1

www.visittabor.eu
M STO!TÁBOR!
ZAP J!ENÍ"OB#ÍCH"ACH "A"PETANQUE
do"24."srpna
Vodárenská v!
Vdy v dob! konání výstav ve Vodárenské v!i v rozmezí úterýned!le 1012/1316 hodin.
PO"STOPÁCH"DIVOKÉHO"ZÁPALU
3."$ervna,"16.00"hodin"
Kulturní klub Trafa"ka
Divadelní p"edstavení d!tského divadelního souboru Tralalou pod vedením Michely Dufkové.
Vstupné: zdarma
HUSITSKÉ"DNY"V"TÁBO#E
5."7."$ervna,"8.30"hodin"a"11.00"hodin
Hous#v mlýn
divadelní p"edstavení o ivot! mistra Jana Husa, st"edov!ké hry a sout!e. Ur#eno pro Z.
SATIRICKÁ"KOMEDIE"O"LIDECH"A"HMYZU ..SORRY"JAKO%%%
5."$ervna,"19.00"hodin"
Kulturní klub Trafa"ka
Divadlo Kapota p"ichází s novou autorskou hrou a p"áním, aby tento hmyzí obrázek
naí spole#nosti probudil nae lidské sv!domí. A aby humor a legrace byly tím,
co nám pom$e podívat se na to nae lidské pinoení s nadhledem. Adaptace hry
brat"í %apk$: Ze ivota hmyzu. Vstupné: zdarma
VERNISÁ"VÝSTAVY:"LOUTKOVÁ"DIVADÉLKA
6."$ervna,"17.00"hodin"
Galerie U Radnice
Výstava loutek a malých divadélek p"eván! z druhé poloviny 20. století.
366."Barevný"$tvrtek"aneb"od"Tábora"a"na"konec"sv&ta
CYKLOEXPEDICE"NORMANDIE
6."$ervna,"19.00"hodin
Divadlo Oskara Nedbala Tábor
O druhé cest! nadenc$ na horských kolech z Chýnova, absolvované lo&ského #ervence p"es Alpy do Normandie, budou vypráv!t prost"ednictvím videa a fotogra'í
Jaroslav Bartá#ek a Milan Rada ml.
Ve spolupráci s Divadlem Oskara Nedbala a Blatským muzeem v Sob!slavi.
Vstupné: 30 K#
PAM'("NÁRODA""P#ÍB'HY"NAICH"SOUSED
7."$ervna,"17.00"hodin
Kinosál SPS Tábor, Komenského 1670/4, Tábor
Slavnostní prezentace projektu a vech tým$ p"ed ve"ejností a odbornou porotou,
na které studentské týmy p"edstaví vzpomínky táborských pam!tník$.
PODIVNÉ"P#ÍB'HY"PANA"BYDLA"A"BIDLA
7."$ervna,"18.00"hodin
Kulturní klub Trafa"ka
Divadelní p"edstavení v podání Divadelního souboru Tábor. Napsal Jan Schmödl na
motivy povídek Karla %apka a Zby&ka Malinského.
Vstupné: zdarma
DEN"S"INTEGROVANÝM"ZÁCHRANNÝM"SYSTÉMEM
9."$ervna,"10.0015.00"hodin"
areál Komora, Tábor - Sídlit! Nad Lunicí
Ukázky práce jednotlivých sloek Integrovaného záchranného systému
s doprovodným programem.
Program"ukázek:
10.30 hodin  koordinovaný zásah sloek IZS p"i dopravní nehod!
11.30 hodin  zákrok Po"ádkové jednotky Policie %R
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12.00 hodin  ukázka výcviku sluebních ps$ Policie %R
12.30 hodin  záchrana osob ve výkách lezeckým drustvem Hasi#ského záchranného sboru J#k ÚO Tábor a ukázka pouití speciálního za"ízení CCF COBRA
pro "ezání a proráení pomocí vodního paprsku
13.00 hodin  zákrok Speciální jednotky Policie %R proti nebezpe#nému pachateli
s leteckou podporou vrtulníku P%R
13.30 hodin  zákrok Po"ádkové jednotky Policie %R
14.00 hodin  ukázka vyuití DRON( Policie %R, Odboru cizinecké policie J#k
Vstupné: zdarma
ST#ÍPKY"Z"TRAFA!KY"ANEB"CO"SE"DÁ"V"TRAFA!CE"NAJÍT
11."$ervna,"18.00"hodin"
Kulturní klub Trafa"ka
P"edstavení práce dramatického krouku p$sobící v Kulturním klubu Trafa#ka.
Hrají: Natálie Hruková, Kamila Ka&ková, Kate"ina Ludvíková, Marek Stejskal,
Eva Volfová, aneta Chudá a Sv!tlana Vondruková.
Vstupné: zdarma
NEJV'TÍ"P#ÁNÍ"
13."$ervna,"20.00"hodin"
Kulturní klub Trafa"ka
P"edstavení dramatického oboru ZU Václava Pichla v Bechyni.
Vstupné: zdarma
PANSKÁ"FARMA
13."$ervna,"21.00"hodin"
Kulturní klub Trafa"ka
T"iceti minutové p"edstavení pro diváky od 15 let, hrané ve 'ktivní mate"ské kolce
d!tskou stavebnicí. Hraje Mat!j Kone#ný.
Vstupné: zdarma
DRA!Í"LOD'
17."$ervna,"10.0019.00"hodin"
Autokemp Kníecí rybník /MHD  linka ". 30/
Na závody u není moné se p"ihlásit, kapacita je napln!na, p"ij)te ale fandit.
ZÁVODY"DRA!ÍCH"LODÍ"PRO"KOLY"Z"TÁBORSKÉHO"REGIONU
18."$ervna,"8.0014.00"hodin
Autokemp Kníecí rybník /MHD  linka ". 30/
Týmové klání ák$ na dra#í lodi - 12,5 m dlouhé, ozdobené hlavou a ocasem draka.
Posádku tvo"í 20 pádlujících ák$, lo) "ídí profesionální kormidelník a rytmus
udává vp"edu sedící bubeník.
BEZPE!N'"ZA"VOLANTEM"-"PÉ!E"O"ZRAK
18."$ervna,"10.0017.00"hodin"
budova Ú$adu práce %R, Husovo nám. 2938, 1. patro
Bezplatné testování zraku osobám starím 18 let. Akci po"ádá Zdravé m!sto
Tábor ve spolupráci s Mezinárodním sdruením optik$ a optometrist$ %R v rámci
kampan! Dny bez úraz$. Vstupné: zdarma

SLAVNOSTNÍ"KONCERT"K"100."VÝRO!Í"ZALOENÍ"REPUBLIKY
DAGMAR"PECKOVÁ"-"BEST"OF"CARMEN"S"FILHARMONIÍ"HRADEC"KRÁLOVÉ
24."$ervna,"19.00"hodin"
ikovo nám!stí
Pod vedením dirigenta Stanislava Vav"ínka zazní v podání sólist$ a 'lharmonie
výb!r nejatraktivn!jích #ástí z opery G. Bizeta Carmen.
Obsazení:
DAGMAR"PECKOVÁ""MEZZOSOPRÁN")CARMEN*
Jana"rejma"Ka$írková" soprán *Micaëla+
Richard"Samek" tenor *Don José+
Svatopluk"Sem  baryton *Escamillo+
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www.husitskemuzeum.cz
HUSITSKÉ!MUZEUM!
KOSTÝMOVANÁ"PROHLÍDKA
2."$ervna,"12.45"hodin"
Vstupné: 60, 40 K#
LETNÍ"KONCERT"P'VECKÉHO"SBORU"DOMINO"TÁBOR
3."$ervna,"18.00"hodin"
gotická sí& Staré radnice Tábor
SOBOTNÍCI"-"VELKÉ"NÁVRATY"ANEB"JAK"ILI"JSME"V"TÁBO#E"P#ED"STO"LETY
16."$ervna,"14.00"hodin"
sraz ve 14.00 hodin p$ed nádraí %D
Vstupné: zdarma
P'VECKÝ"SBOR"BOHEMIACHOR")!R*"A"AKADEMICKÝ"P'VECKÝ"SBOR"UNIVERZITY"
V"LUNDU")VÉDSKO*
23."$ervna,"18.30"hodin"
gotická sí& Staré radnice Tábor
ZAHRADNÍ"SLAVNOST"-"SLAVNOSTNÍ"OTEV#ENÍ"NOVÉ"EXPOZICE"V"PAMÁTNÍKU"
EDVARDA"BENEE"V"SEZIMOV'"ÚSTÍ
28."$ervna,"16.00"hodin"
Památník prezidenta Edvarda Benee, Sezimovo Ústí 1
Komentované prohlídky nové expozice, hraje Swing Band Tábor. V p"ípad! hezkého
po#así piknik, dobové oble#ení *30. léta+ vítáno. Vstupné: zdarma
TÁBORSKÝ"TRIPTYCH"-"COLLEGIUM"MARIANUM"PRAHA
28."$ervna,"18.00"hodin"
Kláterní kostel Narození Panny Marie, Tábor, nám. Mikuláe z Husi 44
Táborský triptych: COLLEGIUM MARIANUM Praha, program Hanacco americano.
Instrumentální i vokální barokní hudba ovlivn!ná hanáckým folklorem, jezuitské
baroko z Peru. První z tradi#ní trojice koncert$ staré hudby, dalí termíny 19. 7. a 16. 8.
Vstupné: V p"edprodeji 100 K# *sníené 70 K#+, na míst! 120 K# *sníené 90 K#+.
Vstupenka na vchny t"i koncerty 260 K# *sníené 180 K#+. P"edprodej vstupenek
v pokladn! Husitského muzea v Tábo"e, Stará radnice, ikovo nám. 1, Tábor.
www.knihovnatabor.cz
M STSKÁ!KNIHOVNA!TÁBOR!
NOC"LITERATURY"2018
13."$ervna,"18.0022.00"hodin"
Tábor, Staré M!sto
Ji está literární noc pod hv!zdami.
Vstupné: zdarma
SPISOVATELÉ"DO"KNIHOVEN:"PETRA"H LOVÁ
19."$ervna,"18.3020.00"hodin
Autorské #tení #eské spisovatelky, která má kont! knihy Pam!; mojí babi#ce,
Macocha nebo Um!lohmotný t"ípokoj.
Vstupné: zdarma
VESMÍRNÝ"TÁBOR"2018:"PETR"HORÁLEK"-"LOVY"SKVOST "TEMNÉ"OBLOHY
20."$ervna,"18.0019.00"hodin"
Petr Horálek *<1986+ ji v útlém v!ku podlehl kouzlu hv!zdného nebe.
V profesním i ve volném #ase se v!nuje popularizaci astronomie, jeho nejv!tí
vání je pozorování a fotografování výjime#ných nebeských úkaz$.
Na konci roku 2014 jej pozvala Evropská jiní observato" v Chile *ESO+ jako
prvního %echa k funkci Fotogra'ckého ambasadora. V roce 2015 po n!m byla
pojmenována planetka 6822 Horálek.
Vstupné: zdarma
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www.divadlotabor.cz
DIVADLO!OSKARA!NEDBALA!TÁBOR!
NOC"D'TÍ"V"DIVADLE
1."2."$ervna"
Jak se d!lá divadlo, pohádka na dobrou noc a nocování na jeviti.
Vstupné: 100 K#
KALLE
2."$ervna,"20.30"hodin"
Divadelní park, za nep$ízn! po"así v malém sále
Koncert táborského dua ocen!ného letoními Cenami Apollo a And!l.
Vstupné: 120 K#
TANEC"PRAHA:"SV'T"Z"PAPÍRU
3."$ervna,"14.3016.00"hodin,"sk."E"
Divadelní park
Mezinárodní festival sou#asného tance a pohybového divadla TANEC PRAHA.
Hravé interaktivní dílo Sv!t z papíru choreografky Mirky Eliáové pot!í nejen
dosp!lé, nýbr i d!tské milovníky tance. Prost"ednictvím oby#ejného kousku
papíru diváci zaijí dobrodruství objevování prostoru a pohybu, bezmeznou
inspiraci a #irou radost. Po"ádá Tanec Praha z.u.
KRÁS)K*A"NA"SCÉN'
4."$ervna,"19.00"hodin,"sk."B"
Velkolepé kostýmní drama se strhujícím výkonem hostujícího Daniela Bambase,
#erstvého dritele Ceny Thálie 2017. Vstupné: 250, 320, 290 K#
TANEC"PRAHA:"ORIGAMI
5."$ervna,"17.00"hodin"-"17.35"hodin"
areál Komora, Sídlit! Nad Lunicí
U jste n!kdy vid!li dvanácti metrový kontejner rozloený do tvar$ origami?
Ve stejnojmenné francouzské inscenaci se pr$myslový objekt prom!ní v um!ní,
a tane#nice, která nezap"e svou lásku k novému cirkusu, s ním v tane#ním pohybu
splyne v jeden celek.
Festival TANEC PRAHA 2018 v Tábo$e po$ádají Divadlo Oskara Nedbala Tábor a Tanec
Praha z.ú. za 'nan"ní podpory Ministerstva kultury %R a M!sta Tábor  Program
podpory aktivit v oblasti kultury v letech 2016-2020.
DUO"BOHEMIA"BASS
11."$ervna,"19.00"hodin,"sk."H"
Petr porcl - violoncello
Eva ainková - kontrabas
DV'"NOCI"NA"KARLTEJN'
12."$ervna,"19.00"hodin,"sk."A
OBLUDOV
13."$ervna,"19.00"hodin."sk."D"
ZAHRADNÍ"SLAVNOST
14."$ervna,"19.0022.00"hodin
Slavnostní zakon#ení sezony s programem.
Cena pro p"edplatitele 80 K#, ostatní ve"ejnost 200 K#
SYMFONICKÝ"KONCERT
27."$ervna,"19.00"hodin"
prémie pro p"edplatitele, ostatní ve"ejnost 90 K#
OPERNÍ"KONCERT
28."$ervna,"19.00"hodin
prémie pro p"edplatitele, ostatní ve"ejnost 90 K#
KINO!SV T!TÁBOR
Podrobný program a prodej evstupenek na: www.kinosvettabor.cz
Rezervace vstupenek telefonicky na 381 252 200  16.3020.00 hodin.
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www.cheiront.cz
KOMUNITNÍ!CENTRUM!PRO!D TI!A!MLÁDE!CHEIRON!T!
KDY"TÁBOR"TAN!Í
1."-"2."$ervna
Spolkový d#m St$elnice
Bene'#ní akce je zaloena na konceptu klasické tan#írny. Ve#erem vás provede sympatické tane#ní duo Anna Polívková a Michal Kurti, vít!zové esté "ady tane#ní show
StarDance. Navíc se m$eme t!it na ukázku klasického #ardáe nebo UV tane#ní
a onglérskou show. Na tane#ním ve#eru spolupracuje místní hudební kola YAMAHA
v #ele s Mgr. Pavlem %erným, který p"ipravil krátké vstupy svých ák$. Vstupenky
v p"edprodeji m$ete zakoupit v sídle Cheiron T v D!kanské ulici nebo v online p"edprodeji na stránkách www.cheiront.cz Vstupné: p"edprodej 190 K#, na míst! 250 K#
www.hospicjordan.cz
DOMÁCÍ!HOSPIC!JORDÁN,!O.!P.!S.!!
Informace a p"ihláky: Eva pallová 725 414 931,eva.spallova@hospicjordan.cz
FASHION"BAZÁREK"A"KONCERT
2."$ervna,"11.0019.00"hodin
u Stánku ikovo nám!stí Tábor
V nabídce budou rozli#né kabelky, taky, perky, átky, ály i álky a t"eba i kníky
z naeho Dobro#inného obchodu. Fashion bazárek ukon#í bene'#ní koncert skupiny Vrámci Moností. Finance získané z akce budou pouity na provoz Domácího
hospice Jordán.
Vstupné: zdarma
SETKÁNÍ"PE!UJÍCÍCH"!AJE
6."$ervna,"17.0018.30"hodin"
Téma Dlouhodobé oet"ovné s vámi proberou pracovnice Okresní správy sociálního zabezpe#ení v Tábo"e. Vstupné: zdarma
ODPOLEDNÍ"NOC"LITERATURY
13."$ervna,"15.0018.00"hodin"
Dobro"inný obchod Domácího hospice Jordán (OD Dvo$ák, 1. patro)
Noc literatury je úasná akce, ale ve#er se malým d!tem u chce spát. Proto zveme
malé poslucha#e a jejich doprovod a vechny, kte"í stále v!"í pohádkám a d!tským
dobrodrustvím, do hospicového obchodu na Odpoledne literatury. Z d!tských
kníek budou p"ed#ítat Kristína Vrko#ová, Jan Kop"iva, Denisa Macho&ová Tichá,
Alena N!mcová.
Vstupné: zdarma
PODP RNÁ"SKUPINA"PRO"PE!UJÍCÍ"RODINNÉ"P#ÍSLUNÍKY"A"P#ÁTELE
15."$ervna,"17.0018.30"hodin"
Setkání vede psychoterapeutka Yvona Kunová. Setkání je maximáln! pro 10 lidí.
Vstupné: zdarma
NEJSTE"SAMI%
16."$ervna,"10.0011.30"hodin"
Podp$rná skupina pro poz$stalé pro vzájemnou podporu v #ase, kdy se vyrovnáváte se ztrátou svého blízkého.
Vstupné: zdarma
www.zootabor.eu
ZOOLOGICKÁ!ZAHRADA!TÁBOR!!
DEN"D'TÍ"V"ZOO
2."$ervna,"9.0017.00"hodin
Tématické hry, p"i kterých se nau#íte poznávat p"írodu kolem sebe.
SV'TOVÝ"DEN"IVOTNÍHO"PROST#EDÍ
9."$ervna,"10.0017.00"hodin
Tématické hry, p"i kterých se nau#íte, jak naí planet! co nejvíce ulevit.
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SVATOJÁNSKÁ"NOC"V"ZOO
23."$ervna,"21.0022.30"hodin"
Ve#erní prohlídka zakon#ená svatojánským ohn!m u týpí. Baterky a ve k ohni
s sebou. Sraz na pokladn! v 21.00. Na akci je nutné se p"edem p"ihlásit na
akce@zootabor.eu
ZA"VYSV'D!ENÍ"DO"ZOO
30."$ervna"-"1."$ervence"
Komentované krmení SOBOTA: 11.00 hodin lev pustinný, 13.00 hodin medv!d
hn!dý, 14.00 hodin makak jávský, 15.00 hodin surikata vlnkovaná.
Komentované krmení NED=LE: 11.00 hodin tygr ussurijský, 13.00 hodin velbloud
dvouhrbý, 14.00 hodin surikata vlnkovaná, 15.00 hodin medv!d baribal.
www.cafe-cadillac.com
CADILLAC!CAFE!&!RESTAURANT!
KONCERT"PAULA"BATTO
7."$ervna,"20.0023.00"hodin"
Známý jazz - bluesový zp!vák, kytarista a sv!tob!ník Paul Batto vystoupí
v tradi#ním tandemu s klávesistou Ondrou K"íem.
Vstupné: 80, 100 K#
JI#Í"MATYÁ"V"CADILLACU
29."$ervna,"20.0023.00"hodin"
Táborská hudební ikona Ji"í Matyá vystoupí se svou formací The Kings Gratis.
Vstupné: 80, 100 K#
www.kanka.info
KA"KA!O.P.S.!
ZAHRADNÍ"SLAVNOST"ANEB"KA+KOHRANÍ
15."$ervna,"16.00"-"22.00"hodin
Malování na tvá", dílny pro d!ti, balónková zví"átka, lukost"elba, spole#né malování
ob"ího plátna, stanovit! pro d!ti a odm!ny, vystoupení kejklí"e. Moderuje Pan
Jahoda, pr$b!n! hraje kapela Le´Grace. V rámci akce bude slavnostn! zasazen
Strom Olgy Havlové v 18 hodin na zahrad! Centra Ka&ka v Helsinské ulici. V roce
2018 by se Olga Havlová doila 85 let. K této p"íleitosti bude po celé %eské
republice vysazeno 85 strom$ dobré v$le.
Vstupné: 50 K#
www.kct-tabor.cz
KLUB!#ESKÝCH!TURIST$!TÁBOR!
POCHOD"A"CYKLOPUTOVÁNÍ"HUSITSKÝM"KRAJEM"-"44."RO!NÍK
2."$ervna,"6.0010.00"hodin"
Tábor, zadní strana autobusového nádraí
P!í trasy 10, 15, 23, 38, 50 km a cyklotrasy 30, 47, 70 km startují 6.0010:00
hodin s cílem 11.0018.00 hodin v Z na nám!stí Mikuláe z Husi.
POCHOD"B'Í"LIKA"K"TÁBORU
3."$ervna,"7.0010.00"hodin"
Planá nad Lunicí, p$ed elezni"ní stanicí.
P!í trasy 10, 15, 21 a 30 km startují 7.0010.00 hodin p"ed elezni#ní st. Planá
n. Lunicí s cílem 11.0016.00 hodin v Tábo"e v Z na nám!stí Mikuláe z Husi.
Trasa 4.5 km pro rodiny s ko#árky a malými d!tmi a pro zdravotn! postiené
startuje v Z na nám!stí Mikuláe z Husi, 10.3013.00 hodin s cílem tamté.
POHÁDKA"POD"HÝLA!KOU"-"JAK"SE"KRADOU"PRINCEZNY
24."$ervna,"14.00"hodin"
rozhledna Hýla"ka na V!trovech
Pohádka v podání Divadla mladých Tábor.
Vstupné: zdarma
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Husovo nám. 961, Tábor - www.pokoj.info
KAVÁRNA!POKOJ!TÁBOR!
ASTROLOGICKÁ"P#EDNÁKA"-"EMOCE"A"LÁSKA"#ÍDÍ"NÁ"IVOT"S"MARTINOU"
BLAENOU"BOHÁ!OVOU
14."$ervna,"16.0019.00"hodin"
Podle #eho si lidé hledají partnery a jak se k sob! hodí jednotlivá znamení.
Vstupné: 350 K#
P'STOVÁNÍ"TRADI!NÍCH"ODR D"OVOCNÝCH"D#EVIN
20."$ervna,"18.0021.00"hodin"
Zakládání a regenerace zahrad, Stav p$dy a monost její rekultivace. Bude p"ednáet a diskutovat ing. Zden!k Buzek.
Vstupné: 100 K#
www.muzeumlegatabor.cz
MUZEUM!LEGA!TÁBOR!
DEN"D'TÍ"V"MUZEU"LEGA"
2."$ervna,"10.0017.00"hodin"
Vstupné: http://www.muzeumlegatabor.cz/cenik-vstupneho/
www.6dance.cz
SPORTOVNÍ!TANE#NÍ!KLUB!6DANCE!
ROZVRH"CVI!ENÍ
do"30."$ervna"
Studio Grand
Rozvrh kondi#ního cvi#ení ve Studiu Grand nabízíme: Bosu basic - kadé pond!lí
od 9 hodin Latina pro eny - kadé pond!lí od 19 hodin Bosu rehab - kadé úterý
od 18:30 hodin Tabata - kadé úterý do 19:30 hodin Chi-toning - kadou st"edu
od 19:30 hodin Bosu cardio - kadý #tvrtek od 18:00 hodin a kadou ned!li
od 19:00 hodin Pole dance kurzy
TANE!NÍ"KURZY"55/
do"14."$ervna,"kadý"$tvrtek"od"10.00"hodin"
Studio Grand
Vstupné: 650 K#
TANE!NÍ"KURZY"PRO"DOSP'LÉ
do"17."$ervna"
St$elnice - spolkový d#m
Kurzy spole#enského tance.
Vstupné: 720 - 1400 K#
LATINO"FESTIVAL"2018
16."$ervna,"9.0023.55"hodin"
Studio Grand, St$elnice - spolkový d#m, Stánek - ikovo nám!stí Tábor
Ji 5. ro#ník LATINO FESTIVALU v Tábo"e Po celý den se bude tan#it na lekcích s lektory z %eských Bud!jovic a Haví"ova. Vyu#ovat se bude Salsa, Bachata, Zouk, Casino
rueda, pro páry i jednotlivce. Ve#er bude párty venku na nám!stí. K tanci bude hrát
kapela Mezcla orquesta do 22 hodin, poté silent latino disco se 2 DJs.
Vstupné: 100 - 800 K#
www.visittabor.eu
OSTATNÍ!
P J!OVNA"LODI!EK"NA"JORDÁN'
1."$ervna"-"30."zá;í,"celé"léto"od"12.0020.00"hodin,"víkendy"od"10.0020.00"hodin
Svou plavbou podpo"íte FOKUS Tábor a sluby na podporu duevního zdraví
na Táborsku.
P$j#ovné: 100 K#
D'TSKÝ"DEN"S"TEPLÁRNOU"TÁBOR
1."$ervna,"13.0017.00"hodin"
nám!stí TGM p$ed Zem!d!lkou
Po$ádá Teplárna Tábor, a.s.
Vstupné: zdarma
8

PRÁVNÍCI"V"ULICI"-"JUDR."PAVEL"RYCHETSKÝ
1."$ervna,"17.0019.00"hodin
Spolkový d#m St$elnice, Tábor
Ve"ejná diskuse s p"edsedou Ústavního soudu %R o ústav! a jejím ohýbání,
o právní a politické kultu"e, o práci #eské justice, o cenzu"e v dob! sociálních sítí.
Po"ádá nezisková organizace Pro bono aliance, moderuje Vít!zslav Dohnal.
Vstupné: vstup volný
FESTIVAL"TÁBORSKÉ"DVORKY
2."$ervna,"11.0023.55"hodin
Objevte starom!stské dvorky v Tábo"e.
Po$ádá Kafe*knihy Jednota.
Vstupné: zdarma
KAMBA"FESTIVAL"2018"
8.10."$ervna
spolkový d#m St$elnice
program: http://bit.ly/ChciNaFestival
Nezisková organizace KAMBA, z. ú. po"ádá druhý ro#ník jedine#ného celonárodního KAMBA festivalu, který se bude konat v Tábo"e po dobu t"í dn$. Cílem je "íci:
obnovte svého zdravotníka, relaxujte, pe#ujte o sebe nejenom
ze stránky fyzické, ale také psychické.
Ú#astníci se mohou t!it na profesora Jana Pirka, profesora Jaroslava Maxmiliána
Kapar$, profesora Stanislava Komárka, doktorku Irenu Závadovou a mnoho dalích.
Vstupné: P>EDPRODEJ: Víkend: 1100 K# / Pátek: 400 K# / Sobota: 600 K# / Ned!le:
400 k#. NA MÍST=: Víkend: 1400 K# / Pátek: 600 K# / Sobota: 800 K# / Ned!le: 600 k#
ZDOBÍME"TECHNIKOU"DECOUPAGE
14."$ervna,"15.3018.00"hodin"
U lenochoda, Klokotská 113
Ubrousková metoda. Materiál a pom$cky jsou v cen!.
Vstupné: 250 K#
TRANSFORMA"2018
22."$ervna"-"1."$ervence"
Tábor
Kulturní festival Transforma v letoním roce p"edstaví desítky hudebních vystoupení, divadla, premiéry 'lm$, odborné p"ednáky, výstavy a mnoho dalího.
HISTORICKÉ"JÍZDY"ELINKOU
16."a"30."$ervna,"9.35"hodin"
Vlakové nádraí - U Bechy&ské dráhy
Jízdy historickými vlá#ky po naí nejstarí elektri'kované trati z Tábora do
Bechyn!.
Elinka vyjídí ve sm!ru z Tábora do Bechyn! v 9.39 hodin a 13.39 hodin a ze sm!ru
z Bechyn! do Tábora v 11.24 hodin a 15.24 hodin. Povinná rezervace *z d$vodu
omezené kapacity vlaku, místo lze rezervovat v kterékoliv pokladn! %D nejd"íve
vak 60 dn$ p"ed odjezdem vaeho vlaku+. Podrobné informace na www.cd.cz
Vstupné: Jednosm!rná jízdenka 200 K# *1. t"ída+ / 180 K# *2. t"ída+Q d!ti 615 let
jednosm!rné 100 K# *1. t"ída+, 80 K# *2. t"ída+Q d!ti do 6 let *bez nároku na místo+
 zdarma
VÍTÁNÍ"PRÁZDNIN"ANEB"NÁVRAT"DO"ST#EDOV'KU"<"FESTIVAL"KROUKOVÁNÍ"
-"CHAINMAILLE
30."$ervna,"14.0022.30"hodin"
Barokní zámek Tábor - M!ice.
Uvidíte st"edov!ké leení, ermí"ská vystoupení, pohádku, zast"ílíte si z luku. Nau#íte
se kroukovat brn!ní a zakoupíte kroukované perky od tv$rc$ z celé %R. Akce bude
zakon#ena ve 22.00 hodin oh&ovou show. Po$ádá SH Jezerni"tí páni z Tábora.
Vstupné: 50 K# dosp!lí, 20 K# d!ti, 150 K# rodinné vstupné
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www.galerietabor.cz
VÝSTAVY!
EXTERIÉROVÁ"VÝSTAVA"VELKÉ"NÁVRATY"ANEB"JAK"ILI"JSME"V"TÁBO#E"P#ED"
STO"LETY
do"31.";íjna"
Tábor
Výstava Velké návraty aneb Jak ili jsme v Tábo"e p"ed sto lety diváky zavede na
autentická místa, která stála v centru d!ní v období 1. sv!tové války a v dob! vzniku
%eskoslovenské republiky. Velké návraty z názvu výstavy se odehrávaly hlavn! na
elezni#ním nádraí, kde zastavovaly nebo projíd!ly vlaky s c. k. vojáky a legioná"i
a s politickými delegacemi, jmenovit! s Karlem Kramá"em, T. G. Masarykem nebo
Edvardem Beneem. estice text$ na Masarykov! nám!stí o ivot! v táborském
zázemí pak p"ipomene jak jsme ili p"ed sto lety. P"esn!ji jak to bylo se zásobováním,
zdravotnictvím, kolstvím nebo spole#enským a kulturním ivotem. Kulturní aktivity
nás propojují s dalím stanovit!m na K"iíkov! nám!stí, kde si p"ipomeneme
výsadbu strom$ k Husovu jubileu roku 1915 nebo sázení lípy Svobody #i budování
pomník$ padlým na území dneního Tábora. Období vzniku %eskoslovenské republiky nás zavede na poslední stanovit! na ikov! nám!stí, kde si lidé budou moci
krok za krokem projít události p"evratových dn$ na konci "íjna 1918.
K výstav! je p"ipravena 16."$ervna"vlastiv&dná"vycházka po"ádaná Husitským
muzeem v Tábo"e.
Po$ádá M!sto Tábor ve spolupráci s Husitským muzeem Tábor.
GALERIE"U"RADNICE
JI#Í"SOPKO
do"22."$ervence
Výstava aktuální tvorby autora. Vystavované obrazy byly k vid!ní pouze jednou
a to v minulém roce v Praském dom! v Bruselu.
GALERIE"140
LOUTKOVÁ"DIVADÉLKA
7."$ervna"-"27."$ervence"
Výstava loutek a malých divadélek ze sbírky Muzea hra#ek v Rychnov!
nad Kn!nou.
Ke kulturnímu vyití dosp!lých a pozd!ji hlavn! d!tí pat"ily d"íve loutky a loutková
divadla. Tradice za#íná u "ezaných loutek ko#ovných marionetá"$, kte"í putovali od
vesni#ky k vesni#ce ve vozech a hrávali ve skládací scén! v sálech hostinc$. Od konce
19. století vznikala spolková loutková divadla, #asto s pravidelným provozem. V této
dob! dolo k mohutnému rozmachu rodinného loutkového divadla a v mnoha rodinách
byla malá stolní divadla, se kterými hráli nejen rodi#e d!tem, ale i d!ti svým rodi#$m.
Krom! t!chto loutkových divadélek se návt!vníci mohou t!it také na celou
loutkovou scénu zap$j#enou ze souboru Divadlo Dokola.
6."$ervna"od"17.00"hodin"zveme"na"vernisá"výstavy. D!ti se mohou t!it na
loutkové p"edstavení O kohoutkovi a slepi#ce v podání Malého Divadélka Praha.
13."a"20."$ervna"v"rozmezí"13.0016.00"hodin"zveme"na"ukázku"vy;ezávání"se"
zkueným";ezbá;em"Lu=kem"Burianem.
22."$ervence"v"15.00"hodin"prob&hne"loutkové"p;edstavení"O"kouzelné"vod&"
v"podání"Divadla"Dokola.
Výstavu po$ádá m!sto Tábor ve spolupráci s Muzeem hra"ek v Rychnov!
nad Kn!nou, Malým Divadélkem Praha a Divadlem Dokola.
VODÁRENSKÁ"V'
JARNÍ"VÝSTAVA
do"3."$ervna
Prezentace prací klient$ s mentálním a kombinovaným postieným z Denního
a týdenního stacioná"e Klí#ek ze Záluí.
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PETR"MARE:"ST#ÍPKY"!ESKÉ"ARCHITEKTURY
6."$ervna"-"1."$ervence"
Výstava Petra Maree.
M'STSKÁ"KNIHOVNA"TÁBOR
!ESKOSLOVENSKÉ"LEGIE"V"RUSKU"A"ITÁLII
5.30."$ervna
Putovní panelová výstava se zam!"uje na nejd$leit!jí aspekty p$sobení naich
legií v Rusku a Itálii.
5."$ervna"od"18.00"hodin"zveme"na"p;ednáku"Mgr."Lenky"Vandrovcové"na"téma"
P;íb&hy"legioná;>"z"Táborska"na"frontách"první"sv&tové"války.
Výstavu po$ádá m!sto Tábor ve spolupráci s M!stskou knihovnou Tábor
a %eskoslovenskou obcí legioná$skou.
HUSITSKÉ"MUZEUM"TÁBOR
VÝSTAVA"SVOBODNÍ"ZEDNÁ#I"A"TÁBOR
do"10."$ervna
VÝSTAVA"VELKÉ"NÁVRATY"ANEB"JAK"ILI"JSME"V"TÁBO#E"P#ED"STO"LETY
do"30."zá;í
VÝSTAVA"140"LET"MUZEA"V"TÁBO#E
do"31."srpna"
DOMÁCÍ"HOSPIC"JORDÁN"O.P.S.
A"DO"KONCE"-"MOJE"PRÁCE"V"HOSPICI"
do"29."$ervna"
Dobro"inný obchod Domácího hospice Jordán - Obchodní d#m Dvo$ák, 1. Patro
Výstava fotogra'í A do konce, která je spole#ným projektem student$ oboru
Fotogra'e st"ední koly ART ECON Praha a Domácího hospice Jordán, vám citliv!
ale bez patosu p"iblíí práci celého týmu táborského Domácího hospice Jordán,
která p"edchází výjezd$m do domácností pacient$.
Vstupné: zdarma
Zm&na"programu"vyhrazena%
Více"informací"o"kulturních"akcích"v"Tábo;e"a"okolí"na"www.visittabor.eu
JAK!SE!ZAPOJIT!DO!PROJEKTU!TÁBOR!V!AKCI?
Registrací na https://www.visittabor.eu/registrace získáte monost samostatného vkládání akcí on-line. V p"ípad!, e máte zájem propagovat vae akce
v samostatném m!sí#ním materiálu Tábor v akci, vkládejte informace do webového Kalendá"e akcí nejpozd&ji"vdy"do"12."dne p"edcházejícího m!síce konání.
Akce vloené po tomto termínu nebudou za"azeny, a to z d$vodu odevzdání
podklad$ pro tisk. Vekeré blií informace získáte na telefonním #ísle: 381 486
301. Tato sluba je zdarma.
INFOCENTRUM!M STO!TÁBOR
adresa: ikovo nám. 2, 390 01 Tábor
telefon: 381 486 2304
e-mail: infocentrum@mutabor.cz
www.visittabor.eu
otev"eno: kv!tenzá"í
pond!lípátek 8.3019.00 hodin
sobotaned!le, svátky 10.0016.00 hodin
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