Tábor

9. – 10. 5. Jihočeské vítání léta – otevření turistické sezony v Táboře
-kulturně-zábavný program. Pochod s kaprem Jakubem, soutěže pro děti,
cyklovýlet
16. 5.
Turistický pochod Tábor – Prčice – 12. ročník, start autobusové nádraží
7.30-10 h, pěší trasy 30 km, 43 km
23. 5.
Táborský koktejl Jordán – festival folk, bluegrass a trampské hudby a
tanců – plovárna na břehu Jordánu 13.30 h
31. 5.
Oslava Mezinárodního dne dětí – Lesopark Pintovka (Horky)
zábavné odpoledne
4. – 7. 6. Bambiriáda Tábor – 6. ročník prezentace dětských a mládežnických
organizací

červenec - září

Táborské kulturní léto – pravidelné promenádní koncerty, dětská zábavná odpoledne,
koncerty vážné hudby, pohádky pod širým nebem, rockové koncerty, vystoupení
zahraničních souborů, kinematograf na cestách, pouliční divadlo, historické večery a
nespočet výstav.
11. - 13. 9. Táborská setkání – 18. ročník mezinárodního festivalu – pochodňový
průvod, ohňostroj, středověké tržiště, šermířské souboje, staročeský jarmark,
vystoupení českých i zahraničních souborů, historická bitva,
Den otevřených dveří památek
3. 10.
Setkání historických vozidel - Čelkovice 2009
14. 11.
Lesní běh Pintovkou – druhý nejstarší běh v kraji pro všechny věkové
kategorie od 9 h
12. 12.
Staročeský vánoční trh, živý betlém – Žižkovo nám. 9 – 18 h
Kontakty:
Infocentrum, Žižkovo nám 2, Tábor, 381 486 230, 381 486 232-4,
infocentrum@mu.tabor.cz, www.tabor.cz
Informační centrum pro mládež, Farského 887, Tábor, tel./fax 381 252 416,
info@icmtabor.cz, www.icmtabor.cz

Bechyně
3. - 5. 7.
Jazzfest – třídenní open air koncert jazzové hudby v klášterní zahradě
24. - 25. 7. Tráva (XVII.) Celostátní přehlídka všech souborů, které chtějí hrát pod
volnou oblohou. Klášterní zahrada
9. 8.
Bechyňský festival dechových hudeb – stadion v Bechyni
15. - 18. 10. Nahlížení - celostátní středoškolská dílna divadla a dramatické výchovy - KD
Kontakty:
Kulturní středisko města Bechyně, U Nádraží 602, tel. 381 213 338,
propagace@kulturnidum.cz, www.kulturnidum.cz
Změny vyhrazeny

Tipy na výlet

Soběslavské smyčky – okruh cca 13 km spojující významné památky města s přírodními
zajímavostmi
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 zámku rekreační středisko, v oboře smíšený porost
smrku, borovice, lípy a buku s částečně dochovanou habrovou monokulturou
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

Kalendář kulturních,
společenských
a s p o r t ov n í c h a k c í
duben - prosinec 2009
v Soběslavi a okolí

Duben

1. 4. - 31. 12. Výstava prací žáků ZUŠ výtvarný obor, průběžně obměňována.
Vestibul městské knihovny
4. 4.
Jarní jarmark Rolničky – prodej výrobků chráněné dílny
Diakonie ČCE střediska Rolnička převážně s velikonoční tématikou,
doprovodný program „I MY“, pro děti ruční vytváření, jízda na poníkovi,
hudba - náměstí Republiky 9-12 h
4. 4.
Turnaj ve stolním tenisu pro neregistrované hráče – DDM od 9 h
8. 4.
Pohledy soběslavské I. – beseda s Mgr. Petrem Lintnerem nad jeho
knihou, promítání historických fotografií – KDMS od 17 h
11. 4.
Velikonoční plavání – 10. ročník závodu v řece Lužnici – start ve 13 h
pod mostem u restaurace Lada
15. 4.
Madagaskar – laboratoř bohů – přednáška – Rožmberský dům od 17 h
18. 4.
Soběslavské okruhy – 34. ročník cyklistických závodů na náměstí
Republiky a v přilehlých ulicích (cca 9–17 h)
26. 4.
Koncert barokní hudby - Galerie v kostele sv. Marka od 18 h
30. 4.
Stavění máje na náměstí Republiky od 16 h s hudbou
30. 4.
Pálení čarodějnic – s programem na letišti v Soběslavi cca od 17 h

Květen

1. 5. – 30. 9. Příroda Táborska - Blatské muzeum Soběslav – Rožmberský dům
(stálá expozice)
1. 5. - 30. 9. Národopis Blat a Kozácka - Blatské muzeum Soběslav – Smrčkův dům
(stálá expozice) otevřeno 8-12 a 12.30-16 h denně mimo pondělí,
není-li uvedeno jinak
1. 5. – 30. 5. Modrá - šestá výstava prací členů keramických kroužků DDM Soběslav
- Rožmberský dům 8-12 a 12.30-16 h denně mimo pondělí. Vernisáž 30. 4.
1. 5. – 31. 5. Barevný rok v Duze - výstava výtvarných prací dětí z MŠ Duha,
Smrčkův dům – vernisáž 4. 5.
9. 5.
Slavnostní zasedání Obce Baráčníků ke Dni matek v KDMS od 14 h
13. 5.
Absolventský koncert ZUŠ Soběslav - Galerie v kostele sv. Marka od 17 h
23. 5.
Kuličkiáda – park u Hlásky od 9 h
23. 5.
Rybářské závody – další ročník závodů pro děti a mládež
na Roudenské pískovně 7–12 h
23. 5.
Oslava Mezinárodního dne dětí na letišti 10-17 h
29. 5.
Rolničkování 2009 – oslava Dne dětí plná her, soutěží a muziky na
plovárně od 17 h, zakončená průvodem a ohňostrojem na náměstí Republiky
29. 5. – 21. 6. Mgr. Josef Lorenc a Roman Kubička, ak. mal. – INTERTRIGO
– obrazy, sochy - Galerie v kostele sv. Marka (v parku za poštou).
Otevřeno denně mimo pondělí 10-12 a 13-17 h
Vernisáže výstav budou tradičně v pátek v 18 h
30. 5.
Novita - koncert v evangelickém kostele v 18.30 h
Cesta do tropů – dvoudenní zájezd do největšího tropického
ráje dovolených v Evropě (SRN) – pořádá DDM

Červen

Mezinárodní den dětí – zábavný den v DDM, pro děti z MŠ od 10 h,
pro ZŠ od 13 h
6. 6. – 30. 9. Madagaskar – laboratoř bohů – pohled na madagaskarskou živou i
neživou přírodu, její ohrožení a ochranu, kultura a zvyky zdejších obyvatel
– Rožmberský a Smrčkův dům. Vernisáž 5. 6.
s koncertem skupiny Fat Fingers & Frinds
10. 6.
Italská a česká barokní hudba - Galerie v kostele sv. Marka od 19.30 h
17. 6.
Loučení se školním rokem s klaunem Hugo, DDM pro MŠ a ZŠ I. st. od 9 h
26. 6.
České nebe – Divadlo Járy Cimrmana – KDMS od 19 h
26. – 28. 6. Pantakovy hry – netradiční sportovní disciplíny – sportovní areál od 9 h
26. 6. – 19. 7. Mgr. Václav Melcer – Čechy krásné, Čechy mé – fotografie
– Galerie v kostele sv. Marka
1. 6.

Červenec

O pohár starosty města – fotbalový turnaj mužů pořádá FK Rašelina
Soběslav – sportovní areál od 10 h
18. – 19. 7. Kubešova Soběslav 2009 – 15. ročník mezinárodního festivalu dechových
kapel na náměstí Republiky (sobota 13-19 přehlídka kapel, 20-24 veselice,
součástí festivalu jsou koncerty v blatských vesnicích, neděle 10-19
galakoncert) podrobnosti KDMS
24. 7. – 16. 8. Helena Samohelová, ak. soch. - plastiky, reliéfy, vázy - objekty
- Galerie v kostele sv. Marka
18. 7.

12. 9.
19. 9.
27. 9.

Kubešova Sobìslav

Minifest u Hlásky – Soběslav OPEN 2009 – koncerty soběslavských
kapel a sborů od 16 h
RC RALLY Lužnice – závod dálkově ovládaných automodelů
– dopravní hřiště Automotoklubu od 9 h
Galaxy Soběslavský maraton - 5. ročník cyklomaratonu - plovárna od 9 h
Oslava 80. výročí založení SOB Soběslav v KDMS, průvod městem
Memoriál Pavla Háka - hokejový turnaj mužů – zimní stadion

Říjen

Listopad

12. – 13. 11. Soběslavská růže – 16. ročník soutěže SOU a OU ve vazbě a aranžování
květin v KDMS
Oslavy 80. výročí založení ledního hokeje v Soběslavi

7. 12.
12. 12.
12. 12.
30. 12.
31. 12.

Kontakty:

Září

2. – 4. 10. Jihočeská podzimní výstava holubů, králíků, drůbeže, exotů,
kaktusů. Areál chovatelů u E 55 (naproti a.s. Jitona)
3. 10.
Setkání historických vozidel - Čelkovice 2009 – výstava vozidel
na náměstí v Soběslavi od 12 h
Výstava hub – Rožmberský dům
ČCE RolniČCE aneb Vánoce s Rolničkou 2009 – benefiční kampaň
na podporu a provoz Rolničky
Kino otevřeno nově po rekonstrukci - kontakt KDMS

Srpen

RC RALLY Soběslav – závod dálkově ovládaných automodelů
– dopravní hřiště Automotoklubu od 9 h (www.rc-tabor.com)
21. 8. – 13. 9. Josef Synek – obrazy a kovové plastiky - Galerie v kostele sv. Marka
26. 8.
Zlatka Schindlerová – koncert (www.zlatka.cz)
- Galerie v kostele sv. Marka v 20 h
8. 8. 1.

4. 9.

Prosinec

Jakub Smolík – Vánoční koncert v KDMS od 19.30 h
Vánoční jarmark Rolničky – náměstí Republiky
Vánoční posezení u stromečku – baráčníci v KDMS od 14 h
Silvestrovský běh ulicemi města – start o půlnoci na náměstí Republiky
Silvestr 2009 – veselé rozloučení se starým rokem a přivítání nového
– KD od 20 h
Narodil se Kristus Pán – vánoční výstava betlémů – Smrčkův dům
Novita - adventní koncert v evangelickém kostele

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
Blatské muzeum Smrčkův dům
nám. Republiky, Soběslav, Martin Kovář, tel. 381 524 853
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, palasova@qasar.cz, www.sobeslavsko.cz
DDM
Danuše Macháčková, Na Pršíně 27/II, Soběslav,
tel. 381 522 013, 381 523 025, ddm.sobeslav@worldonline.cz
Rolnička
Mgr. Karel Novák, Mgr. Eva Janatová, Mrázkova ul., Soběslav,
tel. 381 522 054, fundraising@rolnicka.cz, www.rolnicka.cz
Informační středisko
nám. Republiky 1/I, Soběslav, tel. 381 508 105 (červenec-srpen), 381 508 116,
kocourkova@musobeslav.cz, www.musobeslav.cz
Sportovní areál
Vladimír Hanzal, TJ Spartak, ul. Nová 401/II, Soběslav,
tel. 381 522 062, 381 521 278 sobeslav@cstv.tabor.cz
Švec cyklo team
Martin Švec, E. Beneše 287/II, Soběslav, tel. 381 521 615,
603 836 119, info@cykloteam.cz, www.cykloteam.cz
Soběslavská chasa mladá
Ivana Šimková, 605 715 585, simiivana@seznam.cz, www.chasamlada.info
Baráčníci
Jaroslav Líkař, župní syndik VI. župy B. Jablonského, Protifašistických bojovníků 131/I,
Soběslav, tel. 381 521 392

Pozvánky do Veselí nad Lužnicí

Krajem rybníků - 33. ročník dálkového turistického pochodu
a cykloturistické jízdy (10 - 125 km)
25. 4.
Veselský vodácký maratón – 20. ročník vodácké soutěže 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 – 23. ročník orientační turistické a cykloturistické akce
(10 - 125 km)
26. 9.
Vodácký triatlon – 7. ročník – tratě okolo pískovny, jízda po jezeře
4. 10.
Běh kolem Lužnice – 27. ročník běhu pro všechny věkové kategorie
Kontakty:
Informační středisko
nám. T.G.Masaryka, Veselí n/L, tel. 381 548 180, info@veseli.cz , www.veseli.cz
TJ Lokomotiva, Veselí n/L, tel. 381 581 751, 724 200 095, tj.loko@volny.cz
26. 4.

