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MĚSTO TÁBOR www.visittabor.eu

červenec

LÉTO NA BECHYŇCE
5., 6., 7., 13., 14., 20., 21., 27. a 28. července 
nádraží ČD
Historická lokomotiva Bobinka vás zve na  letní  jízdy z Tábora 
do Bechyně po nejstarší elektrifikované trati ve střední Evropě. 
Jízdy Elinkou ode dne vyhlášení. 
Pořádají České dráhy a NTM ve spolupráci s městy Tábor 
a Bechyně.
Další informace na www.cd.cz/jiznicechy.

PIETNÍ AKT K 604. VÝROČÍ UPÁLENÍ MISTRA JANA HUSA 
5. července, 19.30 hodin
Husovo náměstí 
Promluví PhDr. Jiří Beneš, vědecký pracovník Kabinetu klasic-
kých studií Filosofického ústavu AV ČR. Účinkuje: Žesťový
kvintet Swing Bandu Tábor.
Pořádá město Tábor, Husitské muzeum v Táboře a Společnost 
pro zachování husitských památek.

EKUMENICKÁ BOHOSLUŽBA
K 604. VÝROČÍ UPÁLENÍ MISTRA JANA HUSA
6. července, 9.30 hodin
Kozí Hrádek 
Odjezd autobusu: Kotnovská brána 8.45 hodin, Bílkova ul. před 
sborem ČCE 9.00 hodin. 
Odjezd zpět do Tábora 11.00 hodin. 
Pořádají táborské církve ve spolupráci s Městem Tábor. 

MEZINÁRODNÍ JAZZOVÝ FESTIVAL
BOHEMIA JAZZFEST
Letošní 14. ročník festivalu Bohemia JazzFest bude ve zname-
ní oslav 30. výročí od sametové revoluce. 
14. července
Žižkovo náměstí
Program:
17.30 hodin Lenka Dusilová (ČR)
 Lenka Dusilová, šestinásobná držitelka výroč-

ních hudebních cen Anděl, není zvyklá stagno-
vat a opakovat se. Stal se z ní mimořádný úkaz 
české hudební scény, z pozice rockové a popo-
vé hvězdy putuje k osobnímu vyjádření, jež 
svobodně přijímá impulzy z nejrůznějších stylů 
a mimohudebních zážitků.

19.00 hodin Krzysztof Kobylinski &
 Daniele di Bonaventura (POL/ITA)
 Krzysztof Kobyliński – piano
 Daniele di Bonaventura – bandoneon
 Toto duo je pouť časem a prostorem skrz klasickou 

hudbu, jazz a etnickou hudbu. Variace jazzového piá-
na a bandoneonu s duší tanga, které stojí za poslech.
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20.30 hodin ELMHURST COLLEGE JAZZ BAND (USA)
 Na závěr čekejte úžasnou energii a technické 

dovednosti Elmhurst College Jazz Bandu, kte-
rý se stal oblíbencem jazzových festivalů ve 
Spojených státech i v Evropě, a to pod taktov-
kou dirigenta oceněného Grammy, skladatele 
a trumpetisty Douga Beache.

Vstup zdarma.
Více informací na stránkách www.bohemiajazzfestival.cz. 
Pořádá Bohemia JazzFest, o.p.s, Praha ve spolupráci s Městem 
Tábor.

VARHANNÍ KONCERT
18. července, 19.00 hodin
Děkanský kostel Proměnění Páně, Žižkovo náměstí 
Ladislav Šotek – varhany a žesťový soubor TaKvintet pod 
vedením Richarda Mlázovského.

FILMOVÉ LÉTO KINEMATOGRAFU BRATŘÍ ČADÍKŮ
26.–29. července, 21.45 hodin /po setmění/
Žižkovo náměstí
26. července ČERTÍ BRKO – Pohádka, režie: Marek Najbrt
 Příběh nás zavede do městečka Pytlov na úpatí 

kopce Pervidle. Místní, kteří tu žijí běžným živo-
tem řemeslníků nebo sedláků možná ani netuší, 
že všechny jejich přestupky a nepravosti jsou 
pečlivě monitorovány místní pekelnou poboč-
kou. Hříchy zapisuje spravedlivě a neomylně 
kouzelné Čertí brko.

27. července HASTRMAN – Romantický / Thriller, režie: 
Ondřej Havelka

 Romantický a zároveň ironický příběh hastrma-
na alias barona de Caus (Karel Dobrý), jehož 
láska k venkovské dívce Katynce (Simona 
Zmrzlá) naplňuje netušeným štěstím i stravu-
jící vášní. Baron se vrací se svým sluhou (Jiří 
Lábus) z cest po světě, aby obnovil rybníky na 
svém panství. Jakožto moderní a osvícený člo-
věk se životu místních vymyká.

28. července CHATA NA PRODEJ – Komedie / Drama, 
režie: Tomáš Pavlíček

 Rodiče prodávají starou chatu, pro kterou už 
nemají využití. Před předáním chaty novému 
majiteli se však matka (Ivana Chýlková) rozhod-
ne uspořádat poslední pořádnou rodinnou sle-
zinu. Zbytek příbuzenstva neprojevuje přílišné 
nadšení, tahle setkání bývají vždy dost náročná.

29. července PO ČEM MUŽI TOUŽÍ – Komedie, režie:
 Martin Kopp
 Charismatický cynik Karel Král (Jiří Langmajer), 

trochu šovinista a sarkastický sympaťák, na 
kterého ženy letí, je šéfredaktorem časopisu 
Playboy. Jednoho dne jeho nezávazný způsob 
života utrží hned několik ran.
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VERNISÁŽ VÝSTAVY:
KAREL JERIE MEZI MALBOU A KOMIKSEM
31. července, 18.00 hodin
Galerie U Radnice
Výstava známého malíře a komiksového kreslíře. Výstava ukáže 
kresby a obrazy z posledních třech komiksových knih – Candide, 
1968 a Jan Amos v Exilu. Vstupné: zdarma

srpen

LÉTO NA BECHYŇCE
3., 4., 10., 11., 17., 18., 24., 25. a 31. srpna 
nádraží ČD
Historická lokomotiva Bobinka vás zve na  letní  jízdy z Tábora 
do Bechyně po nejstarší elektrifikované trati ve střední Evropě. 
Jízdy Elinkou ode dne vyhlášení. 
Pořádají České dráhy a NTM ve spolupráci s městy Tábor 
a Bechyně. 
Další informace na www.cd.cz/jiznicechy.

KOMEDIANTI V ULICÍCH 
2.–4. srpna
Staré Město Tábor
9. ročník mezinárodního festivalu pouličního divadla v Táboře. 
V ulicích Starého Města se můžete těšit na zábavný festivalový 
mix, v rámci něhož nechybí cirkusové umění, klauni, pantomima, 
loutky, pohybové divadlo, interaktivní představení, dílny a hudba.

2. srpna
19:00 Divadlo G.N.A.T. (SK+CZ), Smetáček a syn,
 divadlo masek, Žižkovo náměstí
19:30  Vzdušná akrobacie, Žižkovo náměstí
20:00  Mencho Sosa (RA) Fotbal show, žonglérská one
 man show, Žižkovo náměstí 
21:00 Tygroo (CZ) koncert, Žižkovo náměstí

3. srpna
13:00  Divadlo Anička a letadýlko (CZ), Frutti di mare
 – loutkové divadlo, Pražská ulice
14:00  Vanda Hybnerová & Lucia Kašiarová (CZ+SK),
 Angelky – pantomima, Velký Šanc
15:00  Anaelle Molinario & Dan Marques (FR+BR), Lavo
 ta Novo – nový cirkus a kouzla, Žižkovo náměstí 
16:00  Mencho Sosa (RA), Fotbal show – žonglérská
 one man show, Velký Šanc
17:00  Cronopia (RA), Maromas – nový cirkus
 Tržní náměstí 
18:00  The Priester Sisters (D+CZ)
 – koncert, Žižkovo náměstí
19:30  Losers Cirque Company (CZ), Kolaps
 – nový cirkus, Žižkovo náměstí
21:00  Leni Kravac (SLO) – koncert, Žižkovo náměstí
22:00  Black Out Paradox (CZ), Shamaniac
 – ohňová show, Žižkovo náměstí
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4. srpna
13:00  Divadlo Buřt (CZ): O kóče a pséku klaunské
 představení, Pražská ulice
14:00  Anton Eliaš & Lukáš Šimon (SK), Robo Erectus
 vol. II – sugar a bič – pantomima, Tržní náměstí 
15:00  Anaelle Molinario & Dan Marques (FR+BR),
 Lavo ta Novo – nový cirkus a kouzla, Žižkovo náměstí
16:00  Divadlo Basta-fidli (CZ), O námořníku Čepičkovi
 – loutkové divadlo, Pražská ulice
17:00  Divadlo Toy Machine (CZ), Pinocchio
 – loutkové divadlo, Mikuláše z Husi 

Doprovodný program: 
2. – 4. 8.
Žižkovo náměstí a přilehlé ulice
ANIMÁCI: Interaktivní estrády mimů, klaunů, žonglérů a chůdařů.

2. – 4. 8.
Žižkovo náměstí
MARINGOTKA: Interaktivní vizuálně-zvuková instalace
Malého divadla v Českých Budějovicích.

3. a 4. 8. 13:00 –17:00
Žižkovo náměstí
Dílny akrobacie, žonglování a divadelního líčení. 

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!

SOLIHULL CHANDOS KONCERT BRITSKÉHO SBORU
11. srpna, 19.00 hodin
Děkanský kostel Proměnění Páně, Žižkovo náměstí
Smíšený sbor Solihull Chandos pochází z města Solihull, kte-
ré se nachází v hrabství West Midlands ve Velké Británii. Sbor 
vystupuje po celé Velké Británii, ale i v zahraničí.
Sbor vystoupí pod taktovkou pana sbormistra Johna Bayleyho.

VARHANNÍ KONCERT
15. srpna, 19.00 hodin
poutní kostel Klokoty
Účinkují: Ladislav Šotek – varhany a Jana Wilkes – zpěv.

FILMOVÉ LÉTO KINEMATOGRAFU BRATŘÍ ČADÍKŮ
15.–18. srpna, 21.45 hodin /po setmění/
Žižkovo náměstí
15. srpna TRABANTEM TAM A ZASE ZPÁTKY
 – Dokumentární/ČR, režie: Dan Přibáň
 Velká cesta kolem světa končí! Poslední výprava 

uzavírá cesty žlutých trabantů napříč kontinenty 
ve velkém stylu.

16. srpna CO JSME KOMU UDĚLALI – Komedie/
Francie, režie: Philippe de Chauveron

 Claude a Marie Verneuilovi jsou svým založením 
provinční milovníci staré dobré Francie, silně věřící 
katolíci a ve svém okolí patří mezi vážené občany. 
A také mají čtyři dcery: Isabelle, Odile a Ségolène 
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a Laure. Při jejich výchově se vždy snažili uplat-
ňovat spíše konzervativní metody a snažili se jim 
vštípit ty správné hodnoty – tedy ty jejich.

17. srpna CO JSME KOMU ZASE UDĚLALI – Komedie/
Francie, režie: Philippe de Chauveron 

 Claude a Marie Verneuilovi, milovníci staré dob-
ré Francie a tudíž i správní maloměšťáci, se 
tak trochu s těžkým srdcem smířili s tím, že se 
jejich dcery provdaly za muže rozličných původů 
a podařilo se jim překonat všechny jejich zakoře-
něné předsudky. 

18. srpna ZRODILA SE HVĚZDA – Drama / Romantický 
/ Hudební / USA, režie: Bradley Cooper  

 Hlavní roli v dechberoucím romantickém dra-
matu Zrodila se hvězda hrají Bradley Cooper 
a Stefani Germanotta, kterou ovšem celý svět 
lépe zná pod jejím uměleckým pseudonymem 
jako hudební superstar Lady Gaga. Pro čtyřná-
sobného držitele nominace na Oscara Bradleyho 
Coopera je tento film jeho režijním debutem.   

ROZLOUČENÍ S LÉTEM 
30. srpna, 15.00–19.00 hodin 
Kulturní klub Trafačka, Dobrovského ulice, Tábor
Zábavný program pro rodiny s dětmi.
Vstup zdarma.

LÉTO S  BLANÍKEM V TÁBOŘE 
31. srpna, 17.00–22.00 hodin
Odpočinková zóna Komora
Účinkují: Pavel Kožíšek, Jakub Smolík, Petr Kotvald, Jitka 
Zelenková.
Soutěže * studio Rádia BLANÍK * bohaté občerstvení.
Pořádá Rádio Blaník a Město Tábor.
Sledujte samostatné plakáty.
Více na www.radioblanik.cz, www.visittabor.eu. 
Vstup zdarma.

září

LÉTO NA BECHYŇCE
1., 7., 8., 14. a 15. září
nádraží ČD
Historická lokomotiva Bobinka vás zve na  letní  jízdy z Tábora 
do Bechyně po nejstarší elektrifikované trati ve střední Evropě. 
Jízdy Elinkou ode dne vyhlášení. 
Pořádají České dráhy a NTM ve spolupráci s městy Tábor 
a Bechyně. 
Další informace na www.cd.cz/jiznicechy.

TÁBORSKÁ SETKÁNÍ 2019 
13.–15. září 
13. září Slavnostní zahájení * pochodňový průvod měs-

tem * SLAVNOSTNÍ CEREMONIÁL * QUERCUS 
* CODA * RICHARD MÜLLER & band * GIPSY.
CZ * Středověké tržiště



6

14. září Žebrácká ulička * Středověký špitál * Táborský 
jarmark * Středověké tržiště * středověký vojen-
ský tábor aneb jak válčili husité * historický prů-
vod městem * rytířský turnaj * táborská scéna 
v zahradě Střelnice * vystoupení našich i zahra-
ničních souborů a spolků * Dětský ráj * ponož-
ková bitva * fotbal mnichů * ohňostroj * ADAM 
MIŠÍK S KAPELOU * TATA BOJS * QUEENIE 

15. září DNY EVROPSKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ * 
dozvuky na Žižkově náměstí – NAPOLI  ACUSTICA, 
GanstaSKA, GINGERHEAD, -123minut

 Více informací na www.taborskasetkani.eu.

HUSITSKÉ MUZEUM www.husitskemuzeum.cz

KOSTÝMOVANÁ PROHLÍDKA
6., 13., 20., 27., července, 13.00–14.00 hodin 
3., 10., 17., 24., 31. srpna, 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

TÁBORSKÝ TRIPTYCH 2019
18. července, 15. srpna, 18.00–19.00 hodin 
kostel Narození Panny Marie v Táboře, nám. Mikuláše z Husi 44
čtvrtek 18. 7. od 18 hod. Papá Haydn a jeho následovníci – hud-
ba období klasicismu. Trio Galanterie: Lucie Dušková – příčná 
flétna, Jakub Verner – viola, Libor Mašek – violoncello
čtvrtek 15. 8. od 18 hod. Večer radostné varhanní hudby a impro-
vizací Jiřina Dvořáková Marešová – varhany, cembalo, Jiří Sycha 
– housle 
Vstupné: Vstupné v předprodeji 110 / 90 Kč, na místě 140 / 110 
Kč. Předplatné na všechny 3 koncerty 290 / 220 Kč. Předprodej 
v pokladně Husitského muzea v Táboře, Žižkovo nám. 1, Tábor.

NOČNÍ PROHLÍDKY HRADU
19. července, 23. srpna, 19.00–23.00 hodin 
Hrad Kotnov
Ukázky starých řemesel, středověká hudba, kostýmované 
komentované prohlídky hradu.
Vstupné: 60, 40 Kč

STŘEDOVĚKOU LODÍ PO JORDÁNĚ
26. července, 14.00 hodin 
Jordánská pláž
Vyjížďky na replice rybářského člunu z 15. – 16. století, ukázky 
středověkých řemesel, dílna pro veřejnost, výklad o rybaření ve 
středověku a způsobu stavění lodí, středověká kapela. 
Vstupné: zdarma

DOKUD SE TANČÍ
14. srpna, 19.00–21.00 hodin
Husitské muzeum v Táboře – Rajský dvůr, nám. Mikuláše z Husi 44
Divadelní představení legendárního ženského souboru ŽAS 
z Homole (Rychlé šipky, Marie Fact fiction) 
Vstupné: 50 Kč
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA TÁBOR www.knihovnatabor.cz

BRAIN&BREAKFAST: VAŘTE Z VODY
ANEB UMĚNÍ JE TO FUK
18. července, 8.30–10.00 hodin 
Přednášející živého streamu: Jiří Charvát, Lukáš Venclík
Vstup zdarma

KNIHOVNA POŘÁDÁ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
19.–23. srpna, 8.00–16.00 hodin
příroda, město, knihovna
Příměstský tábor na téma Detektivní případy nejen v knihách! 
Pro děti od 7 do11 let. Program: výlety, soutěže, únikovka v pří-
rodě, ve městě i v knihovně. Vstupné: 1500 Kč

DIVADLO OSKARA NEDBALA TÁBOR www.divadlotabor.cz

PIANO NA ULICI
1. července–30. srpna, po–pá 10.00–16.00 hodin
vchod historické budovy

FOTOKOUTEK
1. července–30. srpna, po–pá 10.00–16.00 hodin
vchod historické budovy
Interaktivní fotografování pro děti i dospělé.

IOTESÁNEK
11. července, 16.00–18.00 hodin 
rajský dvůr augustiniánského kláštera
Divadlo b Praha
Představení na motivy klasické pohádky, jen Otesánek je trošku 
jiný. Je to robot! Zpočátku roztomilý pomocník v domácnosti, ale 
postupem času… Až přijdete domů, doporučujeme zkontrolovat 
své domácí pomocníky!
Originální dřevěné marionetky, zvukové efekty a především vel-
ká dávka nadhledu od tvůrců oblíbeného loutkového filmu Malý 
Pán. Režie: Divadlo b
Hrají: René Krupanský a Radek Beran. Po představení si děti 
vyrobí malé robotky ve výtvarné dílně s Petrou Lemonnier.
Vstupné: 50 Kč

BOMBEROS
16. července, 16.00–18.00 hodin 
rajský dvůr augustiniánského kláštera
Squadra Sua Praha
Hasičská groteska a klaunerie pro všechny, kdo kdy chtěli být 
hasičem. Vítejte na popletených oslavách 120. výročí založení 
jednotky dobrovolných hasičů Bomberos. Tři hasiči milují svou 
práci a odhodlaně a čestně drží stráž. Bohužel na jejich hasič-
skou stanici už všichni dávno zapomněli. Nikdo je nevolá k ohni 
ani k záplavám. Naši hasiči však stále trénují, rozvinují a smotá-
vají hadice a jsou připraveni bližnímu ku pomoci.
Pláštěnky a kapesníky s sebou, bude se hasit a slzet smíchy! V autor-
ské režii účinkují Roman Horák, Lukáš Houdek a Robert Janč. Po 
představení čeká na děti výtvarná dílna. Co se bude hasit? Žízeň. 
A co nejlépe hasí žízeň? Přece melouny! A je toho tolik, co se z nich 
dá vyrobit. 
Vstupné: 70 Kč
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VANAŘ
25. července, 21.00–22.00 hodin 
rajský dvůr augustiniánského kláštera
Jiří Juráš
Dynamický, částečně improvizační spektákl na pomezí pohybo-
vého divadla a nového cirkusu, který vypráví o tom, jak běžného 
člověka dokáže z letargie všedního dne vyvést zvláštní energie, 
která se mu znenadání postaví do cesty.
Živelná performance se spoustou vody a dalšími živly slibuje 
nezapomenutelný zážitek.
V autorské režii hraje Jiří Juráš. Vstupné: 90 Kč

ROZÁRČINA POSTÝLKA
31. července, 16.00–18.00 hodin 
rajský dvůr augustiniánského kláštera
Divadelní soubor Tábor
Pohádkové dobrodružství v říši vlastního nepořádku.
Každý z nás měl svou oblíbenou hračku. Rozárka měla plyšá-
ka Myšáka. A ten jí spadl pod postýlku. Jenomže Rozárka pod 
postýlku schovala a odhodila kde co, a tak si dovedete předsta-
vit ten nepořádek. Teď se musí pod postýlku vypravit a svého 
Myšáka zachránit. 
Autor: Tereza Karpianus, Režie: Vojtěch Morava
Hrají: Světlana Vondrušková, Oksana Osadča, Václav Novák ml./ 
Vojtěch Morava. Po představení navštivte výtvarnou dílnu. Při-
neste liché ponožky a my vám z nich pomůžeme vykouzlit rozto-
divné potvory. Vstupné: 50 Kč

MAUGLÍ
8. srpna, 16.00–18.00 hodin 
rajský dvůr augustiniánského kláštera
Divadlo U staré herečky Hradec Králové
Inscenace, kde vládne místo slov akce. Indická džungle, divoké 
šelmy, zákeřní plazi, ztracené dítě a jedna housenka. Dokáže 
uprostřed divočiny přežít malý kluk?
Poetický příběh na motivy Kiplingovy Knihy džunglí o odvaze 
a přátelství se neobejde bez napětí a trošky nebezpečí, ale urči-
tě se obejde bez zbytečných slov.
Režie a hudba: Jiří Vyšohlíd
Hraje: Jana Vyšohlídová. Výtvarná dílna s Kristýnou Markvartovou 
bude plná nezbedných skákacích opiček. Vstupné: 50 Kč

BRAMBOROVÉ KRÁLOVSTVÍ
13. srpna, 16.00–18.00 hodin 
rajský dvůr augustiniánského kláštera
Loutky bez hranic Praha
Loutkový kus plný zeleniny. V království se usadil drak. Drak 
Friťák! Kdo ho přemůže, dostane krásnou princeznu Bramborku 
za ženu a půl bramborového pole k tomu. Kdo se odváží bojo-
vat proti takovému nepříteli? Že by statečný princ Karotka? 
Nešťastný král Brambor Bramborovič a jeho choť očekávají sta-
tečného zachránce s tlustou slupkou.
V autorské režii hraje Lukáš Bouzek. Ve výtvarné dílně po skon-
čení představení si děti vyrobí pohádkové postavičky, jak jinak 
než bramborové. Vstupné: 50 Kč



9

NEPOSLUŠNÁ KŮZLÁTKA
22. srpna, 16.00–18.00 hodin 
rajský dvůr augustiniánského kláštera
Buchty a loutky Praha
Ach, ta neposlušná kůzlátka! Zlobí a vyvádějí, až je sežere vlk. 
Ale hodná maminka koza je dokáže vysvobodit z vlčího břicha, 
neposluchy milované… A vlk? Mééé, mééé, přijďte se podívat!
Pohádka o zlobení s krásnými dřevěnými loutkami, které pove-
dou zkušení loutkáři ze známého pražského souboru.
Režie: Vít Brukner a Buchty a loutky
Hrají v alternacích: Zuzana Bruknerová, Marek Bečka, Radek 
Beran, Vít Brukner. Po představení čeká děti výtvarná díl-
na s kozí tematikou. Vstupné: 50 Kč

HRA O DIVADLO
29. srpna, 16.00–18.00 hodin 
rajský dvůr augustiniánského kláštera
Zavřeli divadlo! Ale co je zavřené, dá se přece otevřít. Klíčem, 
heslem nebo zaklínadlem? Budou nám v tom bránit strážci diva-
dla? Budou! Bude boj! A my vyhrajeme.
Zážitkovou akční hrou pro děti od 6 do 12 let provedou Jana 
Hubka Vanýsková a Kryštof Janda. Omezená kapacita.
Rezervujte si místo do 22. srpna na emailu hra@divadlotabor.cz 
nebo na telefonu 777 233 957. Vstupné: 100 Kč

EROTICON
29. srpna, 21.00–22.30 hodin 
rajský dvůr augustiniánského kláštera
Světově proslulý němý film režiséra Gustava Machatého z roku 
1929 doprovázený živou hudbou v podání tria Neuvěřitelno. Banální 
zápletka v mistrovském balení. Skandální pověstí opředené dra-
ma o milostném vzplanutí naivní venkovské dívky, která podleh-
ne svodům zrádného milence, aby v závěru prozřela a zakotvila 
v klidném přístavu manželství. Vstupné: 90 Kč
Děkujeme Husitskému muzeu, které divadlu laskavě poskyt-
lo a zpřístupnilo rajský dvůr augustiniánského kláštera. DON 
V RAJSKÉM DVOŘE – Divadelní léto 2019 realizujeme s podpo-
rou Jihočeského kraje – program Podpora kultury 2019 a města 
Tábor v rámci Programu na podporu kultury – kulturní oživení 
města Tábor v letech 2016–2020.

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.

JEDNOTA KAFE & KNIHY  www.facebook.com/kafeknihyjednota 
Každý měsíc najdete v Jednotě autorská čtení se současnými 
českými spisovateli a překladateli, přednášky a diskuse na aktu-
ální společenská témata či témata životního prostředí. Ale také 
koncerty, jam session nebo i čtenářské kluby. Nechybí ani cesto-
pisná 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
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KORZO PRAŽSKÁ–KLOKOTSKÁ
1. září 11.00–22.00 hodin
Staré Město Tábor 
Hudba, výstavy, workshopy, street food, busking, programy pro 
děti, filmy, tančírna a sousedské programy či neobvyklá poseze-
ní v oživlých ulicích.
Vstupné zdarma.

HOUSŮV MLÝN www.housuvmlyn.cz

PROHLÍDKY FILMOVÉ ZBROJNICE NA HOUSOVĚ MLÝNĚ
1. července–31. srpna
Velká filmová zbrojnice na Housově mlýně se na letní sezónu 
opět otevírá každý den! Vystavené exponáty si můžete nejenom 
vyfotit, ale dokonce si je i vyzkoušet, a udělat si tak svůj hrdinský 
fotoportrét! Pravidelné prohlídky s průvodcem denně v 10, 13 
a 16 h. Extra prohlídky možné pro více než 10 osob po předcho-
zí telefonické domluvě.
Vstupné: 85 Kč dospělí, 45 Kč děti, 240 Kč rodina

HUSITSKÉ RODINNÉ VÍKENDY
6.–7. 7., 13.–14. 7., 20.–21. 7., 27.–28. července,
14.00–18.00 hodin 
3.–4. 8., 10.–11. 8., 17.–18. 8., 24.–25. srpna,
14.00–18.00 hodin 
Staňte se vy a celá vaše rodina součástí historie s úsměvem! 
Housův mlýn se každý prázdninový víkend na celé odpoledne 
promění v husitské ležení, kde se bratr husita se svými kumpány 
postará o zábavu malých i velkých.

ŘEZBÁŘI NA MLÝNĚ 
3.–7. července, 10.00–16.00 hodin
Na Housově mlýně letos proběhne již 6. ročník týdenního řezbář-
ského sympozia Řezbáři na mlýně. Budete svědky toho, jak se 
dřevo pod rukami umělců probouzí k životu. V neděli 7. července 
v 15.00 hodin zveme na slavnostní vernisáž vzniklých děl.

OHNĚ NA JORDÁNĚ
6. července, 22.00–23.00 hodin 
Vodní nádrž Jordán, Housův mlýn
Každý rok si státním svátkem připomínáme upálení mistra 
Jana Husa, upálení, které mělo zásadní vliv na dějinné události 
v Čechách. I letos si společně, v duchu sousedského setkání, 
tento svátek připomeneme na břehu táborské nádrže Jordán, na 
jehož hladině ve 22.00 hodin vzplanou ohně.

KELTSKÝ SVÁTEK LUGHNASAD
27. července, 14.00– 22.30 hodin 
Lughnasad je keltský svátek, jehož oslavy připadaly na 1. srp-
na. Je to slavnost, která žádá boha Lugha (také bůh úrody), aby 
v nastalém čase do úplného dozrání obilí nenastala nějaká pří-
rodní pohroma a obilí nebylo zničeno. V průběhu odpoledne se 
můžete těšit na keltské hry a doprovodný program pro malé i vel-
ké, večer nás čeká rituál pojmenovávání kamenů
a ve 22.00 hodin samotný rituál ohně a vody.
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DOBÝVÁNÍ TÁBORA ŠVÉDY
17. srpna, 14.00–18.00 hodin 
Romantickou formou, s vtipem, nadsázkou a fantazií si připomeňme 
skutečnou historickou událost a sice: Dobývání Tábora Švédy v roce 
1648. Divadelní happening vtáhne účastníky do velkolepých insceno-
vaných vodních bitev, ve kterých nechybí vtipná recese i nadsázka.

ZOOLOGICKÁ ZAHRADA TÁBOR  www.zootabor.eu

NOC V ZOO
5., 13., 20., 27. července, 21.00–22.30 hodin 
3. srpna, 20.30–22.00 hodin 
10., 17., 24. srpna, 20.30–21.30 hodin 
Přijďte zažít neopakovatelnou atmosféru zoologické zahrady za 
soumraku. Sraz u pokladny ve 20.40 hodin, začátek prohlídky 
ve 21.00 hodin. Na konci prohlídky možnost opékání buřtů u týpí 
– vše k ohni s sebou. Na večerní prohlídku zahrady je nutné se 
předem přihlásit na akce@zootabor.eu.

ZAHRADNÍ SLAVNOST
6. července, 9.00–17.00 hodin 
Zahajte letní prázdniny Zahradní slavností v táborské zoologické 
zahradě. Opět jsme pro vás připravili zajímavý celodenní pro-
gram, např. tematické hry a soutěže pro děti, sokolnické ukázky, 
komentovaná krmení zvířat.

SVĚTOVÝ DEN LVŮ
10. srpna, 9.00–17.00 hodin 
Tematické hry a speciální komentované krmení, kde se dozvíte 
více ze života těchto krásných šelem. 

DEN BEZ PALMOVÉHO OLEJE
17. srpna, 9.00–17.00 hodin 
Připojili jsme se k Mezinárodnímu dni bez palmového oleje. Připravili 
jsme pro vás na tento den tematické hry, při nichž se dozvíte, jak se 
palmovému oleji vyhnout, a tím tak chránit přírodu.

U LENOCHODA www.ulenochoda.cz

PRÁZDNINY U LENOCHODA
1. července – 31. srpna 
Po celé letní prázdniny můžete přijít tvořit s dětmi. Na výběr bude-
te mít několik možností na tvoření: obrázky z barevných písků, 
dřevěný meč anebo polštářky omalovánky. Vstupné: 100 Kč

KRESBA PASTELEM A PASTELKAMI
20. července, 10.00–17.00 hodin 
Přijďte se naučit jednu z nejzajímavějších kresebných technik, 
pastel a pastelky.
Vstupné: 900 Kč

VYROBTE SI LAPAČ ZLÝCH SNŮ
27. července, 10.00–13.00 hodin 
Kurz vede Kateřina Nitková. V ceně kurzu je veškerý materiál 
i pomůcky potřebné k práci. 
Vstupné: 350 Kč
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VYROBTE SI STROM ŽIVOTA
7. srpna, 10.00–14.00 hodin 
Kurz vede Kateřina Nitková. 
Vstupné: 350 Kč

ŠITÍ PRO ZAČÁTEČNÍKY
17. srpna, 10.00–15.00 hodin 
Celodenní sobotní kurz šití pro začátečníky.
Vstupné: 900 Kč

HELENA CHALUPSKÁ
24. srpna, 10.00–17.00 hodin 
Přijďte se naučit jednu z nejzajímavějších kresebných technik, 
pastel a pastelky.
Vstupné: 900 Kč

DIVADLO DOKOLA www.divadlodokola.cz

O STATEČNÉM KOVÁŘI MIKEŠOVI
7. července, 17.00–18.00 hodin 
Zahrada Spolkového domu Střelnice
Klasická pohádka o klukovi, který si vyrazí do světa a zvítězí nad 
drakem i hloupostí.
scénář a režie: Jan Bílek
výroba scény: Petr Abbe Hroš
loutky: Zdeněk Písařík
hraje a loutky vodí: Martin Jurajda
Vstupné: 70 Kč

O BUDULÍNKOVI
14. července, 17.00–18.00 hodin 
Zahrada Spolkového domu Střelnice
Veselá pohádka plná písniček, dovádění, prohnané lišky a neposed-
ných liščat, ve které nakonec zvítězí síla té pravé babičkovské lásky.
scénář: Kateřina Pokorná
režie: Hana Zezulová
výprava: František Xaver Watzlloutky: Václav Krčál
hudba: Jana Štromská
hrají, zpívají a loutky vodí: Jana Štromská, Martin Jurajda 
Vstupné: 70 Kč

O TŘECH KŮZLÁTKÁCH
17. července, 17.00–18.00 hodin 
Zahrada Spolkového domu Střelnice
Loutková pohádka na známé téma.
Divadlo U plotny Tábor Hraje Jana Hubka Vanýsková 
Vstupné: 70 Kč

VODNICKÉ ŠTĚSTÍ
21. července, 17.00–18.00 hodin 
Zahrada Spolkového domu Střelnice
Velká výpravná loutková pohádka.
scénář: Marie Třešňáková
režie: František Xaver Watzl
výroba scény: Petr Abbe Hroš, F. X. Watzl
loutky: Luděk Burian
hrají a loutky vodí: Petr Abbé Hroš, Martin Jurajda, Monika Kubová, 
Jana Štromská 
Vstupné: 70 Kč
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ČERT A KÁČA
28. července, 17.00–18.00 hodin 
Zahrada Spolkového domu Střelnice
Loutková pohádka podle Boženy Němcové.
scénář: Marie Třešňáková
režie: František X. Watzl
výroba scény: Petr Abbe Hroš
loutky: František X. Watzl
hraje, zpívá a loutky vodí: Kateřina Pokorná 
Vstupné: 70 Kč

KOCOUR V BOTÁCH
11. srpna, 17.00–18.00 hodin 
Zahrada Spolkového domu Střelnice
Velký výpravná loutková pohádka.
scénář: Marie Třešňáková
režie: František Xaver Watzl
výroba scény: Petr Abbe Hroš, Joanna Ziolkovska
loutky: Joanna Ziolkovksa, Marcela Krčálová
písně: Anička Břenková, Martin Čarný
hrají: Petr Abbé Hroš, Martin Jurajda, Monika Kubová/Kateřina 
Pokorná, Jana Štromská 
Vstupné: 70 Kč

O PRINCI BAJAJOVI
14. srpna, 17.00–18.00 hodin
Zahrada Spolkového domu Střelnice
Pohádka z české klasiky.
Hraje Bílkovo Kratochvílné divadlo Jan Bílek.
Vstupné: 70 Kč

JAK SE JÍRA MLYNÁŘEM STAL - OBNOVENÁ PREMIÉRA
18. srpna, 17.00–18.00 hodin 
Zahrada Spolkového domu Střelnice
Obnovená premiéra vodnické pohádky.
scénář: Petr Abbe Hroš
režie: František X. Watzl
výroba scény: Petr Abbe Hroš
loutky: Petr Abbe Hroš, David Garcy
hraje a loutky vodí: Petr Abbe Hroš, Vojtěch Morava 
Vstupné: 70 Kč

KVAK A ŽBLUŇK
21. srpna, 17.00–18.00 hodin 
Zahrada Spolkového domu Střelnice
Pohádka podle známé dětské knížky.
Hraje Divadlo U plotny Tábor Jana Hubka Vanýsková, Denisa 
Tichá
Vstupné: 70 Kč

DOBRODRUŽSTVÍ SKŘÍTKA KUKA
25. srpna, 17.00–18.00 hodin
Zahrada Spolkového domu Střelnice
Loutková pohádka z lesní říše.
scénář a režie: divadlo Studna
výroba scény: Petr Abbe Hroš
loutky: Josef Hanush, Václav Krčál.
Hraje a loutky vodí: Petr Abbe Hroš 
Vstupné: 70 Kč
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BUDVARKA U ZLATÉHO LVA

TÁBORSKÉ HUDEBNÍ LÉTO NAPŘÍČ ŽÁNRY III.
Budvarka U zlatého lva, předzahrádka, Žižkovo nám.
25. července, 19.00–22.00 hodin – Flying Parties
29. srpna, 19.00–22.00 hodin – Big Papa
5. září, 19.00–22.00 hodin – Napoli Acustica 
Vstupné dobrovolné. Koncerty se konají pod záštitou místosta-
rostky Města Tábor, Ing. Michaely Petrové.

SPORTOVNÍ TANEČNÍ KLUB 6DANCE www.6dance.cz

PRÁZDNINOVÝ ROZVRH CVIČENÍ VE STUDIU GRAND
8. července–1. září 
Pondělí 9.00 hod. FITMAMI s Jančou, 18.30 hod. POWERJOGA 
s Jirkou, 19.30 hod. LATINA SINGLE s Hani/Pavlem
Úterý 18.30 hod. INTERVALOVÝ TRÉNINK s Jarkou,
19.00 hod. BOSU REHAB s Andreou
Středa 8.30 JÓGA PRO VŠECHNY s Kristýnou, 17.30 hod. 
FLOW JÓGA s Karlem, 18.30 hod. PILATES s Ivou/Jirkou,
19.00 hod. TANEČNÍ VEČER
Čtvrtek 18.30 hod. BOSU COMPLETE s Luckou P., 19.00 hod. POLE 
DANCE s Luckou K. Neděle 19.00 hodin BOSU BASIC s Adél/Áďou
Rezervace elektronicky na www.studiogrand.cz, telefonicky: 
381 210 119 nebo emailem: info@studiogrand.cz 
Vstupné: od 80 Kč

TANČÍRNY NA NÁMĚSTÍ
Žižkovo náměstí
Letní tančírny na Žižkově náměstí. Termíny: 13. července,
10. srpna, 24. srpna, 7. září – začátek tančírny vždy v 19.00 hodin
Vstupné: dobrovolné

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY VE STUDIU GRAND
8. července–31. srpna 
Studio Grand
V letošním roce budou probíhat 3 příměstské tábory: 1. Taneční 
příměstský tábor MINI (4 - 6 let) Termín: 8.–12. července 2. Taneční 
příměstský tábor 10+ Termín: 15.–19. července 3. Taneční pří-
městský tábor DĚTI (7 - 9 let) Termín: 26.–30. srpna. Přihlášku na 
recepci ve Studiu Grand nebo na email info@studiogrand.cz.
Vstupné: 2000 Kč

TANEČNÍ ŠKOLA IRBIS ACROBATICS TÁBOR
www.irbisacrobatics.cz
PŘÍMĚSTSKÉ SOUSTŘEDĚNÍ AKROBACIE PRO DĚTI VE 
STUDIU IRBIS ACROBATICS
22.–26. července 
Studio Irbis Acrobatics vypisuje příměstský tábor hraní a tanco-
vání pro děti. 
Věk dítěte: 7 – 13 let Cena: 2500 Kč Platba nejpozději do 15. 7. 
2019. V ceně zahrnuto: dozor certifikovaného lektora, strava (2x 
svačina, 1x oběd / den) a pitný režim, celý týden budeme zábav-
nou formou tančit a učit se akrobacii. Rezervace na stránkách 
www.irbisacrobatics.cz. 
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MONTESSORI MATEŘSKÁ ŠKOLA MUFÍK DĚTEM Z.S.
www.madcmufik.cz
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR V MUFÍKU
22.–26. července, 19.–23. srpna
Týden intenzivní angličtiny s rodilým mluvčím a českou asistentkou. 
Učení formou her a zábavy. Přirozená komunikace v různých situa-
cích je vynikající formou osvojování si angličtiny. Vše v počtu max. 12 
dětí ve věku 5-15 let. Cena 2.800 Kč zahrnuje dvě svačiny, oběd a pit-
ný režim. Přihlášky na: English-day@seznam.cz. Tel: 728 060 015.

JÓGA V DENNÍM ŽIVOTĚ TÁBOR www.joga.cz/tabor

CVIČENÍ JÓGY O PRÁZDNINÁCH
1. července–28. srpna 
Tradičně se cvičí v Jógacentru každé  pondělí od 9.00–10.30 hodin 
a  každou středu od 18.30–20.00 hodin. Vstupné: 80, 70, 40 Kč

JÓGA V PARKU
do 28. září 
Park na Pražském sídlišti
Po celou letní sezónu, za přispění Zdravého města Tábor, probí-
há cvičení jógy venku na čerstvém vzduchu. Vhodné pro všech-
ny, začátečníky i pokročilé. Každou sobotu od 9.00 hod. do 10.30 
hodin na Pražáku a každý čtvrtek u penzionu na Mýtě v Sezimo-
vě Ústí 1. Karimatku s sebou.

OSTATNÍ  www.visittabor.eu

MIGHTY SOUNDS – 15. ROČNÍK
12.–14. července 
Letiště Čápův dvůr
Unikátní žánrová akce, která každoročně přiveze přes 100 interpre-
tů. Během tří dnů nabídne živá vystoupení, DJské sety, alternativní 
divadlo, stand-up vystoupení, sportovní a jiné doprovodné akce. To 
nejlepší z punku, punkrocku, rock‘n’rollu, reggae, hc, ska a rockabilly
Více na www.mightysounds.cz.
Vstupné: na místě 1900 Kč za všechny 3 dny

JORDÁNSKÝ PLAVECKÝ MARATON
20. července, 11.00 hodin 
Dětské dopravní hřiště pod Sladovnou
Zúčastněte se druhého ročníku Jordánského maratonu, který 
proběhne  na Jordáně v Táboře. Zúčastnit se můžete aktivně 
jako plavec nebo jako divák. Pro více informací navštivte naše 
webové stránky. www.jordanskymaraton.cz 

ŠERMÍŘI NA MLÝNĚ
20. července, 13.00–22.00 hodin 
Matoušovský mlýn – Dražice
V prostředí tábořiště v blízkosti řeky Lužnice zažijete středo-
věk. SHŠ Jezerničtí páni z Tábora vám ukáží scénicko–tech-
nický šerm a kaskadérskou práci. Součástí bude lukostřelnice. 
Ochutnáte pivo z minipivovaru. Občerstvení v místě. Po setmění 
ohňová show. 
Pořádají SHŠ Jezerničtí páni z Tábora.
Vstupné: 50 Kč děti do 15 let, 100 Kč dospělí, rodinné vstupné 
2+2 200Kč



16

BURZA TÁBOR
20. července, 10. srpna, 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

TÁBORSKÝ TRIATLONOVÝ FESTIVAL 2019
3.–4. srpna 
Náměstí T. G. Masaryka 788, Tábor
Víkend bude patřit triatletům ze 14 zemí Evropy, ale také široké 
veřejnosti. Poběží se také charitativní noční běh pro hendike-
pované sportovce z Kaňky, který odstartuje v sobotu ve 21.00 
hodin. Festivalový víkend pokračuje v neděli. Evropská juniorská 
špička odstartuje ve 12.05 hodin, v 17.00 hodin se na stejnou 
trať pustí česká triatlonová špička, která zabojuje o tituly Mistrů 
České republiky. Více na tabortriathlonfestival.cz
Vstupné: zdarma

POUŤ K PANNĚ MARII KLOKOTSKÉ
15.–18. srpna
Poutní kostel Klokoty
Více na www.klokoty.cz.
Pořádá římskokatolická farnost Klokoty.

BY WILD LIFESTYLE – VÝSTAVA
16. srpna, 18.00 hodin
Restaurace U Zeleného stromu 
Poslední tvorba velkoplošných obrazů, betonová tvorba, ručně 
šité sofa. 
Vstupné: 290 Kč, pár 490 Kč, děti zdarma

NAŠE CHUTĚ
18. srpna, 11.00–20.00 hodin 
Střelnice
Již 6. ročník food festivalu lokálně smýšlejících restaurací z celé 
ČR. Živá hudba, přednášky a zajímaví hosté. 
Vstupné: 100 Kč

ŽERTOVNÝ ZÁVOD NA PODPORU DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ O DUŠI!
24. srpna, 15.00–17.00 hodin
Žižkovo náměstí
Výtěžek akce putuje na podporu služeb pro duševní zdraví 
v Táboře.
Pořádá FOKUS Tábor.

PESHATA PRO FOKUS TÁBOR
24. srpna, 17.00–19.00
Žižkovo náměstí
Pořádá FOKUS Tábor.

PŘEHLÍDKA KLOBOUKŮ V MNOŽINĚ
28. srpna, 18.00–22.00 hodin
Střelnice – spolkový dům
Unikátní benefiční Přehlídka klobouků organizovaná Divadlem Množiny. 
K vidění budou historické i modelové klobouky ze sbírky Magdaleny 
Kopotové. Jako modelky se představí výrazné osobnosti z Tábora 
i okolí a těšit se můžete rovněž na několik uměleckých výstupů, kte-
rými účinkující obohatí program. Následovat bude moderovaná bese-
da s majitelkou sbírky a zahradní slavnost. Součástí celého projektu 
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bude také navazující výstava fotografií „Dáma v klobouku“ Veroniky 
Pilařové a Jindry Prokeše. Veškerý zisk ze vstupného bude darován 
na podporu Domácího hospice Jordán. Hospic bude možné podpořit 
také zakoupením vybraných modelových šatů od módních návrhářů. 
A k prodeji bude věnován rovněž ORIGINÁLNÍ KLOBOUK s certifiká-
tem Magdalena vintage hats – přímo z dílny Magdaleny Kopotové.
Vstupné: 100 Kč

VÝSTAVY www.galerietabor.cz

GALERIE U RADNICE
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

IVAN OUHEL – SOUVISLOSTI
do 21. července
Aktuální výstava Ivana Ouhela představuje SOUVISLOSTI mezi 
autorovou tvorbou let sedmdesátých a jeho malířským projevem 
z posledních deseti let. Umělec své dílo rozvíjí již padesát let 
a ve svých malbách osobitě zaznamenává emotivní zážitky z pří-
rody ve svém okolí, ale i z cest do vzdálených zemí. Souběžné 
vystavení Ouhelovy tvorby z doby normalizace v konfrontaci 
s rozzářenými obrazy, které jsou inspirovány pobyty v Indoné-
sii, může přinést nový pohled na vývoj malířova díla. Kurátorem 
výstavy je Petr Mach.

KAREL JERIE – MEZI MALBOU A KOMIKSEM
1. srpna – 27. září
Výstava známého malíře a komiksového kreslíře. Výstava ukáže 
kresby a obrazy z posledních třech komiksových knih – Candide, 
1968 a Jan Amos v Exilu.
Ve středu 31. července od 18 hodin zveme na vernisáž 
výstavy.

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

FIMFÁRUM
do 22. září
Výstava pro milovníky animovaného filmu Fimfárum. Expozice 
bude obsahovat trojrozměrné scény z jednotlivých pohádek 
celovečerního filmu a kromě loutek, rekvizit a dekorací budou 
k vidění také originální scénické návrhy, ilustrace, fotografie.

VODÁRENSKÁ VĚŽ
otevírací doba: úterý–neděle 10–12 / 13–16 hodin
vstupné zdarma

DRUHÉ NÁSTUPIŠTĚ DRUHÁ KOLEJ
3. července – 4. srpna
Skupinová výstava Tomáše Hájka (řezby), Barbory Honysové 
(kresby) a Mirka Janošíka (fotografie).
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Ve středu 3. července od 18 hodin zveme na vernisáž výsta-
vy. Vernisáž začne průvodem od augustiniánského klášte-
ra (nám. Mikuláše z Husi) a vyvrcholí koncertem skupiny 
Soundokan u Vodárenské věže.

DAVID PELTÁN – DOLE V DOLE
7. srpna – 1. září 
Výstava fotografií z partnerského města Dole ve Francii. Čtrnáct 
dní měl fotograf David Peltán díky stáži Města Tábor, aby nafotil 
partnerské město Dole ve Francii.
Skrze sociální fotodokument odkrývá krásy i temná zákoutí měs-
ta, jenž je vstupní branou do oblasti Jura. Výstava měla premi-
éru v ulicích partnerského města v listopadu a prosinci loňského 
roku, nyní ji uvidí také táborští obyvatelé a návštěvníci. 

ATELIÉR GRAŽYNA
Palackého 355, Tábor
Galerie současného umění. Výstava obrazů Gražyny P. Kaletové, 
autorka tvoří pod pseudonymem Job D. Grash. Prodej umělec-
kých děl jiných autorů.

GALERIE ZA VRÁTKY
Galerie za vrátky vystavuje a prodává současnou výtvarnou tvor-
bu a umělecké řemeslo od cca 120 výhradě českých dodavatelů.

GALERIE SUPICE
Klokotská 119, Tábor
www.supice.cz

červenec–září
Skupinová výstava: Ing.Vendulka Riedlová – obrazy, Mikyšková 
Monika – objekty, Ing.Irena Procházková – obrazy, Ing.Hana 
Skallová – obrazy, Petra Šrámková – obrazy, Tereza Macková 
– obrazy, Jana Chládková – obrazy, Zuzana Křováková – obrazy, 
Jarmila Maršálová – obrazy Olga van Aanhold – obrazy, Andrea 
Tanaki Fejtková – šperky.

ANTIKVARIÁT & GALERIE BASTION
Žižkova 236/2
www.antikvariatcz.com
otevírací doba: pondělí–pátek 11–18 hod., sobota 9–12 hod.

LA INTHONKAEW – OBRAZY
červenec

KLÁRA PAVLOVCOVÁ 
srpen
Výstava linorytů.

MUZEUM PIVOVARNICTVÍ TÁBOR
Žižkovo nám. 5, Tábor

110 LET VESLAŘSKÉHO KLUBU JORDÁN 
červenec–srpen
Výstava fotografií z archivu Šechtl & Voseček připomene výročí 
110 let veslařského klubu a ukáže i další vodní sporty v Táboře.
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HUSITSKÉ MUZEUM TÁBOR – GALERIE AMBIT
Mikuláše z Husi 44, Tábor
www.husitskemuzeum.cz
vstup zdarma

KAREL VALTER (1909–2006)
do 29. srpna
Nový výstavní prostor vzniklý v rámci rekonstrukce budovy 
ředitelství Husitského muzea. Galerie Ambit připomene 110. 
výročí narození jednoho z nejvýznamnějších českých umělec-
kých osobností 20. století – Karla Valtera. Námět výstavy není 
pouhou reflexí výtvarníkova jubilea. Hlavním námětem výstavy 
malíře, grafika, pedagoga a hudebníka však bude krajina, kte-
rou Karel Valter zobrazoval od konce čtyřicátých let. Inspirací mu 
byla zejména rodná jihočeská zem, příroda a život v ní. Krajina 
kultivovaná člověkem, jeho zásahem, a zároveň krajina poetic-
ká, dramatická, plná motivů a barev. Na výstavě pod názvem 
Jihočeská krajina ze sbírek Husitského muzea najdete soubor 
papírotisků, temper na papíře a olejomaleb z období padesátých 
až osmdesátých let minulého století.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA TÁBOR
Jiráskova 1775, 390 01 Tábor
www.knihovnatabor.cz
otevírací doba knihovna pro a dospělé: úterý–pátek 9–17 hod.

ČESKÉ VĚDKYNĚ A JEJICH PŘÍNOSY NEJEN ČESKÉ VĚDĚ
červenec–srpen
Oddělení pro dospělé čtenáře
Sada plakátů představuje ženy, které ovlivnily českou a světovou 
vědu zábavnou formou skrze karikatury a jednoduché kvízy.

MATEMATIKA VE SLUŽBÁCH ASTRONOMIE
červenec–srpen
Galerie Na Schodišti
Fotografie astronomických jevů Miloslava Druckmüllera, světově 
uznávaného astrofotografa.

KINOKAVÁRNA SVĚT
nám. Františka Křižíka 1291/24, 390 01 Tábor

JIHOČESKÁ VÝSTAVA V TÁBOŘE 1929
Výstava fotografií z archivu Šechtl & Voseček.

HOSTINEC POD KAŠTANEM V MĚŠICÍCH

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ STARÝCH MĚŠIC A JEJICH OBYVATEL
do 31. prosince 
Fotografie zachycující staré Měšice a její obyvatele 1890–1950.

Změna programu vyhrazena!

Více informací o kulturních akcích v Táboře a okolí na
www.visittabor.eu
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