
P á t e k   15. 9. 

 
Žižkovo náměstí 
19 hod.  SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ  

ELTHIN – středověká hudba (Plzeň) 
Slavnostní fanfáry v podání souboru TaKvintet Tábor 

 
20.30 hod.  ZAHÁJENÍ FESTIVALU TÁBORSKÁ SETKÁNÍ 2017 

STAROSTOU MĚSTA 
 

   BOHUŠ MATUŠ - muzikálový zpěvák 
 
                 
 HUSITSKÝ CHORÁL v podání Bohuše Matuše  

 

PŘÍCHOD POCHODŇOVÉHO PRŮVODU 
Průvod vychází ve 20.45 hod. z náměstí T.G.M. po trase 9. května, Křižíkovo 
náměstí, Palackého ulice a Pražská ulice. 

 
21.15 hod. SLAVNOSTNÍ CEREMONIÁL  

Jan Žižka tradičně pozve své současné tábority k zahájení 26. ročníku 
slavností. 

 

21.30 hod.  VIDEOMAPPING 
Umělecká počítačová projekce na fasádu historické radnice, která boří 
představy o reálném prostoru i čase, tentokrát věnována roku 1437, kdy byl 
Tábor povýšen na královské město (580 let). 

  

22.15 hod.  MIG 21  
Česká popová hudební skupina v čele se svérázným frontmanem (zpívajícím 
hercem) Jiřím Macháčkem.  
 

23.45 hod.  FEKETE SERETLEK 
Živá hudba a divadlo v jednom. Skupina zpracovává a proměňuje tradiční 
lidové motivy a písně z celého světa a přetváří je v nové a originální tvary       
a kompozice. 

 
 
Tržní náměstí 
18–24 hod.            NOČNÍ STŘEDOVĚKÉ TRŽIŠTĚ 

Ve 22 hodin zahájení programu na trhu. Uvidíte zde tanečnice, fakíra       
a žongléry. 
Harmonogram programu najdete u hlavního podia a bude vyhlašován 
heroldem. 

18–24 hod.  STŘEDOVĚKÉ LEŽENÍ Z 2. POL. 15. STOLETÍ 
Uvidíte dobový život, středověkou kuchyni a mnoho dalšího. (Šermířský 
spolek Tábor - Táborští Kupci) 
 

                                       Ve  21.45 hodin zde bude probíhat odstrojování průvodu. 

 



Housův mlýn - zážitkové noclehy, krčma, katův ateliér, filmová zbrojnice  
17–24 hod.    ORIGINÁLNÍ FILMOVÁ ZBROJNICE 

V bohatě vybavené zbrojnici můžete nejen fotografovat, ale zbraně a zbroje si 
můžete také vyzkoušet. Pokud vám tedy nevadí, že například helmici z Tróji 

už měl na hlavě před vámi Brad Pitt! Vstupné: 75 Kč, děti 35 Kč, rodina (2+2) 

200 Kč.  

18.30–24 hod. ORIGINÁLNÍ STŘEDOVĚKÁ ŽRANICE S PROGRAMEM                     
V HUSITSKÉ KRČMĚ 
Bohatý program, jezte rukama, kosti odhoďte psům. Vtipní křižáci, nelítostní 
husité. Stylové pokrmy i obsluha. 

Rezervace do středy 13. 9. na telefonu 775 630 665 (www.housuvmlyn.cz). 
 
   
Divadlo Oskara Nedbala 
14–17 hod.    DIVADELNÍ INFORMAČNÍ CENTRUM   

V 15 hod. kostýmovaná prohlídka divadelní budovy s krátkým hudebním 
programem. Vstupné: 30 Kč, děti do 15 let 20 Kč. 
 

 
Husitské muzeum 
9–17 hod.   POZNEJ MĚSTO S RYTÍŘEM ROLANDEM  

     PRÁČETEM VE MĚSTĚ TÁBOR 
        Hry pro děti - info na pokladně Husitského muzea. 
 

Žižkovo náměstí 2 - U Červeného koně  
10–21 hod.   CESTA ZA OKEM JANA ŽIŽKY 
        Dobrodružství v únikové místnosti. 

 

http://www.housuvmlyn.cz/

