na klezmer prolnuté názvuky synagogální
hudby.
www.facebook.com/tateloshnband/

80. VÝROČÍ
HEYDRICHIÁDY

a transportů
Židů z Táborska

HEYDRICHIÁDA V JIŽNÍCH ČECHÁCH
– TÁBORSKÉ POPRAVIŠTĚ
JAROSLAV HOJDAR
Kniha je ke koupi v Infocentru Město Tábor
za cenu 249 Kč.



1.–30. května

VÝSTAVA KNIH K TÉMATU
www.knihovnatabor.cz

14. června | 10.00 hodin
táborské popraviště

SLAVNOSTNÍ VZPOMÍNKOVÁ
AKCE PŘI PŘÍLEŽITOSTI
80. VÝROČÍ HEYDRICHIÁDY
Pořádá město Tábor a příslušníci vojenské posádky Tábor.
www.visittabor.eu

18. září | 10.00 hodin
ulice Kpt. Jaroše u památníku odboje
(naproti Zubatce)

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA
TÁBORSKÉHO POPRAVIŠTĚ
S historičkami Jitkou a Lenkou Vandrovcovými v rámci
Dnů evropského dědictví
www.visittabor.eu

20. října 2022 – 19. března 2023
Galerie Stará radnice
(Husitské muzeum v Táboře)

VÝSTAVA VESELÉ PUTOVÁNÍ
ŽIDOVSKOU HISTORIÍ
19. října | 19.00 hodin
vernisáž a koncert Schimmerle Klezmer Kabaret
www.husitskemuzeum.cz

2. listopadu | 17.30 hodin | přednáška
Husitské muzeum – gotický sál

Tobiáš Smolík: MOHOU BÝT
ŽIDOVSKÉ DĚJINY VESELÉ?
www.husitskemuzeum.cz

1. května – 20. listopadu
nám. T. G. Masaryka

1942 EXTERIÉROVÁ VÝSTAVA
V roce 2022 uplyne 80 let od tragických událostí, které se
nesmazatelně zapsaly do dějin našeho státu. Panelová
výstava připomene období heydrichiády a osudy
židovského obyvatelstva z Tábora. Většina příslušníků
zdejší židovské komunity odjela dvěma transporty
v listopadu 1942 do terezínského ghetta. Ze 167 osob
židovského původu přežilo okupaci jen 17 lidí. Dva panely
věnujeme základním údajům o 193 osobách židovského
původu, které žily v Táboře. Po atentátu na zastupujícího
říšského protektora Reinharda Heydricha byl Tábor
vybrán jako jedno z devíti míst, kde byly vykonávány
popravy. Na táborském popravišti ukončila popravčí četa
život 156 osob.

HEYDRICHIÁDA
Edukační program Husitského muzea v Táboře
pro II. stupeň ZŠ a střední školy (90 min)
Anotace: Program reflektuje dramatické události
II. světové války, která se zásadně vepsala do historie
Československa. Jaké byly následky heydrichiády
a jak ji hodnotíme z dnešního pohledu? Jaké byly osudy
některých ze 156 obětí táborského popraviště včetně,
teprve sedmnáctiletého studenta příbramského
gymnázia Antonína Stočese, jehož příběh se stal
předlohou pro povídku Jana Drdy Vyšší princip?
Program využívá metod zážitkové pedagogiky,
dramatické výchovy a genius loci místa bývalé věznice.
Rezervace nutná: nimrichtrova@husitskemuzeum.cz,
tel. 381252242, 734 570 334
Lektorské programy lze realizovat ve všedních dnech
nezávisle na otevírací době muzea.
Vstupné: 30 Kč (pedagog má vstup zdarma)

21. května | 14.00 hodin | Písecké
rozcestí před pobočkou Krajského soudu

SOBOTNÍCI:
OKUPACE V TÁBOŘE 1942
V cyklu vlastivědných exkurzí Husitského muzea
si připomeneme rok 1942 a zavzpomínáme na smutné
události heydrichiády. Po útoku českosloveských
výsadkářů Jozefa Gabčíka a Jana Kubiše na zastupujícího
říšského protektora Reinharda Heydricha 27. května
se v Protektorátu Čechy a Morava rozpoutalo „peklo“.
Vedou Jitka a Lenka Vandrovcovy.
www.husitskemuzeum.cz


