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v Táboře 13. listopadu 2019 

 
Tábor oslaví 30 let svobody, v ulicích a na náměstí 
 
Tábor – Velkou oslavu 30. výročí sametové revoluce připravuje město Tábor. 
Slavnostní dění ve městě vypukne v neděli 17. listopadu 2019 od 13 do 20 
hodin. Program nese název Táborské Korzo Národní, protože se bude 
odehrávat v ulicích města. Připomenutí 30 let svobody se mj. uskuteční v 
obchůdcích a kavárnách od nádraží Českých drah, přes třídu 9. května, Křižíkovo 
náměstí, ulice Palackého a Pražská až po Žižkovo náměstí.  
 Na této trase budou otevřeny provozovny, kde se lidé mohou setkat a 
diskutovat, poslechnout si hudební nebo divadelní vystoupení. Participující 
obchody či kavárny budou ve výloze označeny plakátem. Závěrečnou část 
korza, především ulice Palackého a Pražská, vyzdobí praporky v barvách 
národní trikolóry. 
 Po celé trase se už dnes nachází exteriérová výstava na 14 panelech s názvem 
Rok 1989 v Táboře a další „devítková“ výročí (potrvá do 30. listopadu), kterou 
připravilo Husitské muzeum v Táboře ve spolupráci s městem Tábor. Výstava 
reflektuje události sametové revoluce v celorepublikovém kontextu i v Táboře. 
K vidění jsou dobové fotografie, plakáty a dokumenty. 
 Filozofii oslav vysvětlil starosta města Štěpán Pavlík: „Chceme se pokusit 
vytvořit živou připomínku událostí listopadu 1989 formou otevřené promenády 
po celé nedělní odpoledne na hlavní trase od vlakového nádraží po Žižkovo 
náměstí. Nabídli jsme připojit se ke společnému programu drobnými 
hudebními vystoupeními, výstavami nebo vzpomínkovým vyprávěním.“ 
Program na Žižkově náměstí 
Přirozeným centrem oslav se stane Žižkovo náměstí. V přízemí budovy matriky 
bude ke zhlédnutí výstava dobových fotografií Marie Šechtlové a Járy 
Novotného s názvem Listopad 1989. Otevřeno tu bude od 13 hodin.  
 Táborská radnice zve také na Den otevřených dveří. Veřejnosti budou na 
Žižkově náměstí přístupny kancelář starosty, gotický salónek (v budově čp. 2), 
obřadní síň a zasedací místnost matriky (v budově čp.6). 
 Hlavní program začne na náměstí na podiu od 15 hodin. Vše zahájí starosta 
města. Úvodním koncert obstará táborská formace KALLE (manželé Zemanovi 
jsou dvojnásobní držitelé ceny Anděl) s akustickou kapelou, od 16.30 hod. je v 



plánu koncert Michala Pavlíčka s Monikou Načevou. Závěrečný koncertní čas od 
18 hod. bude patřit kapele Černý mosty. 
 Během programu vystoupí se svými vzpomínkami zakladatel táborského 
Občanského fóra Jiří Navara, slovo pronese i bývalý starosta Tábora Jiří Fišer, 
který v regionální politice působí úctyhodných 30 let. V pauzách mezi koncerty 
lidé uvidí na LED obrazovce Autentické týdeníky:  Listopad 1989 (Krátký film 
Praha, a.s.) a originální dokument o průběhu sametové revoluce v Táboře, jak ji 
vnímalo šest pamětníků. Dokument patří do projektu sbírky Paměti národa: 
Nezapomeňme. Město Tábor podepsalo Memorandum o spolupráci se 
společností Post Bellum a stalo se tak jedním ze třiceti partnerských měst v ČR. 
V 17 hodin 11 minut se rozezní zvony kostelů po celé České republice. V Táboře 
uslyšíme zvony děkanského kostela Proměnění Páně, klokotského poutního 
kostela Nanebevzetí Panny Marie a kostela Sboru Božích bojovníků Církve čs. 
husitské ve Farského ulici. 
Čestné občanství Janu Sovákovi 
V 17.45 hod. se chystá velká sláva. Starosta Štěpán Pavlík udělí čestné občanství 
města Tábora akademickému malíři Janu Sovákovi za zásluhy o skvělou 
reprezentaci českého umění i města Tábora ve světě. Čestné občanství navrhl 
Sovákův vrstevník, kamarád, který s ním dělal závodně plavání a pak muziku, 
táborský exstarosta Jiří Fišer. Jeho podnět Zastupitelstvo města schválilo všemi 
27 hlasy. 
 Táborský rodák Jan Sovák (*1953) se celý život zabývá malířskými 
rekonstrukcemi pravěku. V roce 1982 emigroval spolu s manželkou, 
krasobruslařkou Danielou Jeriovou přes Curych do Kanady. Nejvíce je znám jako 
autor ilustrací sci-fi románu Michaela Crichtona Jurský park, podle kterého 
vznik slavný film Stevena Spielberga.  
 Jan Sovák bývá označován jako novodobý Zdeněk Burian. V Táboře chodil do 
lidové školy umění, kde ho vedl akademický malíř Karel Valtr. Absolvoval 
Střední průmyslovou školu keramickou v Bechyni, vystudoval obor chovatelství 
koní na Vysoké škole zemědělské v Brně. 
 Více než 25 let je spolupracovníkem Národního muzea v Praze, podílel se také 
na jeho nedávné rekonstrukci. Držel mj. odborný dozor nad všemi 
paleontologickými modely. Don Lessem, americký paleontolog a 
spolupracovník Stevena Spielberga o Janu Sovákovi řekl: „Jan je jeden z 
nejlepších malířů pravěku, ale je absolutně ojedinělý v zachycení a vyjádření 
děje. Jeho díla žijí svůj život. Dokáže zachytit útok dinosaura nebo vyjádřit 
strach zvířete ze šavlozubého tygra, a to vše při zachování vědecké 
autentičnosti a faktů.“ 
 V 19.00 hod. program oslav zakončí píseň Modlitba pro Martu, která se stala 
symbolem sametové revoluce. 


