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červenec

LÉTO NA BECHYŇCE
5., 14., 28. července, 11., 25. srpna a 15., 16. září / nádraží ČD
Historické lokomotivy Bobinka a Elinka vás zvou na 3. ročník 
letních nostalgických jízd po naší nejstarší elektrifikované trati
z Tábora do Bechyně.
Vstupné: Jednosměrná jízdenka 200 Kč (1. třída) / 180 Kč (2. tří-
da); děti 6–15 let jednosměrné 100 Kč (1. třída), 80 Kč (2. třída); 
děti do 6 let (bez nároku na místo) – zdarma 
Pořádají České dráhy, NTM ve spolupráci s městy Tábor a Bechyně.
Další informace na www.cd.cz/jiznicechy

PIETNÍ AKT K 603. VÝROČÍ UPÁLENÍ MISTRA JANA HUSA
5. července / 19.30 hodin / Husovo náměstí 
K výročí promluví PhDr. Jiří Prášek, ředitel Prácheňského muzea 
v Písku
Účinkuje: Žesťový soubor pod vedením Jakuba Valeše
Pořádá město Tábor, Husitské muzeum v Táboře a Společnost 
pro zachování husitských památek.

EKUMENICKÁ BOHOSLUŽBA K 603. VÝROČÍ UPÁLENÍ
MISTRA JANA HUSA
6. července / 9.30 hodin / Kozí Hrádek
Bude připraven autobus na Kozí Hrádek. 
Odjezd: 8.50 hodin Kotnovská brána, 8.55 hodin Poliklinika,
9 hodin Bílkova ulice
Pořádají táborské církve ve spolupráci s městem Tábor.

MEZINÁRODNÍ JAZZOVÝ FESTIVAL

BOHEMIA JAZZ FEST
15. července / Žižkovo náměstí
Jeden z největších letních jazzových festivalů v Evropě, jehož 
zakladatelem je uznávaný jazzový kytarista Rudy Linka.
Program:
17.30 hodin Leo Betzl Trio (Německo) - Leo Betzl je mladý 

německý jazzový pianista. Živé techno, kterého 
je dosaženo čistě akusticky na piano, kontrabas 
a bubny, bez počítačů nebo syntetizátorů. Zvuk 
Leo Betzl tria je neustále posouván dopředu pul-
zujícím zvukem kontrabasu. Jejich hudba otevírá 
cestu ke snění a nadšenému tanci. Členové, vyrůs-
tající na moderním jazzu, mají jednu společnou 
lásku, kterou berou velmi vážně: improvizaci.

19 hodin House of Waters (USA) - dynamická kapela
z USA. Trio, které skloubilo prvky africké jaz-
zové, psychedelické, indie rockové, klasické
a světové hudby, a dosáhlo tím zcela unikátního 
zvuku. Samotní členové říkají, že tvoří hudbu, 
která se neustále proměňuje jako dnešní svět.
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20.30 hodin Bryan Carter & The Young Swangers (USA) - 
americký zpěvák a bubeník z New Yorku sebou 
přiveze i svou energickou kapelu The Young 
Swangers. Mají energii a sílu, která jim získá-
vá stále větší jazzové publikum. Vyprodanými 
koncerty po celém světě tito mladí hudebníci 
dokazují, že jazz je stále naživu a že se mu daří. 
Na počátku své kariéry vystupoval Bryan Carter 
s mnoha významnými umělci, jako jsou například 
Clark Terry, Mulgrew Miller nebo Ted Nash.

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

FILMOVÉ LÉTO KINEMATOGRAFU BRATŘÍ ČADÍKŮ
26.–29. července / 21.45 hodin (po setmění) / Žižkovo náměstí
26. července Anděl Páně 2 - český pohádkový rodinný film 

režiséra Jiřího Stracha
 Anděl Petronel stále pracuje u Nebeské brá-

ny, ale je přesvědčen, že by si zasloužil lepší 
službu. Jeho věčný pokušitel, čert Uriáš, začne 
Petronela ponoukat… Hrají: Ivan Trojan, Jiří 
Dvořák, Vojtěch Dyk, Boleslav Polívka, Marian 
Labuda, Viktor Preiss a další.

27. července Špunti na vodě - česká rodinná komedie režisé-
ra Jiřího Chlumského

 Co se stane, když se tři tátové nehodlají vzdát 
svého plánu na pánskou jízdu… Hrají: Hynek 
Čermák, Tatiana Vilhemová, Pavel Liška, Jiří 
Langmajer, Anna Polívková a další

28. července Bezva ženská na krku - český romantický film 
režiséra Tomáše Hoffmana

 Sympatická Eliška je na plný úvazek milující 
manželkou charismatického a bohatého Pavla. 
Ovšem jen do doby, než ji na prahu čtyřicítky 
milým a korektním způsobem požádá o roz-
vod… Hrají: Petra Hřebíčková, Ondřej Vetchý, 
Miroslav Táborský, Jiří Langmajer, Tereza 
Kostková, Jenovéfa Boková, Václav Postránecký 
a další.

29. července Bajkeři - česká komedie režiséra Martina Koppa
 Nevlastní bratři Jáchym a David společně 

s kamarádem Sašou tráví většinu času ve světě 
sociálních sítí. Vztahy pro ně představují cha-
ty s virtuálními dívkami, které nikdy neviděli, 
obživu falešná módní show, v níž se předstí-
rá něco, co není… Hrají: Adam Mišík, Hana 
Vágnerová, Jan Komínek, Vojtěch Machuta, 
Tomáš Matonoha, Vanda Hybnerová, Michal 
Suchánek, Václav Postránecký, Dana Batulková 
a další.
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srpen

VERNISÁŽ VÝSTAVY: VLADIMÍR FRANZ A IDA SAUDKOVÁ
1. srpna / 17 hodin / Galerie U Radnice a Galerie 140
Výstava obrazů a fotografií netradiční partnerské dvojice. Výstavu 
zahájí oba autoři společně, poté budou následovat komentované 
prohlídky v galeriích.

KOMEDIANTI V ULICÍCH
8. ročník mezinárodního festivalu pouličního divadla
3.–5. srpna / Staré Město Tábor
V ulicích Starého Města se můžete těšit na zábavný festivalový 
mix, v rámci něhož nechybí cirkusové umění, klauni, pantomi-
ma, loutky, pohybové divadlo, interaktivní představení, dílny
a hudba.
3. srpna LOSER CIRQUE COMPANY nový cirkus 
 BRATŘI V TRICKU nový cirkus
 ERIKA STÁRKOVÁ koncert 
5. srpna CIRK LA PUTYKA nový cirkus 
 LA MECANICA (SP) fyzické divadlo 
 MURANGA CIRCO (SP) one man show
 CIRCO FRICO (IT_CZ) nový cirkus
 MIRAMUNDO (SP) koncert
 PALITCHI ohňová show
 MALÉ DIVADÉLKO PRAHA loutkové divadlo
 HOMBRE klaunské představení 
6. srpna MURANGA CIRCO (SP) one man show
 TEATR NOVOGO FRONTA (RUS_CZ) fyzické divadlo
 BUCHTY A LOUTKY loutkové divadlo
 DIVADLO 100 OPIC loutkové divadlo
 LOUTKY BEZ HRANIC loutkové divadlo

Doprovodný program: Loutkoviště, dílna vzdušné akrobacie, 
dílna divadelního líčení, dílna žonglování a další. 

Sledujte samostatné plakáty.
Změna programu vyhrazena
Více informací na
www.visittabor.eu a www.komediantivulicich.cz

VARHANNÍ KONCERT LADISLAVA ŠOTKA
16. srpna / 19 hodin / poutní kostel Klokoty
Zpívá: Jana Wilkes

OSLAVA VÝROČÍ 130 LET TRATI TÁBOR – HORNÍ CEREKEV
18. srpna / ČD Tábor
Jízda historickou parní lokomotivou 310.093 zvanou Kafemlejnek 
a 354.195 zvanou Všudybylka nebo také Jednička.
Další informace na www.cd.cz/jiznicechy
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MEJDAN PRO FAUNU V TÁBOŘE
25. srpna / 13–20 hodin / areál Komora, Sídliště Nad Lužnicí
Venkovní zábavný kulturní program pro celou rodinu.
13 hodin The Beautisfuls – čtyřčlenná kapela ze Sedlčan,
 žánrově rockabilly a rock‘n‘roll
13.30 hodin O Myšce a Prasátku /Dívadlo Praha/
 - netradiční pohádka pro nejmenší děti
14 hodin Dancing Crackers – taneční skupina, největší
 a jediná svého druhu v ČR
15 hodin The Beautisfuls
16 hodin Klauni Bárt a Sláva
17 hodin vstup Ochrana fauny ČR
 /vylosování výherců soutěže/ 
17.15 hodin kapela PARADOXY
18.30 hodin kapela ANBAND
19.45 hodin Aleš Petržel – vítěz Porty 2017
21 hodin kapela MATYAS 
Doprovodný program: malování na obličej, skákací hrad, pro-
gram Ekocentra Ochrany fauny, divadelní dílna pro děti a další. 
Vstup zdarma
Pořádá www.kavasvet.cz ve spolupráci s městem Tábor. 

září

TÁBORSKÁ SETKÁNÍ 2018
27. ročník historického festivalu
14. září Slavnostní zahájení * pochodňový průvod městem
 * videomapping * DAVID KOLLER s kapelou
 * MŇÁGA A ŽĎORP 
15. září Středověké tržiště * žebrácká ulička * vystoupení sku-

pin historického šermu * Táborský jarmark * historic-
ký průvod městem * rytířský turnaj * táborská scéna 
v zahradě Střelnice * vystoupení našich i zahraničních 
souborů a spolků * Dětský ráj * ohňostroj * BARBORA 
POLÁKOVÁ * NO NAME * CIRCUS PROBLEM

 * MEZCLA ORQUESTA 
16. září European Heritage Days, tentokrát na téma společ-

né dědictví a společné hodnoty - vybrané památkové 
objekty budou oživeny koncerty, divadlem, výstavami.

 Dozvuky na Žižkově náměstí: NAPOLI ACUSTICA, 
TARAPACA, PETR LÜFTNER

Sledujte samostatné plakáty.
Více informací na www.taborskasetkani.eu

Ostatní kulturní akce

HUSITSKÉ MUZEUM TÁBOR www.husitskemuzeum.cz
KOSTÝMOVANÉ PROHLÍDKY
7., 14., 21., 28. července a 4., 11., 18., 25. srpna / 13 hodin
Zábavná výprava do unikátních prostor táborské Staré radnice 
slibuje nevšední zážitek především rodinám s dětmi. Návštěvníci 



www.visittabor.eu 5

se mohou těšit na dobově oděnou sličnou průvodkyni a její 
krásnou mluvu. Společně se vydají na dobrodružnou cestu 
středověkým podzemím. Na cestu si budou svítit lucernička-
mi. Doporučujeme objednat: objednavky@husitskemuzeum.cz, 
774 059 263
Vstupné: 60, 40 Kč

TÁBORSKÝ TRIPTYCH - ČEŠTÍ MADRIGALISTÉ
19. července / 18 hodin / Klášterní kostel Narození Panny 
Marie, náměstí Mikuláše z Husi 
Druhý z tradičních koncertů cyklu staré hudby v Táboře.
Průřez duchovním repertoárem vokální hudby gotiky, renesan-
ce a baroka.
V předprodeji 100 Kč (snížené 70 Kč), na místě 120 Kč (snížené 
90 Kč).
Vstupenka na všechny tři koncerty 260 Kč (snížené 180 
Kč). Předprodej vstupenek v pokladně Husitského muzea
v Táboře, Stará radnice, Žižkovo náměstí 1. 

STŘEDOVĚKOU LODÍ PO JORDÁNĚ
20. července / 17 hodin / Jordánská pláž
Zcela unikátní replika středověkého rybářského říčního člu-
nu vypluje z Jordánské pláže a bude brázdit vlny táborské-
ho Jordánu. Na plovárně je připraven i doprovodný program
v podobě vystoupení dobové kapely Elthin, ukázka středověké-
ho řemesla a dílna pro veřejnost. Od pondělí 16. července si 
můžete rezervovat místo na tel. čísle 734 570 334. Loď bude 
vyplouvat každou půl hodinu, kapacita je omezena. Výjezdy 
lodi bude doprovázet výklad o středověkém rybářství a způsobu 
stavění lodí.

DIVADLO V ZAHRADĚ
28. července / 14 hodin / náměstí Mikuláše z Husi
Třetí ročník rodinného divadelního festivalu. 
Program: Pohádka z Budíku, divadlo Vaštar, Tonda Novotný či 
Viktor Pirošuk, unikátní improvizační představení skupiny 20 
000 Židů pod mořem.
Vstupné: dobrovolné

TÁBORSKÝ TRIPTYCH - ENSEMBLE CASTELKORN
A JOSEF ŽÁK
16. srpna / 18 hodin / klášterní kostel Narození Panny Marie, 
náměstí Mikuláše z Husi
Třetí z tradičních koncertů cyklu staré hudby v Táboře.
Ensemble CASTELKORN a Josef Žák - barokní housle.
Mladý soubor z Paříže vedený naším krajanem přednese raněj-
ší i vrcholné instrumentální baroko, též díla z kroměřížského 
zámeckého archivu. V předprodeji 100 Kč (snížené 70 Kč),
na místě 120 Kč (snížené 90 Kč).
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ŠPANĚLSKÉ RYTMY
CORO DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ (ŠPANĚLSKO)
23. srpna / 18 hodin / gotický sál Staré táborské radnice
Benefiční koncert univerzitního sboru z historického města 
Alcalá de Henares ze Španělska v rámci letního turné tohoto 
sboru po Rakousku a jižních Čechách. Výtěžek z dobrovolného 
vstupného bude věnován Domácímu Hospicu Jordán.
Program koncertu je složen z pestré palety španělské sborové tvor-
by. První část koncertu bude historickým exkursem do dějin špa-
nělské duchovní hudby od 13. století k renesanci, zazní skladby
z rukopisného kodexu Červená kniha z Montserratu, mariánské 
písně, balady a tance. Dále nás sbor provede folklórním bohat-
stvím Španělska, zazní lidové písně z Katalánska, Andaluzie, 
Galicie, Baskicka, Kantábrie a Asturias. V krátkém vstupu bude 
španělský sbor přivítán hudebním překvapením táborského 
Hlaholu, jehož členka španělský sbor do Tábora pozvala.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA TÁBOR www.knihovnatabor.cz
LÉTO NA PLOVÁRNĚ: ZÁŽITKOVÉ DOPOLEDNE S KNIHOU
25. července, 9.30–12 hodin / půjčovna lodiček Fokusu
na Jordánské pláži
Čtení, kreslení a soutěžení.

LÉTO NA PLOVÁRNĚ: DESKOHRANÍ
8. srpna, 9.30–12 hodin / půjčovna lodiček Fokusu na Jordánské pláži
Přijďte s námi hrát deskové hry přímo na pláž.

LÉTO NA PLOVÁRNĚ: JAK SE NEZBLÁZNIT VE ŠKOLE
29. srpna, 9.30–12 hodin / půjčovna lodiček Fokusu
na Jordánské pláži
Dopoledne s tvorbou a soutěžemi na téma, jak vstoupit
do nového školního roku s pohodou a vyrovnaný/á, že vše 
zvládnu. Vstupné: zdarma

DIVADLO OSKARA NEDBALA TÁBOR www.divadlotabor.cz
PIANO NA ULICI
2. července – 31. srpna / 10–16 hodin / před budovou Divadla 
Oskara Nedbala
PIANO NA ULICI je již popáté k dispozici každý všední den
za příznivého počasí pro ty, co umí zahrát a potěšit kolemjdoucí.

PŘINESTE KNIHY, POTĚŠÍ JINÉ
2. července – 31. srpna / každý všední den 10–16 hodin 
Jedni přinesou nepotřebné knihy do divadelního vestibulu a jiní si 
je pro svou potřebu odnesou. Tak knihy dostanou „další život“. 

PROHLÍDKA DIVADLA
10., 31. července / 14., 21. srpna / 16–17 hodin 
S manželi Oskarem a Marií Nedbalovými vstoupíte v průběhu 
45 minut na olšová jevištní prkna, nahlédnete do hledišť s téměř 
tisícovkou sedadel, projdete divadelní kavárnou a výstavními 
prostory. Prohlídky jsou částečně bezbariérové, probíhají v čes-
kém jazyce a vstupenky lze zakoupit těsně před vstupem, nebo 
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si je můžete rezervovat na tel. 384 971 643
nebo e-mailu buriankova@divadlotabor.cz
Vstupné: 50 Kč

MRAVENEC A SLON
12. července / 16–18.30 hodin / divadelní park
Pohádkové čtvrtky spojené s výtvarnými dílnami pro malé. 
Vstup do parku je pouze z ulice Na Parkánech. Vstupenky lze 
zakoupit na místě půl hodiny před představením. V divadelním 
parku bude při všech akcích otevřena kavárnička.
Podpořeno pomocí Programu na podporu kultury - kulturní 
oživení města Tábor 2016–2020. 
Vstupné: 50 Kč

MILENKY STARÉHO KRIMINÁLNÍKA
17. července / 21–22.30 hodin / divadelní park
Vlasta Burian se vyprávěním smyšlených historek o vraždách 
svých milenek pokouší uniknout manželství s energickou Anny 
Ondrákovou. Rekonstruovanou kopii němé filmové komedie 
plné honiček a dvojnických scén doprovází živá hudba v podá-
ní kapely Neuvěřitelno.
Program je podpořen pomocí Programu na podporu kultury - 
kulturní oživení města Tábor 2016–2020. 
Vstupné: 90 Kč

MALÝ PÁN
26. července / 16–18.30 hodin / divadelní park
Pohádka na motivy stejnojmenného filmu hraná loutkami inspi-
rovanými tvorbou F. A. Skály a M. Caise.
Podpořeno pomocí Programu na podporu kultury - kulturní 
oživení města Tábor 2016–2020. 
Vstupné: 50 Kč

KOUZELNÍK EŇO ŇUŇO
9. srpna / 16–18.30 hodin 
Humorný kabaretní kousek pro malé i velké, po němž čeká děti 
vlastnoruční tvorba kouzelnických klobouků s panem kouzelní-
kem. Podpořeno pomocí Programu na podporu kultury - kultur-
ní oživení města Tábor 2016–2020. Vstupné: 50 Kč

ZÁKON HELENA
14. srpna, 20.30–22 hodin / divadelní park 
Promítání dokumentárního filmu s úvodním slovem táborské 
rodačky, režisérky Petry Nesvačilové. Program je podpořen 
pomocí Programu na podporu kultury - kulturní oživení města 
Tábor 2016–2020. Vstupné: 70 Kč

TIBETSKÉ POHÁDKY
23. srpna / 16–18.30 hodin / divadelní park
Vyjděte na nejvyšší kopec, kde hnízdí veliký orel, vyskočte
na orla a nechte se odnést na samou střechu světa zvanou Tibet. 
Pak se zaposlouchejte do dvojice pohádek z oblasti Amdo. 
Vstupné: 50 Kč. 



8

LETNÍ TÁBOR „U TCHOŘE“
31. srpna / 17–19.30 hodin / divadelní park
Dvacetičlenný divadelní kroužek ZŠ Bernarda Bolzana Tábor 
vedený paní učitelkou Jitkou Černíkovou uvede příběh s pís-
němi, tancem, hudbou, který vás přenese do nezapomenutelné 
atmosféry letního tábora, kde nechybí rozcvička, noční hlídka, 
stezka odvahy, soutěže ani táborák. Vstupné: 30 Kč

KINO SVĚT TÁBOR www.kinosvettabor.cz
Podrobný program a prodej e–vstupenek na:
www.kinosvettabor.cz
Rezervace vstupenek telefonicky na 381 252 200,
16.30–20 hodin.

ZOOLOGICKÁ ZAHRADA TÁBOR www.zootabor.cz
ZA VYSVĚDČENÍ DO ZOO
1. července / 9–18 hodin 
Pro žáky s vyznamenáním je vstup zdarma a sleva 50 %
za vysvědčení bez trojek.
Komentované krmení SOBOTA: 11 hodin - lev pustinný,
13 hodin - medvěd hnědý, 14 hodin - makak jávský, 15 hodin 
- surikata vlnkovaná
Komentované krmení NEDĚLE: 11 hodin - tygr ussurijský,
13 hodin - velbloud dvouhrbý, 14 hodin - surikata vlnkovaná, 
15 hodin - medvěd baribal

ZAHRADNÍ SLAVNOST
6. července / 9–18 hodin
U příležitosti 3. výročí založení ZOO jsme pro vás připravili 
tematické hry a soutěže pro děti, sokolnické ukázky, představe-
ní ochranářských neziskových organizací, komentovaná krmení 
zvířat a mnohé další. 

NOC V ZOO
14. a 21. července / 21–22.30 hodin
Sraz u pokladny ve 21 hodin. Na konci prohlídky možnost opé-
kání buřtů u týpí - vše k ohni s sebou. Nutné se předem přihlásit 
na akce@zootabor.eu, zde dostanete i více informací. 

MEZINÁRODNÍ DEN TYGRŮ
28. července / 9–17 hodin
Tematické hry pro děti, při nichž se dozvíte o životě těch-
to ohrožených šelem, a speciální komentované krmení tygrů 
ussurijských. 

NOC V ZOO
4. srpna / 20.30–22 hodin a 25. srpna / 20–21.30 hodin
Přijďte zažít neopakovatelnou atmosféru zoologické zahrady
za soumraku. Sraz u pokladny ve 20.30 hodin. Na večerní pro-
hlídku zahrady je nutné se předem přihlásit na akce@zootabor.
eu, zde dostanete i více informací. 



www.visittabor.eu 9

SVĚTOVÝ DEN LVŮ
11. srpna / 9–17 hodin 
Tematické hry a speciální komentované krmení, kde se dozvíte 
více ze života těchto krásných šelem. 

DEN BEZ PALMOVÉHO OLEJE
18. srpna / 9–17 hodin 
Tematické hry, při nichž se dozvíte, jak se palmovému oleji 
vyhnout, a tím tak chránit přírodu.

FOKUS TÁBOR www.fokustabor.cz
PŮJČOVNA LODIČEK NA JORDÁNĚ
do 30. září / 12–20 hodin, víkendy 10–20 hodin / Jordánská 
pláž
Přijďte si užít pohodovou plavbu na našich lodičkách, šlapadlech 
nebo paddleboardu na Jordáně. Svou plavbou podpoříte FOKUS 
Tábor a služby na podporu duševního zdraví na Táborsku. 
Půjčovné: 100 Kč / hodina

O KOLEČKO VÍC / PESHATA 
1. září / 16 hodin / Žižkovo náměstí 
Tradiční benefiční akce na podporu rozvoje služeb pro duševní 
zdraví. Benefiční půjčovna kol a koleček, prodej výrobků a další 
překvapení.

MONTESSORI MATEŘSKÁ ŠKOLA MUFÍK DĚTEM Z.S.
www.madcmufik.cz
ENGLISH DAY - LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR S RODILÝM 
MLUVČÍM
16.–20. července a 13.–17. srpna / 8–16 hodin / Montessori 
MŠ Mufík
English Day s. r. o. pořádá letní příměstské tábory s Ryanem 
- rodilým mluvčím. Vhodné pro děti ve věku 4–15 let. 
Informace, rezervace a přihlášky na tel. 728 060 015 nebo na
english-day@seznam.cz 
Vstupné: 2600 Kč

DIVADLO DOKOLA www.divadlodokola.cz
DOBRODRUŽSTVÍ LESNÍHO SKŘÍTKA KUKA
15. července / 14.30 hodin / Lesní restaurace Pintovka
Pohádka o malém lesním skřítkovi, šibalu všech šibalů.
Vstupné: 70 Kč

ČERT A KÁČA
29. července / 14.30 hodin / Lesní restaurace Pintovka
Klasická česká pohádka na motivy Boženy Němcové.
Vstupné: 70 Kč

O KOUZELNÉ VODĚ
12. srpna / 14.30 hodin / Lesní restaurace Pintovka
Loutková pohádka o tom, jak se Kuba z Kubínova králem stal.
Vstupné: 70 Kč
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U LENOCHODA www.ulenochoda.cz
PRÁZDNINY U LENOCHODA
2. července – 31. srpna / Klokotská 1
Po celé prázdniny můžete přijít tvořit s dětmi. Na výběr bude-
te mít několik možností na tvoření: malování barevnými písky, 
korálkové tvoření anebo polštářky omalovánky. 
Vstupné: 90 Kč

KURZ DRÁTOVÁNÍ
14. července / 10–14 hodin / Klokotská 1
Kurz drátování - závěsné srdce z černého žíhaného drátu.
Vstupné: 550 Kč

ŠITÍ PRO ZAČÁTEČNÍKY
21. července / 10–16 hodin / Klokotská 1
Celodenní sobotní kurz šití pro začátečníky.
Vstupné: 900 Kč

KRESBA PASTELEM A PASTELKAMI
22. července / 10–17 hodin / Klokotská 1
Jedna z nejzajímavějších kresebných technik, pastel a pastelky.
Vstupné: 900 Kč

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST KLOKOTY www.klokoty.cz
1. ČERVENCOVÁ SOBOTA NA KLOKOTECH
7. července / 16–18 hodin / Kostel Panny Marie v Klokotech
Host P. Petr Plášil, vikář v Prachaticích.

1. SRPNOVÁ SOBOTA NA KLOKOTECH
4. srpna / 16–18 hodin / Kostel Panny Marie v Klokotech
Host P. David Mikluš, sekretář diecézního biskupa.

HLAVNÍ POUŤ NA KLOKOTECH
15.–19. srpna / Kostel Panny Marie v Klokotech
Více informací na www.klokoty.cz

JÓGA V DENNÍM ŽIVOTĚ TÁBOR www.joga.cz/tabor
JÓGA V PARKU
každou sobotu do 13. října / 9.30–10.30 hodin
/ park na Pražském sídlišti
každý čtvrtek do 13. října / 9.30–10.30 hodin
/ penzion Na Mýtě v Sezimově Ústí 1
Po celou letní sezónu, za přispění Zdravého města Tábor, probí-
há cvičení jógy venku na čerstvém vzduchu. Vhodné pro všech-
ny, začátečníky i pokročilé. Karimatku s sebou.
Vstupné: zdarma.

SPORTOVNÍ TANEČNÍ KLUB 6DANCE www.6dance.cz
PRÁZDNINOVÝ ROZVRH CVIČENÍ
9. července – 31. srpna / Studio Grand
Prázdninový rozvrh cvičení: pondělí 18.30 hodin Powerjóga 
s Jirkou, 19.30 hodin Latina single s Hani
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úterý 18.30 hodin Tabata s Hankou/Alčou, 19 hodin Bosu rehab 
s Andreou
středa 18.30 hodin Pilates s Jirkou, 19.30 hodin Taneční večer
čtvrtek 18.30 hodin Bosu cardio s Petrou, 19.40 hodin Pole 
Dance s Luckou K.
neděle 19 hodin Bosu cardio s Petrou
Na lekce je nutné se předem rezervovat - osobně ve Studiu 
Grand, emailem na info@studiogrand.cz nebo tel. 381210119 
Vstupné: 65–80 Kč

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY VE STUDIU GRAND
9. července – 31. srpna / Studio Grand
Budou probíhat 3 příměstské tábory: 
Taneční příměstský tábor 9.–13. července pro děti od 7 do 12 let
Tematický příměstský tábor LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ 13.–17. srp-
na pro děti od 7 do 12 let 
Taneční příměstské soustředění 27.–31. srpna pro děti
od 4 do 8 let

POWER & PILATES STUDIO www.power-pilates.eu
LETNÍ POWERJÓGA NA GRANDU
každé pondělí 9. července – 20. srpna / Studio Grand, náměstí 
Fr. Křižíka 505
Pravidelné letní powerjógové lekce pod vedením lektorů Power 
& Pilates Studia. 
Vstupné: 80 Kč

LETNÍ PILATES NA GRANDU
každou středu 11. července – 22. srpna / Studio Grand, náměs-
tí Fr. Křižíka 505
Pravidelné letní lekce zdravotního pilates pod vedením lektorů 
Power & Pilates Studia. 
Vstupné: 110 Kč

koncerty

DISHARMONIE VE SLUNCI 
13. července a 17. srpna / 20–23.55 hodin / Purkyňova 2961, 
Slunce (bývalá Delvita)
Rezervace míst na tel. 605 551 447 nebo přes Knihu hostů
na www.disharmonie.eu 
Vstupné: 50 Kč

FIDDLER Z USA V TÁBOŘE - BRAD LEFTWICH
24. července / 19–21 hodin / Hotel Žižkovy Lázně Tábor,
U Lázní 44
Americký fiddler Brad Leftwich spolu se svou manželkou banjist-
kou Lindou zahrají pravý americký OLD-TIME. Rezervace vstupe-
nek telefonicky 605 551 447 nebo e-mailem info@fiddlefarm.cz
Podrobné informace na www.disharmonie.eu
Vstupné: 200 Kč
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POPRVÉ V TÁBOŘE MEGA TRAVESTI SHOW LADY GAGA
24. srpna / 20–23 hodin / Aux Café - Střelnice
Nejznámější hity charismatické zpěvačky uslyšíte v podání 
Toma Wrighta. Po skončení autogramiáda, párty a fotografová-
ní s Lady Gaga. Vybrané vstupné půjde pro charitativní účel 
Cheiron T, o. p. s. Vstupné: na místě 100 Kč, předprodej v Aux 
Café 50 Kč

ostatní www.visittabor.eu

JORDÁNSKÝ MARATON
14. července / 11–18 hodin / Dětské dopravní hřiště
pod Sladovnou
Akce je určena pro všechny milovníky vody a plavecké 
nadšence. Více na www.jordanskymaraton.cz
Vstupné: startovné online 300 Kč, na místě 500 Kč

MIGHTY SOUNDS
13.–15. července / letiště Čápův dvůr
14. ročník třídenního festivalu zaměřeného především na žánry 
jako je punkrock, rock‘n‘roll, hardcore, ska, reggae a podob-
né hudební styly. Tento rok vystoupí Anti-flag, Royal Republic, 
Dub FX, Sick Of It All, The Rumajcks, Inner Circle a bezmála 
stovka dalších. Více na www.mightysounds.cz
Vstupné: od 1600 Kč

LETNÍ GRILOVAČKA S ROSE VÍNY A ZPĚVY
21. července / 14–22 hodin / Tržní náměstí
6 stánků s víny s širokou nabídkou převážně růžových vín 
(Rakousko, Itálie, Německo, Francie, Rumunsko, Morava 
a Čechy). Pořádá Cech táborských obchodníků s vínem: Thir, 
Vinotéka a galerie U Černého kocoura a zeleného stromu, 
Vinotéka Tábor, Accademia Delbuongusto, Coffee & Tee, 
Rumunsko V Láhvi.
Vstupné: zdarma

VELKÁ CENA TÁBORA V TRIATLONU
29. července / 12–18 hodin / náměstí TGM Tábor
Jedná se o mistrovství ČR a Evropský pohár juniorů.
Více na www.triatlon-tabor.cz

NAŠE CHUTĚ
19. srpna / 11–21 hodin / zahrada spolkového domu Střelnice 
a Velký Šanc
Přehlídka táborských i vzdálenějších restaurací dbajících
na původ a kvalitu surovin. Doprovodný program s ochutnávkami 
zaměřený na kvašení všeho druhu. Více na www.nasechute.cz
Vstupné: 80 Kč (do 15 let s doprovodem a nad 70 let zdarma)
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výstavy

do 31. října
VELKÉ NÁVRATY ANEB JAK ŽILI JSME V TÁBOŘE PŘED STO LETY
Exteriérová výstava diváky zavede na autentická místa, která 
stála v centru dění v období 1. světové války a v době vzniku 
Československé republiky. Velké návraty z názvu výstavy se ode-
hrávaly hlavně na železničním nádraží, kde zastavovaly nebo pro-
jížděly vlaky s c. k. vojáky a legionáři a s politickými delegacemi, 
jmenovitě s Karlem Kramářem, T. G. Masarykem nebo Edvardem 
Benešem. Šestice textů na Masarykově náměstí o životě v tábor-
ském zázemí pak připomene, jak jsme žili před sto lety. Přesněji 
jak to bylo se zásobováním, zdravotnictvím, školstvím nebo spole-
čenským a kulturním životem. Kulturní aktivity nás propojují s dal-
ším stanovištěm na Křižíkově náměstí, kde si připomeneme výsad-
bu stromů k Husovu jubileu roku 1915 nebo sázení lípy Svobody 
či budování pomníků padlým na území dnešního Tábora. Období 
vzniku Československé republiky nás zavede na poslední stano-
viště na Žižkově náměstí, kde si lidé budou moci krok za krokem 
projít události převratových dnů na konci října 1918.
16. června je k výstavě připravena vlastivědná vycházka pořádaná 
Husitským muzeem v Táboře. Vycházka se bude věnovat stejnojmenné 
probíhající výstavě a provede zájemce po jednotlivých stanovištích.
Stojany s výstavou jsou rozmístěny před budovou nádraží ČD, 
na tř. 9 května u náměstí T.G.M, před meteorologickým slou-
pem a před budovou Husitského muzea na Žižkově náměstí.
Pořádá Město Tábor ve spolupráci s Husitským muzeem Tábor.

GALERIE U RADNICE www.galerietabor.cz
Martínka Húsky 54
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

do 22. července
JIŘÍ SOPKO
Výstava Jiřího Sopka, jednoho z nejvýznamnějších českých ži-
jících malířů, představí jeho aktuální tvorbu. Zmíněné obrazy 
byly k vidění pouze jednou, a to v minulém roce v Pražském 
domě v Bruselu. Návštěvníci budou mít tedy jedinečnou pří-
ležitost vidět v Čechách dosud nevystavená díla.

2. srpna – 21. září
MY WAY - VLADIMÍR FRANZ 
Jedinečná dvojvýstava Vladimíra Franze a jeho partnerky Idy 
Saudkové. Skladatel, pedagog, básník a dramatik Vladimír Franz 
se v Galerii U Radnice představí jako výtvarník. 

Ve středu 1. srpna od 17 hodin zveme na vernisáž výstavy
za účasti Vladimíra Franze a Idy Saudkové. Obě výstavy budou 
zahájeny v Galerii U Radnice.
V neděli 16. září v rámci EHD vstup zdarma.
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27. září – 26. října
EVA LINDSTRÖM & ALŽBĚTA ZEMANOVÁ
Výstava k Festivalu malých nakladatelů Tabook. Eva Lindström 
je slavná švédská ilustrátorka a spisovatelka se zvláštním smys-
lem pro humor a civilně-minimalistickým přístupem k barevným 
obrazům a povznášejícímu vyprávění…
Alžběta Zemanová je ilustrátorka a tvůrkyně autorských knih
a papírových hraček, ve kterých nezapře svůj poťouchlý humor 
a spontánní hravost. 
Ve středu 2. srpna zveme na vernisáž výstavy. Úvodní slovo 
pronese ředitel Alšovy jihočeské galerie Mgr. Aleš Seifert.
V neděli 16. září v rámci EHD vstup zdarma.  

GALERIE 140 www.galerietabor.cz
Koželužská 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

do 27. července
LOUTKOVÁ DIVADÉLKA
Výstava loutek a malých divadélek ze sbírky Muzea hraček 
v Rychnově nad Kněžnou. 
Ke kulturnímu vyžití dospělých a později hlavně dětí patřily 
dříve loutky a loutková divadla. Tradice začíná u řezaných lou-
tek kočovných marionetářů, kteří putovali od vesničky k ves-
ničce ve vozech a hrávali ve skládací scéně v sálech hostinců.
Od konce 19. století vznikala spolková loutková divadla, čas-
to s pravidelným provozem. V této době došlo k mohutnému 
rozmachu rodinného loutkového divadla a v mnoha rodinách 
byla malá stolní divadla, se kterými hráli nejen rodiče dětem, ale
i děti svým rodičům. Na výstavě jsou k vidění divadélka od kon-
ce 19. století až po druhou polovinu 20. století.
Kromě těchto loutkových divadélek se návštěvníci mohou těšit 
také na celou loutkovou scénu zapůjčenou ze souboru Divadlo 
Dokola. 
Výstavu pořádá město Tábor ve spolupráci s Muzeem hra-
ček v Rychnově nad Kněžnou, Malým Divadélkem Praha
a Divadlem Dokola.
V neděli 22. července v 15 hodin zveme na loutkové předsta-
vení O kouzelné vodě v podání Divadla Dokola.

2. srpna – 21. září
MY WAY - IDA SAUDKOVÁ
Jedinečná dvojvýstava Idy Saudkové a jejího partnera Vladimíra 
Franze. Ida Saudková, která je známá svými aranžovanými ate-
liérovými fotografiemi, se představí v Galerii 140. 
Ve středu 1. srpna od 17 hodin zveme na vernisáž výstavy
za účasti Idy Saudkové a Vladimíra Franze. Obě výstavy budou 
zahájeny v Galerii U Radnice.
V neděli 16. září v rámci EHD vstup zdarma.
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27. září – 10. listopadu
ANGELO PURGERT – PRVNÍ REPUBLIKA
Charitativní fotografický projekt Angela Purgerta. Fotograf se 
nechal inspirovat atmosférou první republiky a vytvořil originál-
ní fotografie navozující tehdejší mondénní dobu vyšší společ-
nosti.
Ve středu 26. září zveme na vernisáž výstavy.

VODÁRENSKÁ VĚŽ www.galerietabor.cz
Žižkova ulice
otevírací doba: úterý–neděle 10–12/13–16 hodin
vstup zdarma

4. července – 5. srpna
KRISTÍNA HONZÍRKOVÁ - PÁRTY PRO JEDNOHO
Výstava obrazů mladé slovenské výtvarnice. Kristína Honzírková 
(1991) se ve svojí tvorbě zaobírá pestrobarevnými animálními 
motivy zasazenými do prostředí oscilujícího mezi popisností
a abstrakcí. 

10. srpna – 2. září
TRANSFORMA

do 24. srpna 
ZAPŮJČENÍ OBŘÍCH ŠACHŮ A PETANQUE
Vždy v době konání výstav ve Vodárenské věži v rozmezí úte-
rý–neděle 10–12/13–16 hodin. 

8.–30. září
UPRAVIL BÁLIK
Výstava k Festivalu malých nakladatelů Tabook. Výstava knih 
graficky upravených jedním z nejvlivnějších slovenských grafic-
kých designérů. Živá historie slovenské krásné knihy posledního 
čtvrtstoletí.

DIVADLO OSKARA NEDBALA TÁBOR www.divadlotabor.cz
Divadelní 218
Výstavy jsou otevřeny v úterý a ve čtvrtek od 15 do 17 hodin,
při prohlídkách divadla a na požádání.

do 30. srpna / DON galerie a Galerie Evárium
OSMAŠEDESÁTÝ…
Výstava fotografií Járy Novotného doplněná padesátiletými 
dokumenty ze sbírek táborského Husitského muzea.
Výstava připomíná 50. výročí okupace ČSSR vojsky Varšavské 
smlouvy, jež měla pod vedením Sovětského svazu zajistit navě-
ky trvající připojení Československa k sovětskému bloku. Vstup 
vojsk a jejich „dočasný“ pobyt znamenal ukončení procesu 
pražského jara a byl začátkem tzv. „normalizace“ společen-
ských poměrů u nás.
Někteří odvážní novináři a fotografové - a mezi ně patřil Jára 
Novotný - pořizovali i přes nebezpečí dokumentaci těchto udá-
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lostí. V mnoha místech republiky vycházely místní tiskoviny
ve zvláštních vydáních. Ti, kdo se tehdy nebáli, zaplatili mnohý-
mi příkořími v následujícím dvacetiletí. Fotografie i dokumenty 
zůstaly a tak se můžeme díky výstavě vrátit v čase k neveselé-
mu, ale k velmi důležitému milníku naší novodobé historie.

10. července – 30. srpna / DON foyer
OSKAR NEDBAL - TÁBORSKÝ RODÁK
Repríza panelové výstavy o skladatelově životě (1874–1930) 
a díle.

14. září – 31. října / DON galerie
MARIE ŠECHTLOVÁ - JIŽNÍ ČECHY
Výstava fotografií Marie Šechtlové z 60. let inspirované poezií 
Jana Nohy.
Vernisáž ve čtvrtek 13. září od 17 hodin.

od 13. září / Galerie Evárium
OSKAR NEDBAL - TÁBORSKÝ RODÁK
Repríza panelové výstavy o skladatelově životě (1874–1930) 
a díle.

od 13. září
(NE)DBALÍ LIDÉ
Výstava fotografií Michala Sváčka.

HUSITSKÉ MUZEUM TÁBOR www.husitskemuzeum.cz
Stará radnice, Žižkovo náměstí 1
otevírací doba: pondělí–neděle 9–17 hodin
vstupné: samostatně 20/10 Kč nebo v rámci prohlídky celého 
objektu

do 3. září / gotický sál Staré radnice
140 LET MUZEA V TÁBOŘE
Od založení muzea v Táboře uplyne v letošním roce 140 let. 
V gotickém sále Staré radnice si připomínáme dějiny muzea, 
jednotlivé podsbírky, fotografie muzejních výstavních prostor 
a expozic, doplněné významnými sbírkovými předměty (např. 
Husův hrneček, bronzový kančík aj.) představující pouze zlo-
mek sbírkotvorné činnosti muzea.

do 30. září / Stará radnice
VELKÉ NÁVRATY ANEB JAK ŽILI JSME V TÁBOŘE PŘED STO 
LETY
Husitské muzeum ve spolupráci s městem Tábor připravilo další 
výstavu připomínající stoleté výročí prvoválečného světového 
konfliktu a tentokrát i vznik Československé republiky. 

11. července – 16. září / galerie Stará radnice
STAVBY STOLETÍ REPUBLIKY 1918–2018 V JIHOČESKÉM 
KRAJI 
Vernisáž proběhne v úterý 10. července.
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA TÁBOR www.knihovnatabor.cz
Jiráskova 1775 
otevírací doba knihovna pro dospělé: úterý–pátek 9–17 hodin
otevírací doba knihovna pro děti: středa a pátek 12–17 hodin, 
úterý–čtvrtek 9–17 hodin

červenec–srpen / Galerie Na Schodišti
PETR HORÁLEK – VZÁCNÉ CHVÍLE POD HVĚZDNÝM 
NEBEM
Výstava velkoplošných panelů s astrofotografiemi Petra Horálka 
ukazuje, že i v současnosti existují v různých částech světa mís-
ta s krásnou tmavou oblohou a že díky moderní fotografické 
technice lze i dnes „vykouzlit“, pro člověka žijícího v místech 
pod světelným smogem, neuvěřitelné obrazy. Většina z astro-
fotografií této výstavy byla oceněna prestižními cenami ČASu, 
ESO, nebo NASA. Vedle tzv. „krajinářské astrofotografie“ autora 
nejvíce  zajímají mimořádné úkazy na obloze - zejména pak 
sluneční a měsíční zatmění, za nimiž cestuje po celém světě.
 
červenec–srpen / Knihovna pro dospělé čtenáře
OLGA HAVLOVÁ A VÝBOR DOBRÉ VŮLE
Třiatřicet fotografií umístěných na 26 plakátech zobrazuje počát-
ky činnosti Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové, setká-
vání paní Olgy s dětmi a dospělými se zdravotním postižením, 
ale také se spřízněnými osobnostmi, například s princeznou 
Dianou, hercem Alainem Delonem či španělskou princeznou 
Kristýnou. Další fotografie zachycují prostředí tehdejších psy-
chiatrických léčeben a ústavů sociální péče. Fotografie pořídili 
známí fotografové Ondřej Němec, Bohdan Holomíček, Přemysl 
Fialka, Gabriela Čapková, Zdeněk Chrapek a další.

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

červenec
RADAN WAGNER - OBRAZY

srpen
HELENA ŠANDOVÁ - OBRAZY

září
MALÉ RADOSTI
Výstava nadšených amatérských výtvarníků pod vedením 
Moniky Vrtiškové.

GALERIE 4MAT www.galerie-za-vratky.com
Palackého 350
otevírací doba: pondělí–pátek 9.30–12.30 / 13–18 hodin, sobo-
ta 9.30–14 hodin
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červenec 
IVO KŘEN – BAREVNÉ LINORYTY 
Výstava grafických listů krajin zalitých světlem i jejich zákoutí 
zahalených stíny šerosvitu.

srpen 
PAVEL KLÍMA – PŘEDVOJ 
Nejnovější malířské a grafické práce táborského rodáka, výraz-
né osobnosti přesahující rámec regionu.

září 
JAN KUNOVSKÝ – ŠTĚTCEM / CHTÍČEM 
Cyklus obrazů a kreseb inspirovaný Markýzou de Merteuil
v baletním představení Valmont.

GALERIE AURITUS – CENTRUM PRO LIDI OHROŽENÉ DROGOU
www.auritus.cz
Klokotská 114
otevřeno: pondělí–pátek 9–17 hodin
sobota 16. září otevřeno 10–17 hodin
vstup volný

16. července – 31. srpna 
ELIŠKA JÍLKOVÁ – DIVOČINA V NÁS
Výstava fotografií.

5. září – 5. října 
JINDŘICH ŠTREIT 
Výstava fotografií na téma duchovní služba ve vězení.
Vernisáž proběhne 12. září od 15 hodin. 

GALERIE SUPICE www.galeriesupice.huu.cz
Klokotská 119
otevírací doba: úterý–sobota 13–19 hodin
Prodejní galerie nabízející autorskou tvorbu. 

červenec–srpen
PERPETUUM TORTURE - VÁCLAV TRAJER
Výstava obrazů na téma úskalí moderní vědy a medicíny.

červenec–srpen
STAR FACES - DANA VOŠTOVÁ
Výstava pop art obrazů celebrit.

červenec–srpen
FRANTIŠEK MOUDRÝ - CO JSTE VY, BYLI JSME I MY, CO JSME 
MY, BUDETE I VY
Výstava obrazů.
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KAFE & KNIHY JEDNOTA
Pražská 158

červenec–srpen
PRODEJNÍ VÝSTAVA SOUČASNÉ ČESKÉ A EVROPSKÉ GRAFI-
KY A ILUSTRACE.

Změna programu vyhrazena!

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

INFOCENTRUM MĚSTO TÁBOR

Žižkovo nám. 2, 390 01 Tábor
telefon: 381 486 230–4 
e-mail: infocentrum@mutabor.cz
www.visittabor.eu
pondělí–pátek 8.30–19 hodin
sobota, neděle, svátky 10–16 hodin
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