Červen
Hrátky pro děti – zábavné dopoledne ke Dni dětí, park
u DDM od 9:30 h
1.6.
Anonym Voice – koncert Křížem krážem, místo a čas
konání budou upřesněny
3.6.-26.6. „V dunách“ – výstava obrazů Pavla Klímy doplněná
charitativními artefakty „Židlička pro hospic“, galerie
sv. Marka, út-ne 10-12 h a 13-17 h
4.6. - 17.7. Příroda jižní Afriky – výstava - Rožmberský dům,
kromě pondělí od 9 do 12 h a od 12:30 do 17 h
4.6.
Rybářské závody – pro děti a mládež, sraz nad jezem
Na Brousku (u sádek ČRS) od 7 do 12 h
10.6.
Noc kostelů – všechny kostely v Soběslavi, 17 - 24 h
26.6.
Svatopetrský koncert – HAMAVE – kostel sv. Petra
a Pavla od 18 h
Pasování na čtenáře – slavnostní pasování prvňáčků
obou soběslavských ZŠ na čtenáře v městské knihovně,
termín bude upřesněn.
Varhanní půlmaratón – kostel sv. Víta a kostel
sv. Petra a Pavla, termín bude upřesněn
1.6.

Červenec
1.7. - 31.8. Prohlídky kostelů – kostel sv. Petra a Pavla, kostel
sv. Víta – po domluvě v IS komentované prohlídky
1.-10.7. Setkání s hudbou v Soběslavi 2016 – 8. ročník festivalu
komorní hudby a interpretačních kurzů, koncerty
pro veřejnost, každý večer v kostele sv. Víta a v galerii
sv. Marka nebo v KDMS, od 19 h
16.7.
O pohár starosty města – fotbalový turnaj mužů, areál
TJ Spartak Soběslav
16.7.-17.7. Kubešova Soběslav – 22. mezinárodní festival
dechových hudeb, nám. Republiky, So 12-23 h, Ne 10-19 h
21.7.-11.9.Petr Mareš – Táborsko – výstava fotograﬁí,
Rožmberský dům, vernisáž 20.7.
23.7.
MČR MOTO – GYMKHANA, kemp Karvánky, 8 h
29.7.-31.8.Výstava keramiky, skla a obrazů Michala Jánského,
Milana Exnera, Davida Exnera, galerie sv. Marka

Srpen
2.8.
6.8.
20.8.

Dobrovol – multižánrový hudební festival, kemp od 16 h
RC Rally Soběslav - závod rádiem řízených automodelů
asfaltové hřiště AMK Soběslav (u letiště) od 9 do 17 h
Oslava 95. výročí založení oddílu kopané v Soběslavi,
areál TJ Spartak Soběslav

Září
3.9.
Soběslavský cyklomaraton 2016, kemp od 9 do 17 h
9.-10.9. RC Rally Lužnice – dvoudenní závod rádiem řízených
automodelů, kemp Karvánky, v pátek od 18 do 23 h,
v sobotu od 10 do 16 h

Celorepubliková konference zdravotních sester pod
záštitou ﬁrmy GOLDIM spol. s. r. o., Soběslav, KDMS od 9 h
10.9.
O pohár města Soběslav – výstava a orientační soutěž
historických vozidel, nám. Republiky, od 9 h, start 12 h
16.9.
SLZA + Děda Mládek Illegal Band – koncert v areálu
hradu a KDMS od 20 h
17.9.
Soběslavské slavnosti 2016 – celodenní akce v areálu
hradu a KDMS od 10 h do 23 h
17.9.-2.10. Marta Vranovská-Malíková – výstava obrazů významné
malířky (obrazová kronikářka Sabinova), Rožmberský dům,
vernisáž v rámci Soběslavských slavností
22.9.
Dveře otevřené v I MY – středisko rané péče I MY
si můžete prohlédnout od 9 do 16 h
30.9.-2.10.Podzimní výstava holubů, králíků, drůbeže, exotů,
kaktusů, areál chovatelů (u E 55) od 8 h
10.9.

Říjen
3. - 9.10. Týden knihoven – 20. ročník, Městská knihovna
8.10.
HAMAVE – koncert k výročí založení kostela v
Janově, kostel sv. Jana Nepomuckého od 17 h
14.10.
Podzimní festival komorních sborů v KDMS od 19 h
22.10.
Šumava Cup – závody dráhových modelů, DDM, 9- 16 h
Výstava ovoce a zeleniny – ČSZ Soběslav, termín bude upřesněn

Listopad

Věra Špinarová a Adam Pavlík band – koncert –
KDMS od 19 h
17. - 19.11. KREATIV – dva dny plné kreativního tvoření pro děti
i dospělé, KDMS od 9 do 18 h
26.11.
Den pro dětskou knihu – 10. ročník celostátní akce,
Městská knihovna od 9 do 12 h
15.11.

Prosinec
3.12.
5.12.
9.12.
10.12.
14.12.
17.12.
20.12.
23.12.
25.12.
27.12.
30.12.

Začátek adventu: Rozsvícení vánočního stromu
s Rádiem Blaník – nám. Republiky
Mikulášská besídka – odpoledne plné her a zábavy
pro děti, DDM od 14 h
Čertování s Chasou – mikulášská obchůzka
Zvonkový průvod – zahájení v DDM v 16 h
Vánoční jarmark Rolničky – 8:30 - 12 h, nám. Republiky
Česko zpívá koledy – na nám. Republiky od 18 h
NOVITA – vánoční koncert v Českobratrském
evangelickém kostele v 19 h
HAMAVE – Rybova mše vánoční – KDMS od 19 h
Živý Betlém – park u Hlásky, od 16:30 h
Vánoční vytrubování – Soběslavský žesťový orchestr,
nám. Republiky od 14 h
Anonym Voice – vánoční koncert
30. ročník Silvestrovského běhu ulicemi města,
start o půlnoci, nám. Republiky
Vánoční exhibice – vystoupení krasobruslařského klubu
na zimní stadionu, termín bude upřesněn

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
Renesanční zámek Dírná – nepřístupný veřejnosti, 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

KALENDÁŘ

kulturních,
společenských
a sportovních akcí
v Soběslavi a okolí pro rok 2016

Soběslav

Duben
Šumava Cup – 2. závod dráhových modelů, DDM 9- 16h
Soběslavské okruhy – 41. ročník poháru v silniční
cyklistice, nám. Republiky od 10 h
9.4.
Jihočeský canicross – III. ročník závodu, rozhledna
Svákov od 11 h
17.4.
Malá muzika Nauše Pepíka – koncert, KDMS od 19 h
25.4.
4 TET – IV. VERZE – koncert, KDMS od 19 h
30.4.
Stavění májky – nám. Republiky od 15:30 h
30.4.
Čarofest a pálení čarodějnic – zábavné soutěže
pro děti, letiště Aeroklubu Soběslav od 17 h
30.4.-2.10. Blatské muzeum Soběslav – Rožmberský dům – dvě
stálé expozice Příroda Táborska a Soběslav – město
pětilisté růže, uměleckohistorická expozice rozšířená
o model města v době posledních Rožmberků, otevřeno
kromě pondělí vždy od 9 do 12 h a od 12:30 do 17 h
30.4.-28.5. Flóra a fauna - výstava keramiky, Rožmberský dům,
vernisáž 29.4.
Sraz příznivců značky VW a Mazda – areál ATC
Karvánky, termín bude upřesněn
2.4.
9.4.

Květen
14.5.
18.5.
21.5.
24.5.
27.5.
28.5.

Foto: galerie sv. Marka
Změny vyhrazeny. Bližší informace k jednotlivým akcím obdržíte v
Informačním středisku města Soběslavi, v měsíčníku Soběslavská
hláska, na stránkách města nebo u pořadatelů akcí.
Informační středisko města Soběslavi
nám. Republiky 59, www.musobeslav.cz
tel. 381 508 116, mob. 601 339 095

28.5.
28.5.
29.5.

Dudácké klání na Borkovických Blatech – setkání
dudáků z Jihočeského kraje a Vysočiny, Borkovice
od 16 h
Bambi – přehlídka volnočasových aktivit dětí
a mládeže od 13:30 do 17:30 v parku u DDM
Baráčníci - slavnost k 85. výročí založení VI. župy
B. Jablonského, zahájení slavnosti krojovaným
průvodem, KDMS od 10 h
NOVITA – jarní koncert, Senior dům od 18 h
Rolničkování – oslava Dne dětí, kemp od 16 h
Den dětí – prohlídka letecké techniky, soutěže pro
děti, ukázky vojenské techniky, modeláři, kynologové,
hasiči, seskok parašutistů, vyhlídkové lety, další
atrakce na letišti v Soběslavi od 10 do17 h
HAMAVE – Májový koncert v kostele sv. Mikuláše
v Nedvědicích od 18 h
Pochod za strašidlem Doudlo do lesa Svákova, start
od Městské knihovny
Progres – koncert, KDMS od 15 h
Sraz příznivců značky Citroen – areál +ATC
Karvánky, termín bude upřesněn

