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MĚSTO TÁBOR www.visittabor.eu
CYKLUS ŠANSONOVÝCH VEČERŮ
CHANTAL POULLAIN
1. února, 19.00 hodin
malý sál Střelnice
VYPRODÁNO !
362. Barevný čtvrtek aneb od Tábora až na konec světa
INDIE – RICKSHAW RUN 2016
8. února, 19.00 hodin 
O silné zážitky se s Vámi podělí Martin Hamouz z Brna. V roce 2016 projel
se dvěma kamarády /partička dobrovolníků, která si říká „Manťáci“/ na motorové 
rikše rozmanitou zemí v rámci mezinárodního extrémního závodu Rickshaw Run. 
Za pouhých 16 dnů, za účasti 72 posádek najeli 4600 km a do cíle dorazili
40 minut před uzavřením závodu. 
Vstupné 30 Kč
Ve spolupráci s Divadlem Oskara Nedbala Tábor a s Blatským muzeem v Soběslavi.
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DĚTSKÝ KARNEVAL S DIVADÝLKEM MRAK 
11. února, 14.30 hodin
Centrum Univerzita Tábor
Tradiční dětský karneval se zábavným programem, soutěžemi a zpíváním 
s dětmi i pro děti. 
Vzhledem k omezenému počtu míst je třeba si zakoupit lístek v předprodeji
v Infocentru Města Tábora, Žižkovo náměstí 2, od 1. února.
Vstupné 50 Kč/osoba
FÓRUM ZDRAVÉHO MĚSTA
14. února, 16.30–19.00 hodin 
Centrum Univerzita Tábor
Diskuse s občany nad prioritami města. Hledejme společně, co nás v Táboře 
nejvíce trápí, co bychom chtěli, aby se vyřešilo v co nejkratší době.
Vstupné zdarma
TÁBORSKÝ FESTIVAL VÍNA 2018
www.festival-vina.cz
I. VELKÁ OCHUTNÁVKA VÍN – MORAVA, ZAHRANIČÍ
24. února, 13.00-22.00 hodin
Hotel Palcát
Zahajovací velký košt 20 špičkových moravských vinařů ze Znojemské vinařské 
podoblasti.
Vstupné: předprodej 130 Kč, na místě 200 Kč 
Předprodej v recepci Hotelu Palcát, on-line na www.festival-vina.cz
Pořádá Táborský festival vína z. s. ve spolupráci s městem Tábor.
PŘIPRAVUJEME:
CYKLUS ŠANSONOVÝCH VEČERŮ
malý sál Střelnice
Vstupné: předprodej 150 Kč, na místě 200 Kč
Předprodej vstupenek v Infocentru Města Tábora, Žižkovo náměstí 2, od 1. března.
29. března PETRA HAPKOVÁ A NAĎA VÁLOVÁ
26. dubna  ALENA HLADKÁ A PETR OŽANA
24. května ZLATKA BARTOŠKOVÁ
HUSITSKÉ MUZEUM www.husitskemuzeum.cz

KOSTÝMOVANÁ PROHLÍDKA
3. února, 13.00 hodin 
Zábavná výprava do unikátních prostor táborské Staré radnice slibuje nevšední 
zážitek především rodinám s dětmi. Objednávky na tel. 381 254 286. 
Vstupné 60, 40 Kč
PŘEDNÁŠKA – VÍTĚZSLAV ŠTAJNOCHR
15. února, 17.00 hodin 
Přednášky se konají z důvodu rekonstrukce v přednáškovém sále Státního
okresního archivu Tábor, Na Parkánech 1623.
Historik Vítězslav Štajnochr představí život a dílo svého otce akademického 
malíře, sochaře, hudebního a divadelního tvůrce Josefa Štainochra (1899 – 2003). 
Vstupné zdarma
SOBOTNÍCI – 140 LET MUZEA V TÁBOŘE
17. února, 14.00 hodin 
Sraz ve 14.00 hodin před budovou Husitského muzea v Táboře, Žižkovo náměstí čp. 1
Pravidelné sobotní vlastivědné procházky pro zájemce o historii, tentokrát
na téma výročí 140 let muzea v Táboře.
Vstupné zdarma
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA TÁBOR www.knihovnatabor.cz
VESMÍRNÝ TÁBOR 2018
JANA TICHÁ – HVĚZDY A RŮŽE
7. února, 18.00–20.00 hodin 
Hvězdářství za časů posledních Rožmberků v cyklu Vesmírný Tábor.
Jana Tichá (*1965) je ředitelkou Hvězdárny a planetária České Budějovice 
s pobočkou na Kleti, vedoucí výzkumného programu Observatoře Kleť – Projekt 
KLENOT, objevitelkou či spoluobjevitelkou více než 270 planetek. Její jméno 
nese planetka (5757). Tichá, obdržela Cenu Zdeňka Kvíze České astronomické 
společnosti za přínos v oboru studia meziplanetární hmoty a popularizaci 
astronomie (r. 2004) a medaili Za zásluhy primátora statutárního města České 
Budějovice (r. 2013).
VALENTÝNSKÉ ODPOLEDNE
14. února, 14.00–15.30 hodin 
Zábavné odpoledne pro děti.
ZLATÁ SEDMDESÁTÁ: OD ABBY PO ZZ TOP
15. února, 19.00–21.00 hodin 
Poslechový pořad o hudební dekádě, která nám věnovala art, classical, ethno, 
folk, hard, punk a jiné rocky a popy.
SPISOVATELÉ DO KNIHOVEN: JAKUB ŘEHÁK
22. února, 19.00–21.00 hodin 
Jakub Řehák, básník a esejista, je držitelem ceny Magnesia Litera za svou básnic-
kou sbírku Past na Brigitu. 
MASOPUSTNÍ ODPOLEDNE
28. února, 14.00–15.30 hodin 
Zábavné odpoledne pro děti.
DIVADLO OSKARA NEDBALA TÁBOR www.divadlotabor.cz
BAREVNÝ ČTVRTEK SPECIÁL 
DAKAR ZE ZÁKULISÍ ANEB DOBRODRUŽSTVÍ S CEJCHEM SMRTI
1. února, 19.00 hodin 
Vyprávění, historky a zajímavosti ze zákulisí, včetně fotografi í a videozáznamů 
z Rallye Dakar v Africe i v jižní Americe s jejím jedenáctinásobným účastníkem, 
moderátorem a reportérem Janem Říhou. Bonusem bude divácká soutěž
o knižní publikaci z Rallye Dakar. 
Vstupné 50 Kč
LiStOVáNí.cz
A TAKOVÁ TO BYLA LÁSKA
6. února, 18.00 hodin 
Román francouzské spisovatelky vypráví příběh třicetileté Chloé, jejíž manžel 
stojí zničehonic u dveří s kufrem v ruce a oznamuje, že od ní odchází. V šoku
a bolesti ji odváží tchán, starý nepříjemný mrzout, na svoji chalupu. V nadchá-
zející noci odhaluje snaše důvody svého celoživotního mrzoutství – manželství 
založené na povinnosti k manželce a dětem, kterým sice otřásl vztah k „jediné 
lásce jeho života“, ale nezničil je. Zůstat, nebo odejít? Účinkují: Věra Hollá
a Zdeněk Černín Vydalo nakladatelství Mladá fronta. 
Vstupné 80 Kč
VYVOLENI K UTRPENÍ/ ZROZENÍ NADĚJE
7. února, 18.00 hodin 
Filmová mozaika jedné z důležitých kapitol evropských dějin mapuje 
historické osudy Čechů, Němců a Židů na Šumavě a v Bavorském lese od 
10. století po současnost, soužití obyvatel různých vyznání, které bylo 
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násilně ukončeno událostmi 2. světové války. Působivou trilogii uvede 
slovem režisér Zdeněk Flídr, který ji natočil v koprodukci s Českou televizí 
a ZF Filmem.
Vstupné 50 Kč
DIVY LÁSKY A HUDBY
9. února, 19.00 hodin 
OPERA DIVAS – Andrea Kalivodová, Tereza Mátlová, Pavlína Senić – tři 
operní divy a přesto každá jiná... Společně jde o jedinečný trojhlas předních 
pěvkyň prokládaný sólovými skladbami za klavírního doprovodu Ladislavy 
Vondráčkové.
Vstupné: 280, 250 Kč
OPONA!
12. února, 19.00–20.15 hodin, sk. D 
VLADIMÍR MIŠÍK & ETC...
13. února, 19.00–20.00 hodin 
Vstupné: 350, 320, 290 Kč
HEREC A TRUHLÁŘ MAJER MLUVÍ O STAVU SVÉ DOMOVINY
14. února, 19.00–20.30 hodin, sk. F 
BONSAI Č. 3 + MOŠNY
17. února, 19.00 hodin 
Narozeninový folkový koncert.
Vstupné 140 Kč
LUBOMÍR BRABEC – KYTARA
19. února, 19.00 hodin, sk. H 
HON
21. února, 19.00 hodin 
Repríza úspěšné detektivky. Divadlo VRYT Tábor.  
Vstupné 120 Kč
MYSTERIUM ČASU
22. února, 19.00 hodin, sk. A 
KATI
24. února, 19.00– hodin, sk. A 
Přijďte s dětmi do divadla
O ŠÍPKOVÉ RŮŽENCE
25. února, 14.30 hodin, sk. E
SUGAR! (NĚKDO TO RÁD HORKÉ)
26. února, 19.00 hodin, sk. B 
4000 DNŮ
27. února, 19.00 hodin, sk.B 
VÍTĚZNÝ ÚNOR JANA BURIANA
28. února, 19.00 hodin 
Nezaujaté vzpomínání na čas před listopadem 89. 
Vstupné 90 Kč
KINO SVĚT TÁBOR prodej e–vstupenek na: www.kinosvettabor.cz
Rezervace vstupenek telefonicky na 381 252 200 – 16.30–20.00 hodin.
ČERTOVINY
1. února, 17.30 hodin 
2.–4. února, 15.00 hodin 
INSIDIOUS: POSLEDNÍ KLÍČ
1. února, 20.00 hodin 
2. února, 17.30 hodin 
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PREZIDENT BLANÍK
2. února, 20.00 hodin 
3.–4. února, 17.30 hodin 
NIT Z PŘÍZRAKŮ
3.–4. února, 20.00 hodin 
ŠPINDL
5. února, 14.00 hodin – SENIOR KLUB
15. února, 17.30 hodin 
16.–17. února, 20.00 hodin 
ZOUFALÉ ŽENY DĚLAJÍ ZOUFALÉ VĚCI
5.–6. února, 17.30 hodin 
7. února, 20.00 hodin 
19. února, 14.00 hodin – SENIOR KLUB 
KINO ART
NA KONCI SVĚTA
5. února, 20.00 hodin 
NEJTEMNĚJŠÍ HODINA
6. února, 20.00 hodin 
7. února, 17.00 hodin 
SNĚHOVÁ KRÁLOVNA: TAJEMSTVÍ OHNĚ A LEDU 3D
8.–9. února, 17.30 hodin 
10.–11. února, 15.00 hodin 
PADESÁT ODSTÍNŮ SVOBODY
8.–11. února a 14. února, 20.00 hodin 
12.–13. února, 17.30 hodin 
JUMANJI: VÍTEJTE V DŽUNGLI! 3D
10.–11. února, 17.30 hodin 
LABYRINT: VRAŽEDNÁ LÉČBA 3D
12.–13. února, 20.00 hodin 
LABYRINT: VRAŽEDNÁ LÉČBA 2D
14. února, 17.00 hodin 
FILMOVÝ KLUB
ROCK’N ROLL
15. února, 20.00 hodin 
BLACK PANTHER 3D
16.–17. února, 17.00 hodin 
ZA KAMARÁDY Z TELEVIZE 7
17.–18. února, 15.00 hodin 
ZMENŠOVÁNÍ
18. února, 17.00 hodin 
BLACK PANTHER 2D
18. února, 20.00 hodin 
DUKÁTOVÁ SKÁLA
19.–20. února, 17.30 hodin 
TVÁŘ VODY
19.–20. února, 20.00 hodin 
ALENKA V ZEMI ZÁZRAKŮ
21.–22. února, 17.30 hodin 
EWA FARNA 10: NEZNÁMÁ ZNÁMÁ
21. února, 20.00 hodin 
VĚČNĚ TVÁ NEVĚRNÁ
22.–25. února, 20.00 hodin
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PRAČLOVĚK
23.–25. února, 17.30 hodin 
MACH A ŠEBESTOVÁ NA PRÁZDNINÁCH
24.–25. února, 15.00 hodin 
AKTA PENTAGON: SKRYTÁ VÁLKA
26.–27. února, 17.00 hodin 
28. února, 20.00 hodin 
KINO ART
HAPPY END
26. února, 20.00 hodin 
TŘI BILLBOARDY KOUSEK ZA EBBINGEM
27. února, 20.00 hodin 
28. února, 17.00 hodin 
DOMÁCÍ HOSPIC JORDÁN, O. P. S.  www.hospicjordan.cz 

PODPŮRNÁ SKUPINA PRO PEČUJÍCÍ RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY A PŘÁTELE
9. února, 17.00–18.30 hodin 
 Setkání pro všechny, kdo pečují nebo se chystají pečovat o své blízké pro 
vzájemnou výměnu zkušeností, povzbuzení a načerpání sil. Setkání vede
psychoterapeutka Yvona Kunová. Účast je zdarma, setkání je maximálně
pro 10 lidí. Účast předem nahlaste koordinátorce setkání: Eva Špallová
eva.spallova@hospicjordan.cz, tel. 725 414 931.
Vstupné zdarma
NEJSTE SAMI!
10. února, 10.00–11.30 hodin 
Podpůrná skupina pro pozůstalé pro vzájemnou podporu v čase, kdy se 
vyrovnáváte se ztrátou svého blízkého. Nabízíme společná setkání pro vás, kdo 
prožíváte zármutek po smrti svého blízkého. Setkání je maximálně pro 10 lidí. 
Účast předem nahlaste koordinátorce setkání: Eva Špallová,
eva.spallova@hospicjordan.cz, tel. 725 414 931 
Vstupné zdarma
JANÍČEK O. P. S. www.janicekops.cz

VELKÁ POLÁRNÍ VÝPRAVA
24. února, 10.00–16.00 hodin 
Na Polánce v divokých krajích za Ratibořskými Horami
Tentokrát se vydáme do pustých a divokých krajů za Ratibořskými Horami, 
podnikneme polární expedici na Polánku. Pro děti od 5 let. Přihlášky a info: 
Petra Bradová, tel. 724 740 967, petra.brada@hotmail.com
Vstupné 500 Kč
ZOOLOGICKÁ ZAHRADA TÁBOR  www.zootabor.eu

VALENTÝN V ZOO
17.–18. února 
Přijďte o valentýnském víkendu na zamilovanou procházku do ZOO. Páry mají 
slevu na vstupném 1+1 (k zakoupené vstupence jedna zdarma). Soutěžte
o nezamilovanější selfi e ze ZOO Tábor a vyhrajte volné vstupy a upomínkové 
předměty. 
ZA VYSVĚDČENÍ DO ZOO
2.– 4. února 
Žáci s vyznamenáním mají vstup do zahrady od pátku 2. do neděle 4. února 
zdarma. 
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SPORTOVNÍ TANEČNÍ KLUB 6DANCE www.6dance.cz

ROZVRH CVIČENÍ
Studio Grand
Bosu basic – každé pondělí od 9.00 hodin, Latina pro ženy – každé pondělí od 
19.00 hodin, Bosu rehab – každé úterý od 18.30 hodin, Tabata – každé úterý do 
19.30 hodin, Chi-toning – každou středu od 19.30 hodin, Bosu cardio – každý 
čtvrtek od 18.00 hodin a každou neděli od 19.00 hodin Pole dance kurzy. 
POWER & PILATES STUDIO  www.power-pilates.eu

POWERJÓGA S JIRKOU
do 11. června 
Studio Grand 
Pravidelná pondělní powerjóga v centru Tábora s certifi kovaným pohybovým 
specialistou. Probíhá každé pondělí, dle řádného rozvrhu lekcí.
Vstupné 80 Kč
CENTRUM ŽIVOTA www.centrumzivota.cz
Rozvrh pravidelných akcí naleznete na www.centrumzivota.cz
SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ CENTRA ŽIVOTA
1. února, 14.00– 20.00 hodin 
Přijďte se podívat do zcela nového centra rozvoje a setkávání v Táboře. 
Seznámit se, popovídat, vznést dotazy a společně se radovat. Vstup volný. 
OTEVÍRÁME VÁM SVÉ SRDCE
2. února, 17.00–20.00 hodin 
Soubor mini přednášek na různá témata: zdraví, komunikace, děti, rodinný 
systém, vztahy.
Vstupné: zdarma
ŽIVOTNÍ VIZE VAŠEHO SRDCE
3. února, 9.00–18.00 hodin 
Tvůrčí workshop, na kterém si vytvoříte svou vizi pro tento rok. Jak se stát vědo-
mým tvůrcem života, odstranit strachy, stoupnout si do své síly a jít za štěstím.
Kurz vede Bc. Kateřina Krejčí, koučka, terapeutka, lektorka, která provedla 
životní změnou desítky osob. 
ZÁKONY STVOŘENÍ, ROK 2018 A MY
9. února, 18.00–20.30 hodin 
Večerní přednášku u čaje, při které můžete krásně zrelaxovat stejně tak 
jako aktivovat svou mysl pro další otázky a hledání. Tentokrát na téma 
ZÁKONY STVOŘENÍ - síly, které na nás působí, ač jsme si jich vědomi 
nebo ne, které jsou věčné a neměnné. Ve chvíli, kdy si je pojmenujeme, 
dokážeme plynout životem s větší lehkostí, stáváme se aktivními tvůrci 
naší reality. Nová číselná vibrace roku 2018 nám pak může dobře posloužit, 
pokud budeme s těmito zákony v souladu. Dotkneme se gnóze, kabalistic-
kého stromu života, číselné vibrace planet a dalších symbolů
a fenoménů, tak jak to bude v tu chvíli potřeba. Přednáší lektorka Naam 
Yogy a Univerzální Kabaly, Petra Babinská.
Vstupné 200 Kč
JAK PEČOVAT O SVÉ ZDRAVÍ
16. února, 18.00–20.30 hodin 
Jak pečovat o své zdraví v dnešní době pomocí technik, bylinek a přírodních 
přípravků. Převezměme zodpovědnost za své tělo a starejme se o sebe s láskou 
a péčí.
Vstupné 200 Kč
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TAJEMSTVÍ ŽENSKÉHO PÁNEVNÍHO DNA
17. února, 9.00–17.00 hodin 
Speciální sestava cvičení Pánevního dna očima východu i západu a propojení se 
svým pánevním dnem je léčebným postupem pro tělo i duši každé ženy. 
Vstupné 1400 Kč
SPOKOJENÝ MUŽ A ŠŤASTNÁ ŽENA
23. února, 18.00–20.30 hodin 
Co je základem naplněného a silného partnerství. Co nám pomáhá získat stabi-
litu a lásku navždy. Jak na to, když chtějí oba a jak na to, když se snaží jen jeden?
Vstupné: 200 Kč
4 KLÍČE SPOKOJENÉ KOMUNIKACE
24. února, 9.00–17.00 hodin 
Jednoduchý a moderní systém principů komunikace, který vás vyškolí jednou 
pro vždy. Změny v rodině, práci i širokém okolí zaručeny. Pochopíme, uvidíme, 
prožijeme, uslyšíme. Každý z nás je jedinečný a zároveň fungujeme na stejných 
principech. Poznej sám sebe i ostatní. Vstupné 1400 Kč
OSTATNÍ www.visittabor.eu

CVIČENÍ PILOXING
do 27. června 
sál DDM Tábor
Piloxing je velmi zajímavý, jedinečný fi tness program. Nonstop intervalový mix 
Pilates, boxu a tance naprosto dokonale spaluje tuky a formuje vaši postavu. 
Pořádá Nina Capouchová. Více informací na www.bodylove.cz/piloxing-tabor/ 
Vstupné: dospělý 1 lekce 80 Kč /permanentka na 10 lekcí 600 Kč,
student 1 lekce 70 Kč / permanentka na 10 lekcí 500 Kč
FILM „FENOMÉN BRUNO GRÖNING“
10. února, 13.00–18.30 hodin 
Základní škola B. Bolzana, Školní nám. 199 
Seznámení s osobností Bruna Gröninga a uvedení do jeho učení. 
Více na www.bruno-groening-fi lm.org
PLES SPORTOVCŮ
10. února, 19.00 hodin 
Hotel Palcát Tábor
Na plese proběhne slavnostní vyhlášení ankety o nejlepšího sportovce okresu 
za rok 2017. Vstupenky v předprodeji v kanceláři ČUS ZŠ Zborovská v Táboře 
nebo na recepci v Hotelu Palcát. 
Vstupné 150 Kč
BOTTLED ALIVE
11. února, 12.00–19.00 hodin 
Spolkový dům Střelnice
Festival řemeslných vín. Jednodenní přehlídka řemeslných vín od 25 vinařů z 
Čech, Moravy, Slovenska, Rakouska a Franice. Pořádá Jan Čulík.Vstupné 490 Kč
VEPŘOVÉ HODY – STAROČESKÁ ZABIJAČKA
17. února, 9.00–16.00 hodin 
předzahrádka restaurace Beseda, Žižkovo náměstí 5
„Staročeská zabijačka, vepřové hody“ je akce pořádaná SŠ OSAŘ a JŠ s právem 
SJZ, Tábor, Bydlinského 2474 ve spolupráci s podnikem Kostelecké uzeniny
v rámci propagace učebního oboru řezník-uzenář.
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ČÍNSKÝ NOVÝ ROK PSA
17. února, 16.00–23.55 hodin 
Spolkový dům Střelnice 
Letošní rok jsme se rozhodli podpořit a spolupracovat i s organizací
z. s. Za práva zvířat (Tábor). V průběhu akce bude možné přispět na výrobu 
invalidního vozíku pro hendikepovaného psa. Vstupné: odpoledne zdarma,
50 Kč večerní program
NOC MATURÁKŮ
23.–24. února, 19.00 hodin 
Střelnice spolkový dům
NOC MATURÁKŮ bude již tradičně věnována oslavě právě zakončené plesové 
sezóny a soutěžnímu klání maturitních tříd o fi nanční a hodnotné ceny.
Více na www.auxcafe.com
Předprodej vstupenek: 100 Kč, na místě 150 Kč 
Pořádá AUX CAFÉ.
BLANICKO – ČEKANICKÝ MASOPUST
24. února, 13.00–18.00 hodin 
Blanické předměstí, Čekanice
Osmým rokem vyjde maškarní průvod od pivnice U Žida, ulicemi Blaňáku 
směrem do Čekanic se zastávkou v Domě s pečovatelskou službou.
Více na www.facebook.com/blanakacekanice/
VÝSTAVY www.galerietabor.cz

GALERIE U RADNICE
MARIE M. ŠECHTLOVÁ: NA CESTÁCH
do 16. března 
Marie Šechtlová se sice narodila v Praze, ale bytostně je spojena s městem 
Táborem, kde trvale žije. Pochází z rodiny táborských profesionálních fotografů, 
kteří po několik generací kromě standardní ateliérové práce objevným způso-
bem mapovali dění ve městě a jeho okolí.
Absolvovala Střední odbornou školu výtvarnou v Praze (tzv. Hollarku), poté 
studovala v letech 1971 až 1977 pražskou UMPRUM, ateliér ilustrace a plakátu.
V Galerii U Radnice se netradičně představí svými akvarely a skicami z cest, 
jedná se o výběr toho nejlepšího z rozsáhlého cyklu s pracovním názvem 
Z Tábora až na konec světa.
V sobotu 10. března od 14 hodin zveme na komentovanou prohlídku s autorkou.
GALERIE 140 
KORÁLEK KE KORÁLKU 
aneb když korálky ožívají pod rukama korálkářek Tábor
do 17. února
Návštěvníci uvidí nejen překrásné korálkové šperky, ale i květiny a stromečky
z korálků, vánoční i velikonoční ozdoby a různé další korálkové dekorace.
Výstava bude také spojena s fotoobrazy Ing. Josefa Rychetského na téma 
korálky a Afrika.
HUSITSKÉ MUZEUM TÁBOR 
VÝSTAVA JOSEF ŠTAINOCHR (1899 – 2003)
do 24. února 
Husitské muzeum v Táboře připomene další uměleckou osobnost táborského 
regionu – akademického malíře, sochaře, hudebního a divadelního tvůrce Josefa 
Štainochra (1899 – 2003).
Vstupné: 20, 10 Kč
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VÝSTAVA BOHUSLAV LAMAČ (1921 – 2001)
do 24. února 
Husitské muzeum v Táboře připomene další uměleckou osobnost táborského 
regionu – akademického malíře a textilního návrháře Bohuslava Lamače
(1921 – 2001). 
Vstupné: 20, 10 Kč
DIVADLO OSKARA NEDBALA TÁBOR
VLASTIMIL SLABÝ – ZÁTIŠÍ 
do 27. února 
DON galerie
Fotograf Vlastimil Slabý (1962) ze Zvěrotic u Soběslavi absolvoval Pražskou fotogra-
fi ckou školu u prof. V. Vláška a J. Šmoka. Jeho umělecká tvorba je zaměřena převážně 
na fotografi cké černobílé a barevné zátiší a klasickou analogovou fotografi i. Účastnil 
se řady sympozií u nás, ale i na Slovensku a v Rakousku. Je členem Asociace jihočes-
kých výtvarníků. Vystavoval v ČR, Slovensku, Rakousku, Německu a Francii. 
MIROSLAVA TRUSKOVÁ – FOTOGRAFIE
do 27. března 
DON foyer
Galerie EVARIUM
Co je luminografi e se dozvíte při návštěvě fotoexpozic Ing. Miroslavy Truskové
z Tábora. Jsou věnovány převážně krajinářské fotografi i, zejména z jihu Moravy
a italského Toskánska. Již na svých prvních fotografi ích se snažila zachytit kouzlo 
okamžiku a podívat se na věci kolem nás z jiného úhlu. Vedle klasické fotografi e 
je jejím oblíbeným žánrem luminografi e. Někdy je námět dopředu připravený
a poté se hledá správné místo pro jeho ztvárnění, jindy je inspirací přímo místo 
samotné. Luminografi e – Light Painting – je malba, či kresba světlem. Světelným 
zdrojem se „maluje“ po fotografované scéně, zatímco fotoaparát na stativu 
zaznamenává světelné stopy i s okolní krajinou. Vzhledem k tomu, že je nutné 
nastavit fotoaparát na dlouhý čas, je potřeba fotografovat za nízkého osvětlení.
MĚSTSKÁ KNIHOVNA TÁBOR
ANNA TURIAKOVÁ: FOTOGRAFIE
1.– 28. února 
Galerii Na Schodišti
MŠ A ZŠ HUSOVA: HUDEBNÍ LEGENDY - VÝZDOBA ŠKOLNÍHO PLESU
1.– 28. února 
Knihovna pro dospělé
Změna programu vyhrazena!
Více informací o kulturních akcích v Táboře a okolí na www.visittabor.eu
JAK SE ZAPOJIT DO PROJEKTU TÁBOR V AKCI?
Registrací na https://www.visittabor.eu/registrace získáte možnost samostat-
ného vkládání akcí on-line. V případě, že máte zájem propagovat vaše akce v 
samostatném měsíčním materiálu Tábor v akci, vkládejte informace do webo-
vého 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 tel. čísle: 381 486 301. 
Tato služba je zdarma.
INFOCENTRUM MĚSTO TÁBOR
adresa: Žižkovo nám. 2, 390 01 Tábor
telefon: 381 486 230–4 
e-mail: infocentrum@mutabor.cz 
www.visittabor.eu
otevřeno: pondělí–pátek 8–16 hodin
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