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MĚSTO TÁBOR www.visittabor.eu

VERNISÁŽ VÝSTAVY ŠKOLA
2. října, 17.00 hodin
Galerie 140
Vstupné: zdarma
DNY ZDRAVÍ 2019
do 23. října
Táborské akce v rámci celostátní kampaně na podporu zdraví a zdravého 
životního stylu.
Podrobné informace naleznete na stránkách www.taborcz.eu.
Vstupné: dle jednotlivých akcí
VEČERNÍ BĚH TÁBOREM 2019
3. října, 18.05 hodin
náměstí TGM, ulice Nového města
45. ročník závodního běhu centrem města Tábora.
PIETNÍ AKT PŘI PŘÍLEŽITOSTI 595. VÝROČÍ ÚMRTÍ JANA ŽIŽKY
10. října, 17.00 hodin
Žižkovo náměstí – pomník Jana Žižky
Pořádá město Tábor ve spolupráci s Husitským muzeem v Táboře a se Společností 
pro zachování husitských památek.
XVII. MEZINÁRODNÍ FESTIVAL OUTDOOROVÝCH FILMŮ
10.–12. října
Kino Svět Tábor
Projekce fi lmů cestopisných, dobrodružných, ale i extrémních outdoorových 
sportů z různých míst naší planety. Vstupné na promítání fi lmů 50 Kč.
Čtvrtek 10. října, 17.30 hodin 
NANGA PARBAT 2018 DIAMIR FACE
Dokument o české horolezecké expedici na jednu z nejobtížnějších hima-
lájských osmitisícovek Nanga Parbat. (ČR, 40 min.)
TIEŇ JAGUARA
Vydali se proti proudu amazonských řek. Překonali pohoří Sierra Maigualida, 
které kromě indiánu ještě nikdo nepřešel. (Slovensko, 57 min.)
Čtvrtek 10. října, 20.00 hodin
CESTA JAKO ŽÁDNÁ ZE STA
Lukáš a Tomáš jsou dlouholetí kamarádi, kteří chtějí zopakovat euroasijskou 
cestu legend Jiřího Hanzelky a Miroslava Zikmunda. (ČR, 70 min.)
FAKARAVA 300 ŽRALOKŮ 
Krátký fi lm o potápění ve Fakaravě ve Francouzské Polynésii spolu s 300 
žraloky. (Francouzská Polynésie, 3 min.)
OROGONIA 
Filozofi cké zamyšlení nad krásami evropských hor a nejhlubší touhou lidstva. 
(Španělsko, 9 min.)
SEVERSKÁ POHÁDKA 
V srdcích Lubomíra a Pavlíny se stal Island tak důležitý, že se rozhodli uspořádat 
svatbu právě tam. (ČR, 7 min.)
Pátek 11. října, 17.30 hodin 
KOMFORTNÍ ZÓNY 
Co motivuje určité lidi k rozšiřování komfortních zón v lyžování na strmých 
horských svazích? (Velká Británie, 12 min.)
NEZNÁMÝ AFGHÁNISTÁN 2.0 
Letecký fi lm, který odkrývá neznámou krásu Afghánistánu shora, tak jako nikdy 
předtím. (Afghánistán, 5 min.)
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VOLANIE DIAĽOK 
Film o zdolání stezky Slovenského národního povstání (765 km) během 7 dní. 
(Slovensko, 35 min.)
VRCHOL 
Po nonstop 17ti hodinové jízdě na kole od Janova následuje výstup na Mont Blanc 
(4810 m). (Itálie, 43 min.)
ZEMĚ 
Tento fi lm oslavuje estetickou krásu země ve vzorcích, tvarech, barvách
a texturách země, řek, ledu a atmosféry. (Francie, 3 min.)
Pátek 11. října, 20.00 hodin
DOKONČIT OKRUH
V mládí pracovala Mireia na chatě Goríz. Tehdy si řekla, že jednou dokončí 
lyžařský okruh po všech okolních vrcholcích. (Španělsko, 8 min.)
NOKKEN 
Daleko za polárním kruhem odkrývá bájná skandinávská mytologie svá tajem-
ství. (ČR, 7 min.)
OUTDOOROVÉ PŘÍBĚHY Z AZORSKÝCH OSTROVŮ
Outdoorové příběhy z Azorských ostrovů ukazují, jak autentická může jejich 
návštěva být. (Portugalsko, 3 min.)
VE VÝŠKÁCH ALTAJE
Lyžování na vysokých vrcholech Altaje v průběhu tří týdnů. Damian a Dom se 
učí jak společně přežít v této odlehlé pustině. (Francie, 26 min.)
Z NULOVÉ VÝŠKY NA KILIMANJARO
 Je možné vylézt na 6 000 metrů vysoký vrchol od hladiny moře za jeden den? 
(Itálie, 55 min.)
Sobota 12. října, 17.30 hodin
8000+ 
V červenci 2016 vyrazil Antoine na osamělou třítýdenní túru a paragliding do 
pohoří Karákóram v Pákistánu. (Německo, 22 min.)
EXTREME INTERVIEWS - HORSKÝ VŮDCE 
David Knill lezl v Himálaji, vedl skupiny na nejvyšší horu Ameriky Aconcaguu, 
výpravy provázel po Antarktidě i po Alpách. (ČR, 26 min.)
GRÓNSKÉ REMINISCENCE 
Druhá část dokumentární minisérie s českým polárníkem Miroslavem Jakešem 
ze západního pobřeží Grónska. (ČR, 26 min.)
NOMÁDI 
Surfi ng je Samovou životní vášní. Bydlí v upravené dodávce. Díky tomu může žít 
v souladu s přirozenými rytmy moře. (Velká Británie, 6 min.)
ŠNĚROVACÍ MOSTY
Highliners věnují nespočet hodin procházkám mezi horami. Ne po horách, ale 
doslova mezi nimi. Na nylonovém popruhu. (USA, 14 min.)
Sobota 12. října, 20.00 hodin
CANYONING TICINO
Ty nejlepší záběry z canyoningové expedice do švýcarského Ticina! (ČR, 9 min.)
HADÍ SAFARI V UGANDĚ 
Matěj se svou ženou Zuzanou navštívili Ugandu s cílem nalézt některé z 
nejkrásnějších jedovatých hadů světa. (ČR, 43 min.)
LYŽOVÁNÍ A CESTOVÁNÍ VLAKEM PO SIBIŘI
Několik dní ve vlaku, teploty hluboko pod bodem mrazu. Několik dní chůze na 
lyžích daleko od civilizace. (ČR, 20 min.)
PLOCHÝ VRCHOL
Sedminásobný mistr světa v BMX FLAT Matthias a jeho zběsilé kousky na 
horském vrcholu v nadmořské výšce 3226m! (Francie, 2 min.)
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RYCHLOST 
Rychlostní lezení bude jednou z disciplín na olympiádě v roce 2020. (USA, 21 min.)
Pořádá OUTDOOR FILMS s.r.o. ve spolupráci s městem Tábor a kinem Svět.
Více na: www.outdoorfi lms.cz, www.visittabor.eu
Sledujte samostatné plakáty a programové brožury.
POHÁDKA O SNĚHURCE
12. října, 14.00 hodin
Galerie 140
Jemně strašidelná klasická pohádka vsazená do poezie starých časů. Staré 
kufry, stojany na noty, trpaslíci z dřevěných špalíků, loutka Sněhurky v životní 
velikosti. 
Účinkuje Divadelní spolek Pruhované panenky.
Vstupné: zdarma
4. CYKLOFÓRUM
16. října, 16.00–18.00 hodin
Spolkový dům Střelnice, malý sál
Beseda s uživateli a příznivci cyklistické infrastruktury v Táboře.
Vstupné: zdarma
HAVELSKÝ TRH
19. října, 8.00–12.00 hodin
Žižkovo náměstí
Tradiční podzimní trh pro širokou veřejnost.
JAK STŘÍHAT VIDEO
19.–20. říjen, 10.00–18.00 hodin
Kulturní klub Trafačka
Během dvoudenního workshopu, který vede společnost ART GATE, vás lektor 
Jiří Šimek provede praxí střihu videa.
Informace a rezervace na email: milena.soukupova@mutabor.cz, tel. 381 486 301.
PIETNÍ AKT PŘI PŘÍLEŽITOSTI 101. VÝROČÍ VZNIKU SAMOSTATNÉHO 
ČESKOSLOVENSKÉHO STÁTU
28. října, 10.00 hodin
Náměstí Františka Křižíka
Pořádá město Tábor ve spolupráci s příslušníky posádky Tábor a Českého svazu 
bojovníků za svobodu Tábor.
DEN REPUBLIKY
28. října, 13.00–18.00 hodin
Spolkový dům Střelnice
Akce věnovaná výročí vzniku samostatného československého státu s udělením 
Ceny města Tábor. Prezentace táborských spolků a institucí, divadelní, hudební 
a taneční představení.
Sledujte samostatné plakáty.
Pořádá město Tábor ve spolupráci s Husitským muzeem v Táboře.
Cyklus šansonových večerů
MARKÉTA BUREŠOVÁ
31. října, 19.00 hodin
Spolkový dům Střelnice, malý sál
Předprodej vstupenek od 1. 10. v Infocentru města Tábor.
Vstupné v předprodeji 150 Kč, na místě 200 Kč. 
HUSITSKÉ MUZEUM www.husitskemuzeum.cz

100 LET VÝTVARNÉHO UMĚNÍ V JIŽNÍCH ČECHÁCH 
3. října, 17.00 hodin
Přednáškový sál Husitského muzea v Táboře, nám. Mikuláše z Husi čp. 44
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Přednáší PhDr. Jaromír Procházka z Galerie Procházka, České Budějovice.
Vstupné: zdarma
KOSTÝMOVANÁ PROHLÍDKA
5. října, 13.00–14.00 hodin
Zábavná výprava do středověkého podzemí za svitu luceren pro celou rodinu. 
Doporučujeme objednat, kapacita prohlídky je omezená tel.: 774 059 263, 
objednavky@husitskemuzeum.cz.
Vstupné: základní 70 Kč / snížené 50 Kč
MEZINÁRODNÍ VĚDECKÁ KONFERENCE „KOŘENY REVOLUCE A ROK 1419“
8. října - 9. října
Přednáškový sál Husitského muzea v Táboře, nám. Mikuláše z Husi čp. 44
Mezinárodní vědecká konference „Kořeny revoluce a rok 1419“
Pořádá Husitské muzeum v Táboře a Centrum medievistických studií Praha.
Kontaktní osoba: PhDr. Zdeněk Vybíral, Ph.D.; vybiral@husitskemuzeum.cz, 739 
468 408
TÁBORSKÝ RODÁK DR. VÁCLAV TRNKA, RYTÍŘ Z KŘOVIC. VÝZNAMNÝ 
LÉKAŘ, DÁVNÝ PŘÍKLAD STŘEDOEVROPSKÉ VZÁJEMNOSTI
10. října, 17.00 hodin
Přednáškový sál Husitského muzea v Táboře, nám. Mikuláše z Husi čp. 44
Přednáší PhDr. Václav Bartůšek.
Vstupné: zdarma
SOBOTNÍCI – MEZINÁRODNÍ DEN ARCHEOLOGIE
19. října, 14.00 hodin
historické centrum Tábora, sraz ve 14.00 hodin před Státním okresním archivem 
v Táboře, Na Parkánech (u sochy lvice)
Vycházka po významných táborských archeologických nalezištích, doprovodný 
program pro děti.
Vstupné: zdarma
KRÁLOVÉ ŠUMAVY RUDOLFA KALČÍKA 
24. října, 17.00 hodin
Přednáškový sál Husitského muzea v Táboře, nám. Mikuláše z Husi čp. 44
Přednáší Mgr. Martin Tichý, ÚSTR Praha.
Vstupné: zdarma
MĚSTSKÁ KNIHOVNA TÁBOR www.knihovnatabor.cz

ČTENÁŘSKÝ KLUB NA HVĚZDÁRNĚ
1. října, 15.00–16.30 hodin
Hvězdárna, 4. patro
Pravidelné setkávání nad knihou pro čtenáře od 9 do 11 let. Budeme se spo-
lečně potkávat 1x za 14 dní, v úterý od 15 do 16.30 hodin. Účastnický poplatek 
je 200 Kč za školní rok.
GENEALOGIE: SOUPISY PODDANÝCH - NEDOCENĚNÝ GENEALOGICKÝ PRAMEN
1. října, 18.00–20.00 hodin
Knihovna pro dospělé, přízemí
Vstupné: zdarma
JAK SE NEZBLÁZNIT VE ŠKOLE
2. října, 14.00–16.00 hodin
Knihovna pro děti a mládež
Tvořivé odpoledne pro děti. Tipy a triky, jak se učit nové věci.
Vstupné: zdarma
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JIŘÍ ČERNÝ: RO(C)KOVÁNÍ
8. října, 19.00–22.00 hodin
Knihovna pro dospělé, přízemí
Novinky a události z hudebního světa, které Jiřího Černého v poslední době 
nejvíc zaujaly.
Vstupné: zdarma
VESMÍRNÝ TÁBOR 2019: PĚT UDÁLOSTÍ SPACEX ROKU 2019
9. října, 18.00–20.00 hodin
Vstupné: zdarma
LIDSKÉ TĚLO: POHYBOVÝ APARÁT - OD DÍTĚTE K DOSPĚLOSTI
16. října, 18.00–20.00 hodin
Knihovna pro dospělé, přízemí
O tom, že první tři měsíce života jsou pro pohybový vývoj dítěte nejdůležitější
a o vlivu vzorců z dětství na pohybový aparát v dospělosti.
Přednášející Mgr. Daniel Müller.
Vstupné: zdarma
BRAIN&BREAKFAST: STÁRNUTÍ POPULACE JAKO HROZBA NEBO PŘÍLEŽITOST
17. října, 8.30–10.00 hodin
Knihovna pro dospělé, 3. patro
Přednáší Taťána G. Brzobohatá.
Vstupné: zdarma
DESKOHRANÍ
22. října, 16.00–18.00 hodin
Knihovna pro děti a mládež
Další deskohraní s Michalem Stárkem, prezentátorem, sběratelem deskových 
her a odborníkem na grafi ckou sazbu deskovek.
Vstupné: zdarma
DIGIDETOX - JAK ZVLÁDAT DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE K VLASTNÍ 
SPOKOJENOSTI?
31. října, 18.00–20.00 hodin
Knihovna pro dospělé, 3. patro
Vstupné: zdarma
JEDNOTA KAFE & KNIHY www.facebook.com/kafeknihyjednota 

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

Informace a přihlášky: Eva Špallová 725 414 931, eva.spallova@hospicjordan.cz 
BEZPLATNÝ KURZ PRO PEČUJÍCÍ
5. října, 9.00–15.00 hodin
Cílem kurzu je poskytnout podporu a praktické informace pečujícím a těm, kdo 
se chystají pečovat o svého blízkého v domácím prostředí a vytvoření prostoru 
pro možnost sdílení a předávání vzájemných zkušeností mezi pečujícími.
Témata kurzu: Ošetřovatelské a sociální minimum
Vstupné: zdarma
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DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V DOMÁCÍM HOSPICI JORDÁN
7. října, 10.00–17.00 hodin
Den otevřených dveří v Domácím hospici Jordán vám nabízí možnost nejen 
si prohlédnout zázemí hospice, ale také pohovořit s našimi zaměstnanci o 
hospicové péči, o činnosti hospice a o všem, co se kolem Domácího hospice 
Jordán děje.
Vstupné: zdarma
NEJSTE SAMI! 
11. října, 16.30–18.00 hodin
 Setkání pro všechny, kdo pečují nebo se chystají pečovat o své blízké pro 
vzájemnou výměnu zkušeností, povzbuzení a načerpání sil.
Vstupné: zdarma
PŘÍSTAV - SETKÁNÍ PRO POZŮSTALÉ
12. října, 10.00–11.30 hodin
Komorní setkání pro vzájemnou podporu v čase, kdy se vyrovnáváte se ztrátou 
svého blízkého.
Vstupné: zdarma
VZPOMÍNKA SE SVĚTLEM
12. října, 18.00–20.00 hodin
Žižkovo náměstí, Náměstí Mikuláše z Husi
Pojďte si s námi procházkou za svitu svíček připomenout své blízké, kteří nás již 
opustili. Putování za vzpomínkami bude ukončeno vyplněním vzpomínkových 
srdíček u kašny na náměstí Mikuláše z Husi za zvuku kytary. Přijďte, atmosféra 
večera bude nostalgická ale i magická.
Vstupné: zdarma
BENEFIČNÍ KONCERT PRO HOSPIC
20. října, 17.00–19.00 hodin
Děkanský kostel Proměnění Páně na hoře Tábor
Krásná hudba potěší, krásná hudba pobaví, krásná hudba i pomáhá. Tišnovský 
komorní orchestr společně s pěveckým sborem Gaudeamus Brno vystoupí
v Děkanském kostele na Žižkově náměstí. Jejich koncert pomůže pacientům 
Domácího hospice Jordán. Výtěžek koncertu bude věnován na provoz hospice.
Vstupné: dobrovolné (doporučené 100 Kč)
BLEŠÍ TRH PRO DOMÁCÍ HOSPIC JORDÁN - SBĚR VĚCÍ K PRODEJI
29. října, 16.00–18.00 hodin
31. října, 16.00–18.00 hodin
Gymnázium Pierra de Coubertina, Spodní dvůr - Podloubí, vchod z Nedbalovy ulice
Vše co, co byste ještě rádi používali, ale už se vám to nehodí. Vše, co může ještě 
udělat radost jiným. Oděvy, obuv, knihy, domácí potřeby, bižuterie, dekorace, 
hračky, galanterie atd. vybíráme pro obnovený bleší trh konaný na podporu 
Domácího hospice Jordán.
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.
U LENOCHODA www.ulenochoda.cz

PLETEME Z PEDIGU
5. října, 10.00–15.00 hodin
Vstupné: 380 Kč
VYROBTE SI LAPAČ SNŮ
12. října, 10.00–13.00 hodin
Vstupné: 350 Kč
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HOTEL PALCÁT TÁBOR www.hotelpalcat.cz

HARLEJ + SPECIÁLNÍ HOST: KOMUNÁL
5. října, 20.00–23.55 hodin
Vstupenky lze zakoupit v síti Ticketstream.  
Vstupné: 430 Kč v předprodeji,480 Kč na místě
JELEN: PŮLNOČNÍ VLAK MICHALA TUČNÉHO 2019
19. října, 20.00–23.55 hodin
JELEN nasedne do Dostavníku Michala Tučného. Legendárního zpěváka poctí 
albem i turné! Vstupné: 440 Kč v předprodeji, 490 Kč na místě
SPORTOVNÍ TANEČNÍ KLUB 6DANCE www.6dance.cz

Pondělí
9.00 hodin CVIČENÍ PRO MRŇATA - kojenci s Jančou
9.35 hodin CVIČENÍ PRO MRŇATA - batolata s Jančou
10.15 hodin FITMAMI s Jančou
18.00 hodin POWERJÓGA s Olinou
19.00 hodin LATINA SINGLE pokročilí s Adamem
20.00 hodin LATINA SINGLE začátečníci s Adamem
Úterý
18.00 hodin INTERVALOVÝ TRÉNINK s Jarkou
19.00 hodin PILATES S POMŮCKAMI s Andreou
20.00 hodin BOSU REHAB s Andreou
Středa
8.00 hodin JÓGOVÉ PROBUZENÍ s Kristýnou
9.30 hodin JÓGA PRO SENIORY s Kristýnou
17.30 hodin HATHA FLOW JÓGA s Karlem
18.45 hodin POLE DANCE pro pokročilé s Luckou K.
20.00 hodin POLE DANCE pro mírně pokročilé s Luckou K.
Čtvrtek
18.30 hodin BOSU COMPLETE s Luckou P.
Pátek
10.00 hodin CVIČENÍ PRO TĚHOTNÉ A PO PORODU se Sabinou
Neděle
19.00 hodin BOSU BASIC s Adél/Áďou
Rezervace elektronicky na www.studiogrand.cz, telefonicky: 381210119 nebo 
emailem: info@studiogrand.cz
OSTATNÍ  www.visittabor.eu

TÝDNY PRO DUŠEVNÍ ZDRAVÍ V TÁBOŘE
1.–25. října
Městská knihovna Tábor / Kafe Knihy JEDNOTA
ZÁŽITKOVÁ PSYCHOLAMPA z dílny designérky Anny Marešové a režisérky Kláry 
Jakubové. Kdy a kde bude lampa stát: 1.–5. 10.  A-klub Městská knihovna Tábor,  
7.–10. 10. Kafe knihy JEDNOTA Tábor
MOJE CESTA ZE SCHIZOFRENIE
10. 10. 18.00 hodin, Kafe knihy JEDNOTA 
Besedu s Jindřichem Jašíkem, autorem knihy Cesta ze schizofrenie. 
VÝSTAVA FOKUS TÁBOR A PŘÁTELÉ
Výstava výtvarných děl umělců, kteří se na cestě životem potkali s duševní 
nemocí. 
Akce pořádá FOKUS Tábor v rámci celonárodní kampaně na podporu duševního 
zdraví. Více na www.fokustabor.cz nebo www.tdz.cz.
Vstupné: dobrovolné
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REKVALIFIKAČNÍ KURZ PO CHŮVY
4. října - 22. listopadu
Pracovna ŽENY, s.r.o., Třebízského 1285, Tábor
Akreditovaný rekvalifi kační kurz zakončený zkouškou z profesní kvalifi kace 
Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky vám umožní pracovat 
jako chůva v dětské skupině či jiné formě soukromé školky, ale vyžadují jej 
také státní školky pro péči o 2leté děti. Kurz je akreditovaný a může být hrazen 
Úřadem práce ČR. Pro více informací volejte 731 151 211.
Vstupné: 9 980 Kč
BURZA TÁBOR
5. října, 7.00–12.00 hodin 
letiště AK Tábor, Měšice ČP 477, Tábor (u Čápova dvora) 
Více na www.burzatabor.cz, tel. +420 725 167 254.
Vstupné: 50 Kč
PODZIMNÍ PTAČÍ FESTIVAL
6. října, 8.00–12.00 hodin
Sraz 8.00 hodin, zastávka MHD Tábor - Náchod
Vycházka do prostoru Malého Jordánu spojená s pozorováním ptactva. 
Doplněno o ukázku odchytu a kroužkování. Součástí vycházky bude pozorování 
ptactva s odborným výkladem a ukázka odchytu a kroužkování. Délka vycházky 
cca 2-3 km.
Pořádá Český svaz ochránců přírody. 
DEN ARCHITEKTURY TÁBOR 19
6. října, 14.00–18.00 hodin
Za architekturou 90. let v Táboře. Akce se koná v rámci Dnu architektury 2019.
1. část - před spořitelnou - Berlínská 2913 
KOLEM DEVADESÁTEK – cyklovyjížďka
2. část - Kafe knihy Jednota
CHRÁMY PENĚZ – fi lm 
Pořádá Transforma.
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V PORCETA
8. října, 14.00–18.00 hodin
PorCeTa o.p.s., Smetanova 1284 (Masarykův dům, za OD Dvořák), Tábor
Přijďte se seznámit s pěstounskou péčí a pohovořit s odborníky.
Promítneme vám krátké dokumentární fi lmy: Rodiče napořád – fi lm Nadace 
J&T, která dlouhodobě podporuje rozvoj pěstounské péče v České republice a je 
iniciátorem kampaně Hledáme rodiče. Dospělým ze dne na den – dokumentární 
fi lm režiséra Igora Chauna ve spolupráci s organizací Mimo domov, o.s. Film 
mapuje příběhy několika mladých lidí, kteří vyrůstali v dětském domově. 
Vstupné: zdarma
CHARITATIVNÍ KONCERT VE PROSPĚCH TÝRANÝCH A OPUŠTĚNÝCH ZVÍŘAT
10. října, 19.00–22.00 hodin
Centrum Univerzita Tábor 
Charitativní koncert ve prospěch týraných a opuštěných zvířat, který pořádá 
spolek na ochranu zvířat Tábor. Na pomoc týraným a opuštěným zvířatům 
budou zpívat a hrát hvězdy:
Monika Absolonová, Eva Emingerová, Petr Dvorský, Emma Larsson, Walter 
Fischbacher a další ...
Záštitu nad koncertem přijali: Ing. Olga Bastlová, místostarostka, město Tábor,
Mgr. Jaroslav Větrovský, senátor, Senát Parlamentu ČR.
Vstupné: 180 Kč v předprodeji, 220 Kč na místě
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BURZA OBLEČENÍ PRO DĚTI, TĚHOTENSKÉHO OBLEČENÍ, SPORTOVNÍCH 
POTŘEB A HRAČEK
12. října, 9.30–11.30 hodin
Centrum univerzita Tábor
Rezervace míst pro prodejce je na tel. 606 239 662 u paní Venduly Keltnerové 
nebo e-mailem: vendula@soreta.cz.
Vstupné: zdarma
BASTA TRIO V OBÝVÁKU
19. října, 20.00 hodin
Obývák coff ee & cocktail bar
Koncert kapely BASTA trio.
DISKO DUNÍ TÁBOREM 50
19. října, 20.00 hodin 
Spolkový dům Střelnice 
Muziku 60. - 90. let nabídnou: Luboš „Fany“ Faic, Vladimír „Kosťa“ Kostínek ,Josef 
„Pepa“ Chrt, Karel „Kájí“ Deniš, Pavel „Prašan“ Prášek, Zdeněk „Zdenda“ Veselý, 
Speciální dorostenecká posila: Milan Bílek a Petr Zajíček. Akce je podpořena z 
Programu na podporu  kultury Kulturní oživení města Tábor v letech 2016 - 2020.
Předprodej vstupenek: Antikvariát, Žižkova 236/2 Tábor. 
Vstupné: říjen 250 Kč, na místě 299 Kč
ÚLOHA DÍTĚTE V SOUČASNÝCH ITALSKÝCH ROMÁNECH
24. října, 18.30–21.00 hodin
BaoDílna
Jedná se o přednášku pod hlavičkou sousedské university Septem Artes,
jejíž hlavním tématem jsou Románské země, jejich literatura, politika
a architektura.  Povede ji překladatelka Alice Flemrová. 
Vstupné: 100 Kč
EPOQUE QUARTET & DUO SIEMPRE NUEVO
25. října, 19.00–21.00 hodin
Spolkového domu Střelnice, velký sál
Spojení smyčcového kvarteta a kytarového dua vytváří neskutečné zvukové 
barvy a velmi barevný a originální bude i celovečerní program, který doputuje 
do Tábora. Tango, jazz, klasika i fi lmová hudba.
Vstupné: předprodej: 220 Kč/260 Kč, na místě: 300 Kč, děti do 15 let 100 Kč, 
ZTP 150 Kč. Předprodej Antikvariát a galerie Bastion, Coff ee & Tee na Tržním 
náměstí.
VÝSTAVY www.galerietabor.cz

ROK 1989 V TÁBOŘE A DALŠÍ „DEVÍTKOVÁ“ VÝROČÍ
do 30. listopadu
výstavní exteriérové panely před nádražím ČD, na Masarykově, Křižíkově a 
Žižkově náměstí
Husitské muzeum v Táboře ve spolupráci s městem Tábor připravilo panelovou 
exteriérovou výstavu u příležitosti 30. výročí sametové revoluce. V roce 2019 
si vedle sametové revoluce připomínáme ještě další „devítková“ výročí. Tato 
výročí jsou na výstavě prezentována hlavně událostmi, které se váží k městu 
Tábor. Výstava refl ektuje, jak události sametové revoluce v celorepublikovém 
kontextu, tak i události v Táboře. Výstavu zakončí výhled do roku 1990, roku 
svobodných voleb. K vidění jsou dobové fotografi e, plakáty a dokumenty.
GALERIE U RADNICE
otevírací doba: úterý–neděle 10–12 / 13–16 hodin
otevírací doba 4. a 5. 10.: 10–12/13–20 hodin
vstupné: dospělí 20 Kč; děti od 6 do 15 let, studenti do 26 let, senioři
a ZTP 10 Kč, děti do 6 let a ZTP/P zdarma
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MONSIEUR KOECHLIN & DR. PLACHÝ & SPECIAL GUEST
3. října – 1. listopadu
Výstava k festivalu Tabook.
V sobotu 12. října v rámci festivalu Den otevřených ateliérů vstup zdarma.
GALERIE 140 
otevírací doba: úterý–neděle 10–12 / 13–16 hodin
vstupné: dospělí 20 Kč; děti od 6 do 15 let, studenti do 26 let, senioři
a ZTP 10 Kč, děti do 6 let a ZTP/P zdarma
ŠKOLA
3. října – 10. listopadu
Historie českého školství od církevního až k množinám. Návštěvníci se mohou 
těšit na různé učebnice, typy abeced, dobové školní pomůcky nebo historická 
vysvědčení od roku 1860 do roku 1980. Ve středu 2. října od 17 hodin zveme 
na vernisáž výstavy.
V sobotu 12. října v rámci festivalu Den otevřených ateliérů vstup zdarma.
VODÁRENSKÁ VĚŽ
www.galerietabor.cz otevírací doba: úterý–neděle 10–12 / 13–16 hodin
otevírací doba 4. a 5. 10.: 10–12/13–19 hodin
vstupné zdarma
MAN AT WORK
3.–6. října
Jindřich Janíček, Stanislav Setinský, Františka Loubat
Výstava k festivalu Tabook.
Husitské muzeum Tábor – GALERIE AMBIT
ALEŠ SLAVÍK 70 - ANDĚLÉ - PORTRÉTY- ZÁŽIKY Z CEST
6. září - 28. října 
NEJKRÁSNĚJŠÍ KNIHA ROKU 2018
13. září - 31. října 
KINOKAVÁRNA SVĚT
JIHOČESKÁ VÝSTAVA V TÁBOŘE 1929
Výstava fotografi í z archivu Šechtl & Voseček.
HOSTINEC POD KAŠTANEM /Měšice/
VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ STARÝCH MĚŠIC A JEJICH OBYVATEL
do 31. prosince 
Staré fotografi e Měšic a jejich obyvatel 1890-1950.
Změna programu vyhrazena!
Více informací o kulturních akcích v Táboře a okolí na www.visittabor.eu

INFOCENTRUM MĚSTO TÁBOR
otevírací doba:
říjen–duben
pondělí–pátek 8.00–16.00 hodin
sobota–neděle, svátky zavřeno

JAK SE ZAPOJIT DO PROJEKTU TÁBOR V AKCI?
Registrací na https://www.visittabor.eu/registrace získáte možnost samostatného 
vkládání akcí on-line. V případě, že máte zájem propagovat vaše akce v samostatném 
měsíčním materiálu Tábor v akci, vkládejte informace do webového Kalendáře akcí 
nejpozději vždy do 12. dne předcházejícího měsíce konání. Akce vložené po tomto 
termínu nebudou zařazeny, a to z důvodu odevzdání podkladů pro tisk. Veškeré bližší 
informace získáte na telefonním čísle: 381 486 301. Tato služba je zdarma.

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