Promítací dny kina Soběslav
Středa a čtvrtek ve 20 h
Pátek a sobota 17 a 20 h

Pozvánky do okolí
		

Tábor

Otevření turistické sezony v Táboře - kulturně-zábavný program, koncerty,
turistické pochody, cykloturistika – Žižkovo nám. od 9 h
16.5.
Praha – Prčice – 18. ročník táborské trasy pochodu
26. - 28.5. Husitské dny v Táboře – Housův mlýn
23.5.
Bambi 2015 – přehlídka dětských a sportovních aktivit, Planá n/L
31.5.
Oslava Mezinárodního dne dětí – Lesopark Pintovka (Horky)
zábavné odpoledne
2. - 4.6. Husitské dny v Táboře – Housův mlýn
15. - 30.6. Léto nad Lužnicí - festival se uskuteční v Táboře, Sezimově Ústí
a Plané nad Lužnicí, čeká vás bohatý kulturní i sportovní program,
mimo jiné závody dračích lodí, Kejklíři pod hvězdami aneb tajemné legendy
ožívají, hudební podvečer na zahradě Střelnice a mnoho dalšího
5.7.
Koncert Smetanových filharmoniků – Má vlast – Žižkovo nám.
5.7.
Dobové slavnosti k 600. výročí upálení Mistra Jana Husa
– Kozí hrádek od 15 h
18. - 19.7. Mezinárodní jazzový festival Bohemia jazzfest – Žižkovo nám.
7. - 9.8. Komedianti v ulicích – mezinárodní festival pouličního divadla
oživí ulice Starého města
11. - 13.9. Táborská setkání – 24. ročník mezinárodního festivalu – pochodňový
průvod, ohňostroj, středověké tržiště, šermířské souboje, staročeský jarmark,
vystoupení českých i zahraničních souborů, ohňová show, historická bitva,
Dětský ráj, rytířský turnaj
27.9.
Uzamykání Kozího hrádku – ukončení turistické sezony, klíčový průvod
a zábavné odpoledne pro děti
3.10.
Od Tábora až k nám – 12. ročník turistického pochodu
28.10. Den republiky – oslava vzniku samostatného československého státu - Střelnice
7.11.
Lesní běh Pintovkou – druhý nejstarší běh v kraji pro všechny věkové
kategorie od 9 h
27.11. Slavnostní nasvícení vánočního stromu – Žižkovo nám. 17 h
12.12. Staročeský vánoční trh, 9. Zvonkový průvod – Žižkovo nám. 9 – 18 h
Kontakt:
Infocentrum, Žižkovo nám 2, Tábor, 381 486 230-4,
infocentrum@mutabor.cz, www.taborcz.eu
Informační centrum pro mládež, Farského 887, Tábor, tel./fax 381 252 416,
info@icmtabor.cz, www.icmtabor.cz
9.5.

Letní koupaliště Soběslav v Tyršově ulici
Otevřeno po – pá 10 - 20 h, so, ne, sv 9 - 20 h
www.letnikoupalistesobeslav.cz
tel. 381 477 210
mobil 602 316 697,
775 736 778

Červen

Hrátky pro děti – zábavný program se soutěžemi pro děti z MŠ od 10 h,
pro ZŠ od 13 h v DDM
5.-28.6. SŠ Horní Bříza - Pedagogové a první absolventi - výstava keramiky
- Galerie v kostele sv. Marka. Otevřeno denně mimo pondělí 10-12 a 13-17 h.
Vernisáže výstav budou v pátek od 18 h
6.6.
Oslava 10. výročí založení florbalu v Soběslavi,
pořádá florbalový oddíl SK Domeček Banes v KDMS
7.6.
NOVITA – koncert v Českobratrském evangelickém kostele od 19 h
11.6.
Anonym Voice – koncert v kostele sv. Marka od 19 h
12.6.
Čtvrtá noc v Blatském muzeu – muzejní noc zaměřená tentokrát
přírodovědně – vernisáž výstavy Zkamenělá minulost jižních Čech, hravý
program pro děti a další zajímavosti - Rožmberský dům od 17 do 21 h
13.6. – 9.8. Zkamenělá minulost jižních Čech - výstava představující paleontologické
nálezy z regionu, zasazené do kontextu znalostí o pravěké přírodě
- Rožmberský dům, vernisáž 12.6. (v rámci muzejní noci)
13.6.
Dobrovol – hudební festival na soběslavské plovárně od 14 h
28.6.
Svatopetrský koncert - HAMAVE – kostel sv. Petra a Pavla od 18 h
Pasování na čtenáře - slavnostní pasování prvňáčků
obou soběslavských ZŠ na čtenáře, městská knihovna
1.6.

Červenec

2.-12.7. Setkání s hudbou v Soběslavi 2015 aneb Letní kurzy komorní hudby –
7. ročník koncertů vážné hudby a jazzu. Těšit se předběžně můžeme například
na harfenistku Janu Bouškovou. Každý večer se konají koncerty pro veřejnost
v kostele sv. Víta, v Galerii v kostele sv. Marka nebo v kulturním domě od 19 h
3.-26.7. Pavel Drda – Žena a krajina – plastiky, reliéfy - Galerie v kostele sv. Marka
5.7.
HAMAVE – pouť na Svákově – kaple sv. Marie Bolestné od 15 h
18.7.
O pohár starosty města – fotbalový turnaj mužů pořádá
FK Rašelina Soběslav – sportovní areál od 10 h
18. – 19.7. Kubešova Soběslav 2015 – 21. ročník mezinárodního festivalu
dechových hudeb na náměstí Republiky, podrobnosti KDMS
31.7.
Martin Micka – Obrazy - Galerie v kostele sv. Marka, vernisáž od 18 h

Srpen

1.-30.8. Martin Micka – Obrazy - výstava - Galerie v kostele sv. Marka
8.8.
RC Rally Soběslav - závod šampionátu RC Rally Tábor rádiem řízených
automodelů v měřítku 1:10, místo konání: asfaltové hřiště Automotoklubu
Soběslav (u letiště) v 9 h, www.rc-tabor.com
14.8. – 28.9. František Peterka – souborná výstava uměleckého díla regionálního tvůrce,
pořádaná k jeho nedožitým 95. narozeninám
- Rožmberský dům, vernisáž 13.8.

Veselí nad Lužnicí

Krajem rybníků - 39. ročník dálkového turistického pochodu
a cykloturistické jízdy (10 - 125 km)
25.4.
Veselský vodácký maratón – vodácká soutěž navazující na závod
Po třech řekách
23.5.
Jaro na Blatech - cykloturistická jízda (20 – 130 km)
19. – 20.6. Veselské slavnosti – hry, soutěže, koncerty, sportovní klání, netradiční plavidla
9.8.
Veselská hodinovka – rekreační vytrvalostní plavecké závody
na Vlkovské pískovně
22.8.
Betonový muž a žena - rekreační triatlon v oblasti veselských pískoven
19.9.
Krčínův labyrint – 29. ročník orientační turistické a cykloturistické akce
(10 - 125 km)
26.9.
Vodácký triatlon EPPI – hlavní pláž Vlkovské pískovny
4.10.
Běh kolem Lužnice – 33. ročník běhu pro všechny věkové kategorie
Kontakt:
Informační středisko, nám. T.G.Masaryka, Veselí n/L, tel. 381 548 180,
info@veseli.cz , www.veseli.cz
25.4.

KALENDÁŘ

kulturních,
společenských
a s p o r t ov n í c h a k c í

duben - prosinec 2015 v Soběslavi a okolí
Změny vyhrazeny. Bližší informace k jednotlivým akcím obdržíte
v Informačním středisku města Soběslavi, viz kontakty
11.4.
11.4.
11.4.
14.4.
16.4.
19.4.
24.4.
30.4.
30.4.
30.4.

Tipy na výlet
Soběslavské smyčky – okruh cca 13 km spojující významné památky města
s přírodními zajímavostmi
Rozhledna Svákov – turistická rozhledna na okraji Svákovského hradiště
nad levým břehem řeky Lužnice
Přírodní rezervace Nový rybník – významná botanická i zoologická lokalita,
hnízdiště vodních ptáků
Veselské pískovny – naučná stezka seznamující se vzácnou stepní faunou a flórou,
písečný přesyp, možnost koupání, provozování vodních sportů a rybaření (7 km)
Borkovická Blata – naučná stezka s ukázkami zpracování rašeliny
a popisem vzácných druhů flóry (5,5 km) Záluží, Vlastiboř, Svinky, Komárov, Klečaty,
Zálší, Mažice, Borkovice – lidová architektura (selské baroko)
Přírodní park Černická obora – součástí obory lovecký zámeček Černice s anglickým
parkem (část dnes golfové hřiště), v oboře smíšený porost smrku, borovice,
lípy a buku s částečně dochovanou habrovou monokulturou
Zámek Bechyně - rozlehlý zámecký komplex, vztyčený na skále nad soutokem Lužnice
a říčky Smutné, je výraznou dominantou města Bechyně
Renesanční zámek Dírná – nepřístupný, obklopen anglickým parkem,
vrácen původním majitelům Wratislavům z Mitrovic
Červená Lhota – renesanční zámek v romantické poloze na skále v rybníce, přestavba
původní gotické tvrze, v interiérech velmi působivé štuky, zámecký rybník
obklopuje anglický park
Choustník – zřícenina gotického hradu s neobvyklým půdorysem tzv. dvojhradu
Kozí hrádek – zřícenina v rozsáhlém komplexu lesů nad malebným údolím
Kozského potoka
Chýnovská jeskyně – díky své geologické stavbě patří mezi světové unikáty,
prohlídka jeskyně je malou romantickou exkurzí do historie

Září

Soběslavský maraton – 11. ročník cyklomaratonu - Jihočeský pohár
G. Benedikt – kemp Plovárna, start na náměstí Republiky v 10.30 a 11 h
11.-12.9. RC Rally Lužnice, dvoudenní závod šampionátu RC Rally Tábor rádiem
řízených automodelů v měřítku 1:10, místo konání: kemp Karvánky,
v pátek od 18 h, v sobotu od 10 h, www.rc-tabor.com
12.9.
O pohár města Soběslavi – výstava a orientační soutěž historických vozidel
na náměstí Republiky od 9 h, www.vccsobeslav.webnode.cz
12.9.
Soběslavská 7. odborná konference firmy Goldim spol. s r.o.
pro zdravotní sestřičky – KDMS od 9 h
19.9.
Soběslavské slavnosti 2015 – celodenní akce v areálu hradu
a kulturního domu od 10 h
20. 9. Pocta Otakaru Ostrčilovi - Zemlinského kvartet - koncert k 80. výročí úmrtí
hudebního skladatele, kino od 18 hodin
24.9.
Dveře otevřené v I MY – Středisko rané péče I MY si můžete prohlédnout
od 9 do 17 h, www.imy-sdruzeni.cz
25.9.
Drakiáda se Sobíkem, sraz parkoviště naproti zimnímu stadionu v 16 h
5.9.

Říjen

1. - 2.10. Výstava hub – výstava čerstvých podzimních druhů hub - Rožmberský dům
2. – 4.10. Podzimní výstava holubů, králíků, drůbeže, exotů, kaktusů.
Areál chovatelů u E 55 od 8 h
5. – 11.10. Týden knihoven - 19. ročník celostátní akce zaměřené na propagaci
činnosti knihoven, městská knihovna
9.10.
4TET – koncert v KDMS od 19 h
16.10. Podzimní festival pěveckých sborů v KDMS od 19 h
Toulavé loutky 2015 – 5. loutkový festival - termín bude upřesněn

Listopad

20.-21.11. Kreativ – dva dny plné kreativního tvoření pro děti i dospělé v KDMS od 9-18 h
28.11. Mikulášská besídka – odpoledne plné her a zábavy pro děti v DDM od 14 h
28.11. Den pro dětskou knihu – 9. ročník celostátní akce věnované propagaci
dětské knihy a dětského čtenářství – městská knihovna od 9 h
29.11. Mikulášská zábava se Sobíkem pro děti - v Klenovicích od 15 h

Prosinec

5.12.
9.12.
11.12.
12.12.
15.12.
19.12.
23.12.
25.12.
27.12.
30.12.

Začátek adventu: Rozsvícení vánočního stromu
s Rádiem Blaník na náměstí Republiky
Čertování s Chasou
Česko zpívá koledy - se sborem Anonym Voice na náměstí Republiky od 18 h
Zvonkový průvod – pro děti, rodiče i širokou veřejnost se zvony, zvonky,
zvonečky, světýlky od DDM na náměstí Republiky ke stromečku od 16 h
Vánoční jarmark Rolničky – náměstí Republiky 8.30-12 h
Rybova mše vánoční - KDMS od 19 h
NOVITA – vánoční koncert v Českobratrském evangelickém kostele od 19 h
Živý Betlém – tradiční putování za betlémskou hvězdou
– park u Hlásky od 16 h
Vánoční vytrubování – Soběslavský žesťový orchestr
na náměstí Republiky od 14 h
Anonym Voice – vánoční koncert v Českobratrském evangelickém
kostele od 17 h
Silvestrovský běh ulicemi města – start o půlnoci na náměstí Republiky
Vánoční exhibice Krasobuslařského klubu Soběslav – termín bude upřesněn

Duben

Soběslavské okruhy 2015 – Český pohár v silniční cyklistice – 40. ročník,
náměstí Republiky a okolí od 10 h,
HAMAVE - charitativní koncert pro Domácí hospic Jordán - kostel sv.Víta – 18 h
Tradiční soběslavská diskotéka, host – Vašo Patejdl! KDMS od 20 h
Kvartet – divadelní představení v KDMS od 19.30 h
Rolničkové dny 2015 – 14. ročník veřejné pouliční sbírky
Čarodějná pohádka, KDMS od 10.30 h
Čarodějnický rej se Sobíkem na plovárně od 16 h
Čarofest 2015 – zábavné soutěže pro děti, pálení čarodějnic,
vystoupení kapel Náhodný Výběr, Hodně Podně, VO106,
Pirates of the Pubs – letiště Aeroklubu Soběslav od 17 h
Stavění májky – náměstí Republiky od 15.30 h
Nebe, peklo, ráj – vernisáž výstavy prací keramických kroužků DDM
- Rožmberský dům od 17.30 h

Květen

1.5. – 2.10. Blatské muzeum Soběslav – Rožmberský dům – dvě stálé expozice
Příroda Táborska a Soběslav – město pětilisté růže,
otevřeno 9-12 a 12.30-17 h denně kromě pondělí
1.5. – 6.6. Nebe, peklo, ráj - 11. výstava tvorby dětí i dospělých z keramických kroužků
a kurzů soběslavské pobočky DDM Tábor - Rožmberský dům
7.5.
Pietní akt k výročí ukončení 2. sv. války na městském hřbitově od 13 h
13.5.
Odpoledne pro ženy - pořádá Sobík - restaurace Klenovice od 17 h
15.5.
PESHATA, HODNĚ PODNĚ, THE NEEDS – koncert v KDMS od 21 h
17.5.
Jdou dudáci, hrajou a zpívají – setkání dudáků z jižních Čech a Vysočiny
- Rožmberský dům – zahrada od 18 h
17.5.
FESTŽÁK – festival žákovských filmů Soběslav – v kině od 10 h
20.5.
Bambiriáda – přehlídka volnočasových aktivit dětí a mládeže
– park u DDM od 13.30 h
23.5.
Den dětí - na letišti od 10 h prohlídka letecké techniky. Soutěže pro děti,
ukázky vojenské techniky, modeláři, kynologové, hasiči, seskok parašutistů,
vyhlídkové lety, další atrakce od 11 h. Občerstvení zajištěno
23.5.
Rybářské závody – děti a mládež nad jezem Na Brousku (u sádek ČRS) 7-12 h
27.5.
VESELÁ TROJKA Pavla Kršky – koncert v KDMS od 19.30 h
29.5.
Noc kostelů – otevřeny všechny kostely v Soběslavi s programem 17 - 24 h
29.5.
Rolničkování 2015 – oslava Dne dětí plná her a soutěží na plovárně od 17 h,
zakončená průvodem a ohňostrojem na náměstí Republiky
30.5.
Šumava Cup – závody dráhových modelů – autodráha v DDM od 9.30 h
Čajovna-kavárna Rolnička – pravidelné měsíční akce – besedy, promítání, autorská čtení,
vernisáže, výstavy, tvořivé díly a mnoho dalšího (www.rolnicka.cz v aktualitách)

Kontakty:

Blatské muzeum Rožmberský dům
ul. Petra Voka, Soběslav, RNDr. Daniel Abazid, tel. 381 524 425, 381 523 421
e-mail: abazid@husitskemuzeum.cz, www.husitskemuzeum.cz
Galerie v kostele sv. Marka
ak. soch. Václav Hrůza, ul. P. Bezruče, Soběslav, tel. 608 534 546
KDMS
Mgr. Petr Valeš, Jaroslava Palasová, Jirsíkova 34/I, Soběslav, tel. 381 524 261,
jarka.palasova@seznam.cz, www.kdms.cz
Společenské centrum Soběslavska
Nerudova 424/II, Soběslav, tel. 381 214 956, info@kinosobeslav.cz, www.kinosobeslav.cz
Městská knihovna Soběslav
Horní příkopy 76, Soběslav, tel. 381 524 187, knihovnasobeslav@seznam.cz,
www.knihovnasobeslav.cz
DDM
Jaroslava Kohoutová, Na Pršíně 27/II, Soběslav, tel. 381 522 013, 606 200 085,
ddmsobeslav@ddmtabor.cz, www.ddmsobeslav.cz
Rolnička
Mgr. Karel Novák, Mrázkova ul., Soběslav, tel. 381 522 054, fundraising@rolnicka.cz,
www.rolnicka.cz
Informační středisko
nám. Republiky 59/I, Soběslav, tel. 381 508 116,
v sezoně červen – září otevřeno na náměstí Republiky 148,
tel. 601 339 095, kocourkova@musobeslav.cz, www.musobeslav.cz
Sportovní areál
Vladimír Hanzal, TJ Spartak, ul. Nová 401/II, Soběslav, tel. 381 522 062, 728 936 303
info@spartaksobeslav.cz, www.spartaksobeslav.cz
Švec cyklo team
Martin Švec, Na Ohradě 368, Soběslav, tel. 381 211 481, 603 836 119,
sveccykloteam@seznam.cz, www.cyklosportsvec.cz
Soběslavská chasa mladá
Ivana Šimková, tel. 605 715 585, simivana@seznam.cz, www.chasamlada.info
Baráčníci
Václav Kastner, rychtář, Tř. E. Beneše 57/30, Soběslav, tel. 724 917 482,
vaclavkastner@seznam.cz

Rožmberský hrad

