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MĚSTO TÁBOR www.visittabor.eu

DEN DĚTÍ
2. června, 14.00–17.30 hodin
Tismenické údolí, pod hradem Kotnov
Zábavné odpoledne pro děti.
Program: 
14.00 hodin – SK VIKTORIA TÁBOR - FRESH DANCE taneční skupina 
14.10 hodin – JAK SE JANEK NEUMĚL ROZHODNOUT
– Divadélko KOS České Budějovice
15.30 hodin – UDATNÝ MATYÁŠ – Divadélko KOS České Budějovice
Doprovodný program:
tvořivé dílničky, horolezecká stěna, jízda na kladce, chůze po laně mezi 
stromy, hudební dílna, žonglérské workshopy, rumpálový kolotoč
FESTIVÁLEK AMATÉRSKÝCH DIVADEL
4.–16. června
Kulturní klub Trafačka, Dobrovského ul., Tábor
4. června, 16.00 hodin – VÍLÍ POHÁDKA
– divadelní soubor dětí Tralalou z RC Radost 
7. června, 19.00 hodin – komedie DOBRÉ RÁNO, RODINO! – divadlo KAPOTA  
8. června, 18.00 hodin – soubor dialogů, recitací a hudby TŘI PILÍŘE 
– divadelní kroužek Táborského soukromého gymnázia
11. června, 19.00 hodin – komedie UKLÍZEČKA
– divadelní soubor Voživot z Mladé Vožice 
14. června, 19.00 hodin – komedie AMANT – ochotnický soubor Forbína 
15. června, 19.00 hodin – předpremiéra hořké komedie TAK TAKHLE TO BYLO...
- Divadelní soubor Tábor
16. června, 16.00 hodin – MOŘE PLASTU
– divadelní soubor dětí Tralalou z RC Radost
Vstupné: zdarma
HUSITSKÉ DNY V TÁBOŘE
4.–6. června, 9.00 a 11.00 hodin
Housův mlýn
Divadelní představení o životě mistra Jana Husa, středověké hry a soutěže. 
Určeno pro ZŠ.
SLAVNOSTNÍ PREZENTACE PROJEKTU PAMĚŤ NÁRODA
- PŘÍBĚHY NAŠICH SOUSEDŮ
6. června, 17.00–20.00 hodin 
Střední průmyslová škola strojní a stavební Tábor - kinosál
Žáci a studenti místních škol vypátrali osudy pamětníků z táborského 
regionu a veřejně je představí na slavnostní prezentaci. Odborná porota 
ocení nejzajímavější reportáž.
Pořádá Město Tábor ve spolupráci se společností Post Bellum.
Vstupné: zdarma
376. BAREVNÝ ČTVRTEK ANEB OD TÁBORA AŽ NA KONEC SVĚTA
TURECKO – LÝKIJSKÁ STEZKA
6. června, 19.00 hodin
Divadlo Oskara Nedbala 
O zážitky z putování po více než 500 km dlouhé jihoturecké stezce mezi 
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městy Fethiye a Antalya se podělí Ing. Jaromír Novák. Cesta sleduje 
původní řecké i římské silnice, nomádské cesty a lesní průseky kolem 
pobřeží i přes horské hřbety starověké Lýkie.
Ve spolupráci s Divadlem Oskara Nedbala a Blatským muzeem v Soběslavi.
Vstupné: 30 Kč
DEN S INTEGROVANÝM ZÁCHRANNÝM SYSTÉMEM
8. června, 10.00–15.00 hodin 
Odpočinková zóna Komora
Prezentace činnosti a ukázky zákroků jednotlivých složek Integrovaného 
záchranného systému a jejich partnerů s doprovodným programem. Akce 
se koná pod záštitou starosty města Tábora Ing. Štěpána Pavlíka a senátora 
Mgr. Jaroslava Větrovského.
Pořádá Město Tábor a složky Integrovaného záchranného systému.
Vstupné: zdarma
NOSTALGICKÉ JÍZDY ČD
HISTORICKÉ JÍZDY BOBINKOU
zahájení 15. června 
ČD Tábor
Jízdy historickými vláčky po naší nejstarší elektrifi kované trati z Tábora
do Bechyně. Jízdy historických vlaků probíhají od 15. 6. do 15. 9. 2019. 
Podrobné informace na www.cd.cz/jiznicechy.
DRAČÍ LODĚ
16. června, 10.00–17.00 hodin
Kemp Knížecí rybník /MHD – linka č.30/
Zábavné závody pro širokou veřejnost na otevřené prodloužené kánoi 
ozdobené dračí hlavou. Soutěžit budou 20členné posádky jakékoliv 
sportovní úrovně s kormidelníkem a bubeníkem na speciálních dračích 
lodích o délce 12,5 m. 
ZÁVODY DRAČÍCH LODÍ PRO ŠKOLY Z TÁBORSKÉHO REGIONU
17. června, 8.00–14.00 hodin
Kemp Knížecí rybník /MHD – linka č.30/
Týmové klání žáků na dračí lodi. 
VERNISÁŽ VÝSTAVY FIMFÁRUM
19. června, 17.00–19.00 hodin 
Galerie 140
Výstava pro milovníky animovaného fi lmu Fimfárum.
Vstupné: zdarma
HUSITSKÉ MUZEUM www.husitskemuzeum.cz

KOSTÝMOVANÁ PROHLÍDKA
1. června, 13.00–14.00 hodin
Objednávky na tel.: 774 059 263, objednavky@husitskemuzeum.cz
Vstupné: základní 70 Kč / snížené 50 Kč
SOBOTNÍCI - PRAŽSKÉ PŘEDMĚSTÍ A JIHOČESKÁ VÝSTAVA V ROCE 1929
15. června, sraz ve 14.00 hodin na autobusové zastávce Písecké rozcestí 
(směr centrum)
Pravidelná historicko-vlastivědná vycházka pro zájemce o historii.
Vstupné: zdarma
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VÍTEJTE V RAJSKÉM DVOŘE!
22. června, 15.00–21.00 hodin 
Husitské muzeum v Táboře - augustiniánský klášter,
nám. Mikuláše z Husi čp. 4
Slavnostní otevření rajského dvora a nové galerie Ambit v nově zrekon-
struované budově augustiniánského kláštera s bohatým doprovodným 
programem. Vystoupení pěveckých sborů, koncert středověké kapely, 
šermíři, projekce, komentované prohlídky, dětský muzejní koutek. 
Vstupné: zdarma
VERNISÁŽ VÝSTAVY KAREL VALTER (1909 - 2006) - JIHOČESKÁ 
KRAJINA ZE SBÍREK HUSITSKÉHO MUZEA
22. června, 15.00–21.00 hodin
Husitské muzeum v Táboře - galerie Ambit, nám. Mikuláše z Husi čp. 44
Vstupné: zdarma
TÁBORSKÝ TRIPTYCH 2019
27. června, 18.00–19.00 hodin 
kostel Narození Panny Marie v Táboře, nám. Mikuláše z Husi 44
Adam Václav Michna z Otradovic: Loutna česká Ensemble Inégal, Praha
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.
MĚSTSKÁ KNIHOVNA TÁBOR www.knihovnatabor.cz

BRAIN&BREAKFAST: CO POTŘEBUJÍ MLADÍ LIDÉ PRO SPLNĚNÍ SVÝCH SNŮ?
4. června, 8.30–10.00 hodin
S Romanem Stupkou a Jiřím Zrůstem.
Vstupné: zdarma
SPISOVATELÉ DO KNIHOVEN: 10. ANNA BOLAVÁ
6. června, 18.30–20.00 hodin 
Vstupné: zdarma
NOC LITERATURY 2019
12. června, 18.00–20.30 hodin 
Staré Město, okolí náměstí Mikuláše z Husi
Noc literatury už SEDMÁ v pořadí. Předčítat budou: milovnice knih
a soudkyně Ivana Jakšičová; dámy s velkým srdcem z Domácího hospice 
Jordán Marie Sovadinová a Jana Špačková; muž, který je všude tam,
kde se něco děje, zpravodaj ČT Martin Donát; herečka Národního divadla 
Marie Štípková; středoškolský profesor, knihomol, zpěvák a herec Michal 
Krejči. Každý předčítač si zaslouží svého uvaděče. Letos jimi budou herci 
z Divadla Kapota. Podíváte se do budovy okresního soudu na náměstí 
Mikuláše z Husi, do zimní kaple kostela Narození Panny Marie na náměstí 
Mikuláše z Husi, do koncertního sálu Základní Umělecké Školy Oskara 
Nedbala, do kavárny Obývák coff ee & cocktail bar v Klokotské ulici,
do Vinotéky U Josefa v Klokotské ulici. Doprovodný program: 20.45-22.00 
hodin: koncert kytaristy Michaela Sovadiny v zimní kapli kostela Narození 
Panny Marie.
Vstupné: zdarma
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DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ KNIHOVNY NA SOJČÁKU
18. června, 9.00–17.00 hodin
pobočka na Sídlišti nad Lužnicí
PRÁZDNINOVÉ CESTY
19. června, 14.00–16.00 hodin
Zážitkové odpoledne s tvorbou. 
Vstupné: zdarma
VESMÍRNÝ TÁBOR 2019:
APOLLO 11 – PRVNÍ KROKY POZEMŠŤANŮ PO MĚSÍCI
19. června, 18.00–20.00 hodin 
Přednáší Milan Halousek. Vstupné: zdarma
BRAIN&BREAKFAST: SKAUTING, STOLETÍ DOBRODRUŽSTVÍ,
ZÁPASŮ A INOVACÍ
20. června, 8.30–10.00 hodin
Skauting jako výchovné hnutí existuje více než 100 let. Má velkou tradici
a zároveň je schopno se intenzivně rozvíjet, hledat nové přístupy k 
výchově a vzdělávání. O tom bude v několika obrazech mluvit ředitel 
Skautského institutu Miloš Říha (Šípek). Vstupné: zdarma
CO JE KOČKA ZAČ A CO POTŘEBUJE?
22. června, 11.00–13.00 hodin
Přednáší MVDr. Martina Načeradská. Rezervace na kockavsrdci@seznam.cz 
Vstupné: dobrovolné - veškerý výtěžek půjde pro depozitum Kočka v srdci
DIVADLO OSKARA NEDBALA TÁBOR www.divadlotabor.cz

DEN DĚTÍ V DIVADLE
2. června, 14.30–17.30 hodin, sk. E 
velký sál a divadelní park (za nepřízně počasí se akce koná uvnitř divadla)
Program:
PIPI DLOUHÁ PUNČOCHA - Divadlo rozmanitostí Most 
Piknik a koncert kapely Nedloubej se v nose.
Vstupné: 120, 100 Kč
SKLADATELÉ V PAŘÍŽI
4. června, 19.00 hodin, sk. H
RYCHLÉ ŠÍPY
7. června, 19.00 hodin, sk. A
FORECASTING/ TANEC PRAHA V TÁBOŘE
10. června, 19.00 hodin, mimo předplatné
Vstupné: 190 Kč
ZUB ZA ZUB
11. června, 19.00 hodin, sk. C
NOC V BENÁTKÁCH
12. června, 19.00 hodin, sk. A
ZAHRADNÍ SLAVNOST - VYVĚSTE FANGLE!
JONÁŠ A TINGL-TANGL 
13. června, 19.00–23.00 hodin, mimo předplatné
Velký sál a divadelní park
Po představení slavnostní přípitek a setkání s legendami divadla Semafor.
Vstupné: předplatitelé 90 Kč, ostatní 250 Kč
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ZAVŘETE OČI, SWING PŘICHÁZÍ...
17. června, 19.00 hodin, sk. C
SYMFONICKÝ KONCERT
22. června, 19.00 hodin, mimo předplatné
Vstupné: předplatitelé zdarma, ostatní 120 Kč
OPERNÍ KONCERT
29. června, 19.00, mimo předplatné
Vstupné: předplatitelé zdarma, ostatní 120 Kč
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.
DOMÁCÍ HOSPIC JORDÁN, O. P. S.  www.hospicjordan.cz 
Informace a přihlášky: Eva Špallová 725 414 931,
eva.spallova@hospicjordan.cz 
DĚKUJEME ZA PODPORU - KONCERT PRO DÁRCE A VEŘEJNOST
7. června, 17.00–20.00 hodin 
Amfi teátr Tismenické údolí
Když slova díků nestačí, pomůže hudba! Zveme naše dárce, podporovatele 
i širokou veřejnost na setkání za zvuku hudby skupiny MexWave. 
Vstupné: zdarma
ODPOLEDNÍ NOC LITERATURY PRO DĚTI A MLADÉ DUCHEM
12. června, 15.00–18.00 hodin
Dobročinný obchod Domácího hospice Jordán (OD Dvořák, 1. patro)
Z dětských knížek budou předčítat Kristína Vrkočová, Jan Kopřiva, Denisa 
Machoňová Tichá, Jana Hubka Vanýsková.
Vstupné: zdarma
NEJSTE SAMI - SETKÁNÍ PRO PEČUJÍCÍ
14. června, 9.00–10.30 hodin
 Setkání pro všechny, kdo pečují nebo se chystají pečovat o své blízké. 
Setkání vede psychoterapeutka Yvona Kunová.
Vstupné: zdarma
PŘÍSTAV - SETKÁNÍ PRO POZŮSTALÉ
15. června, 10.00–11.30 hodin 
Komorní setkání pro vzájemnou podporu v čase, kdy se vyrovnáváte
se ztrátou svého blízkého.
Vstupné: zdarma
DOBROČINNÝ FASHION BAZAR PRO HOSPIC
15. června, 11.00–19.00 hodin 
u Stánku Žižkovo náměstí Tábor
Finance získané z akce budou použity na provoz Domácího hospice Jordán.
Vstupné: zdarma
RC RADOST O.P.S. www.rcradost.cz

LETNICE - OTEVÍRÁNÍ STUDÁNEK
9. června, 16.00–17.00 hodin
sraz u kláštera v Klokotech
Vydáme za zpěvu písní k pramenu Dobré vody. Otvírání studánek je 
svátkem probuzení ozdravné síly přírody. Těšit se můžete na tradiční 
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hry, hledání pokladu Země a pohoštění. Za nepříznivého počasí se akce 
nekoná. 
Vstupné: dobrovolné
ŽIJEM LESEM Z.S. www.zijemlesem.cz

DO ŠKOLKY S ÚSMĚVEM
4. června, 17.30–19.30 hodin 
Jak připravit sebe i dítě na nástup do školky. Beseda s Květou Cermanovou.
Rezervace místa e-mailem: info@zijemlesem.cz 
Vstupné: 100 Kč
U LENOCHODA www.ulenochoda.cz

DEN DĚTÍ U LENOCHODA
2. června, 14.00–16.30 hodin 
Vstupné: 30 Kč
VYROBTE SI STROM ŽIVOTA
13. června, 17.00–19.00 hodin 
Vhodné pro všechny od 12 do 99 let. Materiál a pomůcky jsou v ceně.
Vstupné: 350 Kč
KURZ ŠITÍ ZAČÁTEČNÍCI
15. června, 10.00–16.00 hodin 
Vstupné: 900 Kč
JEDNOTA KAFE & KNIHY www.facebook.com/kafeknihyjednota 
Každý měsíc najdete v Jednotě autorská čtení se současnými českými 
spisovateli 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
TÁBORSKÉ DVORKY
15. června, 14.00–23.00 hodin
Staré město Táborské
Objevte staroměstské dvorky. Seznamte se s jejich obyvateli. Vyberte si 
zážitek kulturní či kulinářský. Zažijte staré město jinak!
Pořádá Spolek ZORA a kavárna a knihkupectví Jednota.
Akce probíhá za podpory města Tábor.
Vstupné: dobrovolné
ZOOLOGICKÁ ZAHRADA TÁBOR  www.zootabor.eu

LOUTKOHRANÍ V ZOO TÁBOR
do 30. června 
Program pro MŠ a žáky1.- 3. tříd ZŠ. 
Pořádá ZOO Tábor a Divadlo Dokola (www.divadlodokola.cz). 
Vstupné: 140 Kč/dítě (doprovodné osoby zdarma)
DEN DĚTÍ V ZOO
1. června, 9.00–17.00 hodin 
Tématické hry, při kterých se naučíte poznávat přírodu kolem sebe.
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SVĚTOVÝ DEN ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
8. června, 10.00–16.00 hodin 
NOC V ZOO
8. června, 21.00–22.30 hodin 
Sraz u pokladny ve 21.00 hodin. Na konci prohlídky možnost opékání buřtů 
u týpí - vše k ohni s sebou. Nutné se předem přihlásit na akce@zootabor.eu 
SVATOJÁNSKÁ NOC V ZOO
22. června, sraz ve 20.40 hodin, zahájení prohlídky ve 21.00 hodin 
Čeká vás nevšední večerní prohlídka zakončená svatojánským ohněm u týpí. 
Baterky a vše k ohni s sebou. Nutné se předem přihlásit na akce@zootabor.eu 
ZA VYSVĚDČENÍ DO ZOO
28.–30. června 
Pro žáky s vyznamenáním je vstup za polovinu a za samé jedničky zdarma.
MUZEUM LEGA TÁBOR www.muzeumlegatabor.cz

DEN DĚTÍ V MUZEU LEGA
1.–2. června
Po celý víkend budeme rozdávat dárečky v hodnotě 300 Kč.
Dostanete jej ke každé zakoupené rodinné vstupence.
HOTEL PALCÁT TÁBOR www.hotelpalcat.cz

CAVEMAN
3. června, 19.00–20.30 hodin
Slavná one man show o tom, co dělá muže mužem a ženu ženou.
Vstupenky v distribuci v prodejních sítích Ticketportal a Ticketstream. 
Vstupné: 350 Kč
HANA ZAGOROVÁ + PETR REZEK
10. června, 19.00–22.00 hodin
Doprovází skupina BOOM! BAND Jiřího Dvořáka.
Vstupné: 590 Kč, 690 Kč
QUEENIE – WORLD QUEEN TRIBUTE BAND
21. června, 20.00–23.30 hodin 
Vstupné: 390 Kč
SPORTOVNÍ TANEČNÍ KLUB 6DANCE www.6dance.cz

MADISON REKORD
21. června, 19.00–22.00 hodin
Žižkovo náměstí - u Stánku
Pokus o překonání rekordu z roku 2017 v počtu tančících Madison. Rekord 
přijede zapsat Agentura Dobrý den z Pelhřimova. 
OSTATNÍ  www.visittabor.eu

VENKOVNÍ OTEVŘENÁ LEKCE NAAM JÓGY NA PODPORU VIZE 
GLOBÁLNÍHO MÍRU A LÉČENÍ
6. června, 16.00–17.00 hodin 
Náměstí T. G. Masaryka
Naam jóga je komplexní systém práce s energií této doby, který dovoluje 
tělu uvolnit se z každodenního spěchu a stresu díky kombinaci práce 
s pohybem, dechem a zvukovou meditací. Akce se koná pod záštitou 
starosty města Ing. Štěpána Pavlíka. 
Vstupné: zdarma
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ZAHRADNÍ SLAVNOST ANEB KAŇKOHRANÍ
7. června, 16.00–22.00 hodin 
Centrum Kaňka, Helsinská 2731 Tábor
Odpoledne plné her, tvoření a aktivit nejen pro rodiny s dětmi se plynule 
přenese v zahradní párty s kapelou. Podrobný program na www.kanka.
info. Akce probíhá za podpory Města Tábor. Vstupné: 50 Kč
IVAN FOLETTI: KRAJINA JAKO GALERIE OBRAZŮ: STĚHOVAVÍ HISTORICI 
UMĚNÍ A JEJICH POUŤ ČASEM
6. června, 19.00 hodin 
BaoDílna
Vstupné: 100 Kč
KAMBA FESTIVAL 2019 - VÍKEND PLNÝ ROVNOVÁHY
7.–9. června 
Střelnice - spolkový dům
Letošním tématem se stane Rovnováha. Více na www.kamba.eu
Pořádá KAMBA, z. ú.
Vstupné: v předprodeji: 1299 Kč (přednášky včetně workshopů), 649 Kč 
(všechny přednášky)
ZÁVOD V PLÁŽOVÝCH DISCIPLÍNÁCH
8. června, 9.00 hodin 
Jordánská pláž
Vodní záchranná služba Tábor, p.s. pořádá závod v plážových disciplí-
nách, při kterém chce veřejnost seznámit se zajímavým a užitečným 
sportem, který je skvělou průpravou pro záchranu lidských životů
ve vodě i na suchu.  
Vstupné: zdarma
KVĚTINOVÝ PIKNIK Z BOTANICKÉ ZAHRADY 
8. června, 10.00–16.00 hodin 
Botanická zahrada při VOŠ a SZeŠ Tábor
Botanický seminář a kulinární workshop. Přihlášky u Ing. Žanety Šiškové, 
tel. 774 128 073 nebo na adrese botgarden@seznam.cz. Vhodné pro děti 
od 10 let. 
Vstupné: cena semináře 799 Kč
POHÁDKA POD HÝLAČKOU - O ŠEVCI MATOUŠOVI
8. června, 14.00 hodin 
rozhledna Hýlačka na Větrovech
Pohádka v podání Divadla mladých Tábor.
Pořádá Klub českých turistů Tábor.
Vstupné: zdarma
KRAJSKÁ SOUTĚŽ V POŽÁRNÍM SPORTU HASIČŮ
14. června, 9.00–17.00 hodin 
Stanice Tábor Měšice a Stadion Míru
Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje - ÚO Tábor, Spolek přátel 
hasičů Tábora a Kostnice, Jihočeský HSK, z.s. pořádají pod záštitou starosty 
města Tábora Ing. Štěpána Pavlíka krajskou soutěž v požárním sportu. 
Vstupné: zdarma
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T-MOBILE OLYMPISKÝ BĚH
19. června, 18.00–20.00 hodin 
Náměstí T. G. Masaryka
Přesně v jeden okamžik oslaví společně 80 tisíc běžců na 80 místech po 
celé České republice mezinárodní Olympijský den. Všichni, kteří se chtějí 
do akce zapojit a zaběhnout si pěti kilometrovou trať Starým městem, se 
mohou registrovat do 12. června na www.olympijskybeh.cz. Akce se koná 
pod záštitou místostarosty města Mgr. Václava Klecandy. 
Vstupné: zdarma
PRAKTICKÁ SEBEOBRANA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
A SENIORY
24. června, 15.00–18.00 hodin 
Nemocnice Tábor - budova ředitelství, zasedací místnost v 1. patře
Pod vedením zkušeného lektora získáte teoretické znalosti jak a čím se 
bránit a budete mít i možnost si na vlastní kůži vyzkoušet, jak postupo-
vat při napadení a nečekaném konfl iktu. Pořádá Jihočeské centrum pro 
zdravotně postižené a seniory. Vstupné: zdarma
VÝSTAVY www.galerietabor.cz

GALERIE U RADNICE
IVAN OUHEL – SOUVISLOSTI
do 21. července
Výstava představuje SOUVISLOSTI mezi autorovou tvorbou let sedmdesá-
tých a jeho malířským projevem z posledních deseti let. Umělec své dílo 
rozvíjí již padesát let a ve svých malbách osobitě zaznamenává emotivní 
zážitky z přírody ve svém okolí, ale i z cest do vzdálených zemí. Souběžné 
vystavení tvorby z doby normalizace v konfrontaci s rozzářenými obrazy, 
které jsou inspirovány pobyty v Indonésii, může přinést nový pohled na 
vývoj malířova díla. Kurátorem výstavy je Petr Mach. 
GALERIE 140 
POD OCHRANOU SVATÉHO FLORIANA
do 9. června
Výstava, mapující více než pět století působení kominíků v Čechách, 
přiblíží dějinné peripetie příchodu prvních kominíků na naše území, jejich 
nezastupitelnou roli v prevenci požárů i náplň jejich dnešní práce.
Výstavu pořádá město Tábor ve spolupráci se Spolkem pro založení muzea 
kominického řemesla a jeho propagaci.
FIMFÁRUM
20. června – 22. září
Výstava pro milovníky animovaného fi lmu Fimfárum. Expozice bude obsa-
hovat trojrozměrné scény z jednotlivých pohádek celovečerního fi lmu
a kromě loutek, rekvizit a dekorací budou k vidění také originální scénické 
návrhy, ilustrace, fotografi e nebo část věnovanou herecké legendě Jana 
Wericha.
Ve středu 19. června od 17.00 hodin zveme na vernisáž výstavy.
VODÁRENSKÁ VĚŽ
ALEXANDRA RUDOVÁ
do 2. června
Autorská technika malby na čiré plastové plochy. 
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MARTIN ŽALDA
5.–30. června
Výstava obrazů a kreseb.
DIVADLO OSKARA NEDBALA TÁBOR 
Z TÁBORA • TŘI ROKY - LUKÁŠ BLÁHA
do 28. června 
Galerie Evárium
fotografi e
VE SMÍRU VLNY - MIROSLAV ŠISLER
do 28. června
DON galerie
MĚSTSKÁ KNIHOVNA TÁBOR
SRÍ LANKA
3.–28. června
Galerie Na Schodišti
Výstava fotografi í Jana Procházky.
HUSITSKÉ MUZEUM TÁBOR
KAREL VALTER (1909 - 2006)
- JIHOČESKÁ KRAJINA ZE SBÍREK HUSITSKÉHO MUZEA
23. června - 29. srpna
galerie Ambit, nám. Mikuláše z Husi čp. 44
První výstava připomene 110. výročí narození jednoho z nejvýznamněj-
ších českých uměleckých osobností 20. století - Karla Valtera. 
HOSTINEC POD KAŠTANEM /Měšice/
VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ STARÝCH MĚŠIC A JEJICH OBYVATEL

JAK SE ZAPOJIT DO PROJEKTU TÁBOR V AKCI?
Registrací na https://www.visittabor.eu/registrace získáte možnost samo-
statného 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.

INFOCENTRUM MĚSTO TÁBOR
adresa: Žižkovo nám. 2, 390 01 Tábor
telefon: 381 486 230–4 
fax: 381 486 239
e-mail: infocentrum@mutabor.cz 
www.visittabor.eu
www.facebook.com/mutaborcz
otevřeno: pondělí–pátek 8.30–19.00 hodin 
                   sobota, neděle 10.00–16.00 hodin

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