
 
RESTAUROVÁNÍ

& ZÁBAVA
Václav a Dušan Veřtátovi

19. ledna – 4. března 2017



Václav Veřtát je zkušený restaurátor historického nábytku. Často opravuje oltáře a další dřevěné 
vybavení kostela. V Táboře například pracoval na Děkanském kostele (postranní oltáře), 
Augustiniánském kostele na nám. Mikuláše z Husi nebo v kostele sv. Filipa a Jakuba. V roce 2016 
získal prestižní ocenění Patrimonium pro futuro za opravu renesančních vrat vyšebrodského kláštera. 
Kromě restaurování se věnuje i volné řezbářské tvorbě a fotografování. Podobně je na tom i jeho syn 
Dušan Veřtát, který kráčí v otcových šlépějích.
Doprovodná akce: 16. února 2017 přednáška Václava Veřtáta

Zleva: Dušan Veřtát, Václav Věřtát a David Peltán,
který výstavu zahájil



velikOnOcní
VÝSTAVA

23. 3.–23. 4. 2017



Velikonoční výstava plná kraslic, ozdob a dekorací.

Dětský pěvecký soubor Nokturňáček pod vedením 
Jarmily Hlubinkové





Výstava dcery známého ilustrátora Zdeňka Milera, která svému otci pomáhala s kresbou příběhů o 
Krtečkovi. Doprovodné akce: 26. května Táborská muzejní noc, autogramiáda Kateřiny Miler

Kateřina Miler

Jakub Valeš a Josef Okrouhlík



LUCIE DVOŘÁKOVÁ
Ilustrace 29. 6.–24. 9. 2017



Lucie Dvořáková patří mezi přední české ilustrátorky dětských knih. Za svou tvorbu byla vícekrát 
oceněna Zlatou stuhou. Její práce vyšly v nakladatelstvích Albatros, Mladá fronta nebo Meander. 
Ilustrovala knihy jako Jim Knoflík, Lukáš a lokomotiva Ema, Deník vodnice Puškvory nebo 
vícedílného Bubáčka. Doprovodné akce: 17. září Dny evropského dědictví

Lucie Dvořáková



SVĚT 5. října–18. listopadu 2017

KLOBOUKŮ
výstava klobouků a doplňků ze sbírky Magdalény Kopotové



Výstava představuje klobouky a módní doplňky ze sbírky Magdalény Kopotové. Na výstavě najdete 
jak elegantní klobouky z doby první republiky, tak klobouky, které sběratelka vytváří sama. Výstava je 
doplněna fotografiemi z ateliéru Šechtl a Voseček. Doprovodné akce: 14. října Den otevřených 
ateliérů, 28. října 2017 komentovaná prohlídka s Magdalénou Kopotovou

Jakub Valeš a Josef Okrouhlík



LADOVSKÉ VÁNOCE
7. 12. – 6. 1. 2018



Návštěvníci se mohou těšit na reprodukce děl Josefa Lady s vánoční tématikou, sbírku hisotrických 
forem, formiček a louskáčků sběratelky Marty Zemanové, desítky betlémů z Třebechovického muzea 
betlémů, staročeské ozdoby ze sbírek Lenky Urbanové a mnoho dalšího. Nechybí ani staročeská 
světnice se vším všudy.
Součástí výstavy je od 6. do 19. 12. Vánoční strom splněných přání pro děti ze sociálně slabých 
rodin. 



Swing Band Tábor
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