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Kalendář akcí – říjen 2016 
 
 
Šité panenky a loutky 
datum začátku akce: 6.9. 2016 
datum ukončení akce: 28.10. 2016 
čas začátku akce: 8.00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna – podkroví 
druh akce: kulturní  
stručný popis akce: Výstava Mileny Uhrové a spol., otevřeno: Po 8 - 12 a 13 - 17.30, Út - Pá 8 - 
16. 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna  
 
Václav Chalupa – přeneseno na papír a Umělci ve sbírkách muzea 
datum začátku akce: 16.9.2016 
datum ukončení akce: 30.10. 2016 
čas začátku akce: 09:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Městské muzeum Chotěboř 
druh akce: kulturní  
stručný popis akce: Otevřeno denně mimo pondělí 9 – 12 a 13 – 17.  
pořadatel: Cekus Chotěboř  
 
Výstava na stromech 
datum začátku akce: 1.10. 2016 
datum ukončení akce: 8.10. 2016 
čas začátku akce: 14.00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo události: Geopark U Platanu 
druh akce: ostatní  
stručný popis akce: Výstava na stromech na téma výroba bot. Vernisáž proběhne 1.10. od 14 
hodin. Doprovodný program: fairtrade káva, čaj a jiné produkty, drobné občerstvení a koutek 
pro děti. 
pořadatel: Gymnázium Chotěboř  
 
Dýňový svět  
datum začátku akce: 24.9. 2016 
datum ukončení akce: 31.10. 2016 
čas začátku akce: 9:00 
místo konání (obec): Nová Ves u Leštiny  
místo konání: Statek u Pipků 
druh akce: ostatní 
stručný popis akce: Dýňový svět je plný dýní mnoha velikostí, tvarů a barev. 
Pro děti jsou připraveny agroatrakce, velký slámohrad, bludiště v kukuřici, probíhačka mezi 
dýněmi. Uvidí hospodářská zvířata, například telátko, prasátko, ovečky a další zvířata typická 
pro český venkov. Otevřeno: Po – Pá 14 – 18, So, Ne a svátky 9 – 18. 
pořadatel: Statek u Pipků  
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Medové posvícení 
datum začátku akce: 1.10. 2016 
čas začátku akce: 14.00 
místo konání (obec): Jeřišno  
místo konání: KD Jeřišno 
druh akce: ostatní  
stručný popis akce: Soutěž o nejlepší medovou laskominu. 
14 - 15 příjem vzorků 
15 - 17 hodnocení 
17.30 vyhlášení vítěze 
pořadatel: obec Jeřišno a Fantazáci  
 
Medová dětská party 
datum začátku akce: 1.10. 2016 
čas začátku akce: 15.00 
místo konání (obec): Jeřišno  
místo konání:  KD Jeřišno 
druh akce: pro děti  
stručný popis akce: Program: exkurze u včelaře, soutěže a zábava. 
pořadatel: Fantazáci  
 
Koncert v kostele sv. Václava 
datum začátku akce: 1.10. 2016 
čas začátku akce: 17.00 
místo konání (obec): Vilémov  
místo konání: kostel sv. Václava 
druh akce: kulturní  
stručný popis akce: Vystoupí severočeský sbor Solideo. 
 
Posvícenská zábava 
datum začátku akce: 1.10. 2016 
čas začátku akce: 20.00  
místo konání (obec): Jeřišno  
místo konání: KD Jeřišno 
druh akce: kulturní 
stručný popis akce: Živá a reprodukovaná hudba, písničky na přání, Fuksa Beat, Ondra H. 
pořadatel: obec Jeřišno a Fantazáci  
 
Svatováclavská pouť 
datum začátku akce: 2.10. 2016 
čas začátku akce: 8.00 
místo konání (obec): Vilémov  
místo konání: náměstí 
druh akce: ostatní  
stručný popis akce: Tradiční svatováclavská pouť. 
 
XXVI. Chovatelský den 
datum začátku akce: 2.10. 2016 
čas začátku akce: 9:30 
místo konání (obec): Vilémov  
druh akce: ostatní  
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stručný popis akce: Program: 7 - 9.30 prezence koní, 9.30 - 12 komentovaná přehlídka koní, 12 - 
12.30 průvod kočárů a jezdců na koních obcí Vilémov, 13 - 15.30 odpolední program na třech 
kolbištích, 14 - 14.15 slosování tomboly. 
Doprovodný program: šavlová jízda, vozatajské parkury, manipulace s kládou, skokové ukázky, 
dětská jízda zručnosti, ukázka drezůry, dámy v sedle, dětská farma, skákací hrad pro děti, 
výstava hospodářských zvířat aj. 
 
Týden knihoven 
datum začátku akce: 3.10. 2016 
datum ukončení akce: 7.10. 2016 
místo konání (obec): Chotěboř  
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna 
druh akce: ostatní  
stručný popis akce: CELÝ TÝDEN: 
*  Amnestie upomínaných knih 
*  Dny pro výměnu knih, aneb „pětka za pětku“. Účastník si za každých svých 5 přinesených   
    knih odnese 5 knih z nabídky jiného účastníka 
* Týden hraní, křížovek, hádanek, kreslení, kvízů, doplňovaček, rébusů a jiné zábavy v dětském  
    oddělení 
 *  29. 9. 2016 - zahájení Virtuální univerzity třetího věku - nový semestr 
Pondělí 3.10.  
13.00 - 15.00          Internet pro seniory - práce s internetem zdarma (nutná rezervace) 
17.00                     Vladivojna La Chia - autorské čtení a hudební recitál 
17.00                     Čtenářské klubíčko - S robátky do pohádky   
 
Úterý 4.10. 
9.00 - 11.00             Internet pro maminky s dětmi - práce s internetem zdarma  
8.00 - 14.00             Den otevřených dveří v dětském oddělení knihovny  
14.00-16.00             Tvoření - ponožkový maňásek 
Středa 5.10.  
8.00 - 16.00             Internet pro děti zdarma 
8.00 - 16.00             Den otevřených dveří v dospělém oddělení knihovny 
16.00                       Iva Georgievová - přednáška pro seniory, ve spol. s Pečovatelskou službou 
Čtvrtek 6.10.  
10.00 - 12.00           Internet pro seniory - práce s internetem zdarma (nutná rezervace) 
17.00                       Čaj o páté s Muzeem 
Pátek 7.10.              Prodej vyřazených knih  
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna                                                                                                               
 
VLADIVOJNA LA CHIA - autorské čtení a recitál 
datum začátku akce: 3.10. 2016 
čas začátku akce: 17:00 
místo konání (obec): Chotěboř  
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna – podkroví 
druh akce: kulturní  
stručný popis akce: Výjimečné autorské čtení v podání zpěvačky, spisovatelky a hudební 
skladatelky. Vladivojna předčítá ze své knížky oblíbené zábavné až bizarní bajky a zároveň 
vystoupení oživí několika písněmi, kdy se sama doprovází na kytaru a basu. Vstupné dobrovolné. 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a Informační centrum Chotěboř    
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Tvoření - ponožkový maňásek 
datum začátku akce: 4.10. 2016 
čas začátku akce: 14:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna - dětské oddělení 
druh akce: pro děti  
stručný popis akce: Tentokrát si děti vyrobí ponožkového maňáska, ponožku s sebou. Příspěvek 
na materiál 20 Kč. 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna  
 
České filharmonické kvarteto 
datum začátku akce: 4.10. 2016 
čas začátku akce: 19:00 
místo konání (obec): Chotěboř  
místo konání: sál Základní umělecké školy 
druh akce: kulturní 
stručný popis akce: Koncert Českého filhamonického kvarteta. 
Účinkují: Štěpán Pražák - housle, Viktor Mazáček - housle, Jiří Poslední - viola, Jakub Dvořák - 
violoncello. 
Program: Leoš Janáček, Joseph Haydn, Antonín Dvořák. 
Vstupné: v předprodeji 120 Kč, na místě 140 Kč, předprodej v Informačním centru Chotěboř. 
pořadatel: Cekus Chotěboř  
 
Travesti show kočky 
datum začátku akce: 6.10. 2016 
čas začátku akce: 19:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: kino Chotěboř 
druh akce: ostatní  
stručný popis akce: Předprodej vstupenek v Informačním centru Chotěboř. Vstupné 190 Kč. 
 
Den otevřených dveří v pivovaru 
datum začátku akce: 8.10. 2016 
čas začátku akce: 11:00 
místo konání (obec): Chotěboř  
místo konání: areál pivovaru 
druh akce: ostatní  
stručný popis akce: Soutěže profesionálů o nejlepší guláš k pivu Chotěboř, hraje Jarda Bílek a 
spol., akci moderuje Josef IX., program pro děti zajištěn, ochutnávka regionálních potravin. 
pořadatel: pivovar Chotěboř  
 
Přímý přenos z Metropolitní opery v New Yorku: Tristan a Isolda 
datum začátku akce: 8.10. 2016 
čas začátku akce: 17:45 
místo konání (obec): Chotěboř  
místo konání: kino Chotěboř 
druh akce: kulturní  
stručný popis akce: Sezonu 2016-2017 zahájí nová inscenace Wagnerova Tristana a Isoldy pod 
taktovkou Sira Simona Rattlea, která bude jeho debutem v projektu Live in HD. Nina Stemme 
bude zpívat Isoldu, jednu ze svých stěžejních rolí, kterou ztvárnila v nejlepších operních domech 
po celém světě. Jejím Tristanem bude australský hrdinný tenor Stuart Skelton, který v Met v 
roce 2013 zpíval Siegfrieda v tetralogii Prsten Nibelungův. Dále se na scéně objeví Ekaterina 
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Gubanova v roli Brangäne a Jevgenij Nikitin jako Kurwenal (oba své role ztvární v Met poprvé). 
René Pape bude opět zpívat krále Marka, což je role, která mu přinesla skvělé ohlasy již ve 
třech předcházejících sezonách v Met. Inscenace Mariusze Trelińského, který v roce 2015 v Met 
režíroval dvojprogram Jolanty a Modrovousova hradu, vznikla v koprodukci s Festspielhausem v 
Baden-Badenu, Teatr Wielki – Polskou národní operou a čínským Velkým národním divadlem v 
Pekingu. Vstupné: v předprodeji 250 Kč, na místě 300 Kč. Přeprodej v Informačním centru 
Chotěboř. 
pořadatel: Cekus Chotěboř  
 
Martina Trchová trio 
datum začátku akce: 8.10. 2016 
čas začátku akce: 20.00 
místo konání (obec): Chotěboř  
místo konání: Panský dům 
druh akce: kulturní  
stručný popis akce: Koncert 
pořadatel: Panský dům Chotěboř  
 

Irán 
datum začátku akce: 10.10. 2016 
čas začátku akce: 16.00 
místo konání (obec): Chotěboř  
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna – podkroví 
druh akce: vzdělávací  
stručný popis akce: Cestovatel Mgr. Libor Drahoňovský prozradí mnoho zajímavostí z této 
přátelské a pohostinné země, kterou v roce 2010 navštívil. Podíváme se do měst Isfahán, Širáz, 
Kašan, Persepolis nebo do hrobky panovníka Kýra Velikého v Pasargádách. Budeme obdivovat 
rozmanitou přírodu. Vstupné dobrovolné. 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a Informační centrum Chotěboř  
 
O kočičce a pejskovi 
datum začátku akce: 12.10. 2016 
čas začátku akce: 10.00 
místo konání (obec): Chotěboř  
místo konání: KD Junior 
druh akce: pro děti  
stručný popis akce: Pohádka Divadla Úsměv Ludmily Frištenské. Cena 30,- Kč za rodinu. 
 
Posvícenský řemeslný trh 
datum začátku akce: 14.10. 2016 
čas začátku akce: 8.00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: nám. T.G.M. 
druh akce: ostatní  
pořadatel: Cekus Chotěboř  
 
Deep Purple revival 
datum začátku akce: 14.10. 2016 
čas začátku akce: 20.00 
místo konání (obec): Chotěboř   
místo událost: Panský dům 
druh akce: kulturní  
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stručný popis akce: Koncert 
pořadatel: Panský dům Chotěboř  
 
Státní bezpečnost 1948 - 1990, vývoj, akce a dědictví 
datum začátku akce: 17.10. 2016 
čas začátku akce: 17:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna – podkroví 
druh akce: vzdělávací  
stručný popis akce: Přednáška chotěbořského rodáka Prokopa Tomka. 
- vývoj organizace Státní bezpečnosti a hlavní oblasti jejího zájmu 
- metody, které StB používala 
- seznámení s fenoménem tajné spolupráce 
- jak se její dědictví projevuje v polistopadové společnosti 
- nahlédnutí do některých přístupných seznamů a dalších informačním zdrojů 
vstupné dobrovolné 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a Informační centrum Chotěboř  
 
Manželský čtyřúhelník 
datum začátku akce: 20.10. 2016 
čas začátku akce: 20.00 
místo konání (obec): Chotěboř  
místo konání: kino Chotěboř 
druh akce: kulturní  
stručný popis akce: Manželé Juklovi jsou dlouholetými přáteli manželů Tupých. Květa a Růžena 
pracují ve stejné mateřské školce, Míra a Radim jsou inženýry ve stejném výrobním podniku. 
Proto není divu, že se jako každý rok chystají společně oslavit Silvestra. Alkohol teče proudem, a 
tak vtipkování žen o tom, jak jsou muži neschopní, negalantní, líní, a jak se s nimi nedá žít, a 
stesky mužů o tom, že ženy se nedají pochopit, vyústí ve furiantskou sázku, která vede k 
neobvyklé výměně manželů. Jak to dopadne?! Divadelní komedie, hrají: Dana Homolová, 
Michaela Badinková, Daniel Rous, Martin Kraus, vstupné: v předprodeji 280 Kč, na místě 320 Kč, 
předprodej v Informačním centru Chotěboř. 
pořadatel: Cekus Chotěboř  
 
Z Prahy do Oděsy za 80 dní 
datum začátku akce: 21.10. 2016 
čas začátku akce: 16:00 
místo konání (obec): Chotěboř  
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna – podkroví 
druh akce: vzdělávací  
stručný popis akce: Poutník Michal Horák přiblíží svůj již čtvrtý pochod, tentokrát k Černému 
moři. Co může člověku taková cesta dát? Co všechno se může přihodit? 
Proč něco takového podnikat? Vstupné dobrovolné 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a Informační centrum Chotěboř  
 
Pink Floyd revival 
datum začátku akce: 21.10. 2016 
čas začátku akce: 20.00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání:  Panský dům 
druh akce: kulturní  
stručný popis akce: Koncert 
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pořadatel: Panský dům  
 
Přímý přenos z Metropolitní opery v New Yorku: Don Giovanni 
datum začátku akce: 22.10. 2016 
čas začátku akce: 18:45 
místo konání (obec): Chotěboř  
místo konání: kino Chotěboř 
druh akce: kulturní  
stručný popis akce: Simon Keenlyside v Met poprvé ve své kariéře ztvární roli zatvrzelého 
hříšníka Dona Giovanniho v inscenaci Michaela Grandage, který za ni získal Tony Award. Za 
dirigentským pultem stane šéfdirigent Met Fabio Luisi a na scéně se dále objeví Hibla Gerzmava 
v roli Donny Anny, Malin Byström jako Donna Elvíra, Serena Malfi jako Zerlina, Adam Plachetka 
jako Leporello, Matthew Rose jako Masetto, Kwangchul Youn jako Komtur a poprvé se v Live in 
HD objeví Rolando Villazón v roli Dona Ottavia. Vstupné: v předprodeji 250 Kč, na místě 300 Kč. 
Předprodej v Informačním centru Chotěboř. 
pořadatel: Cekus Chotěboř  
 
Bazárek oblečení, hraček a sportovních potřeb pro děti 0 - 10 let 
datum začátku akce: 22.10. 2016 
čas začátku akce: 9.30 
místo konání (obec): Chotěboř  
místo konání:  KD Junior 
druh akce: ostatní  
stručný popis akce: Bazárek mateřského klubu, prodej oblečení, obuvi, kol, odrážedel, lyží, bot 
na lyže, sportovních potřeb, her a hraček, stavebnic, potřeb pro miminka. Zájemci o prodejní 
místo se hlásí na email hanihochmanova@seznam.cz, nebo na telefonu 724/291770. Prodejní 
místo je stůl na velkém sále Junioru za cenu 50,- Kč. Podrobné informace obdrží prodávající 
emailem. Bazárek se bude konat pouze při nahlášení dostatečného počtu prodávajících. Vstup 
zdarma, k dispozici herní koutek pro děti. 
pořadatel: DDM-SVČ Junior  
 
Jak na bolesti páteře a kloubů 
datum začátku akce: 24.10. 2016 
čas začátku akce: 16:100 
místo konání (obec): Chotěboř  
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna – podkroví 
druh akce: vzdělávací  
stručný popis akce: Přednáší chiropraktik Ing. Vinci László. 
- geopatogení zóny 
- léčba stravou 
- jak pomoci svému tělu, aby lépe pracovalo a nebolelo 
vstupné dobrovolné 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a Informační centrum Chotěboř  
 
Společné čtení – O loupežníku Rumcajsovi  
datum začátku akce: 27.10. 2016 
čas začátku akce: 16.00 
místo konání (obec): Chotěboř  
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna – dětské oddělení 
druh akce: pro děti  
stručný popis akce: Z knihy Václava Čtvrtka čte Standa Michek.  
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a Informační centrum Chotěboř  
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Madeira 
datum začátku akce: 27.10. 2016 
čas začátku akce: 17:00 
místo konání (obec): Vilémov 
místo konání: restaurace U Mnicha  
místo konání: restaurace U Mnicha 
druh akce: vzdělávací   
stručný popis akce: Cestovatelská beseda, vyprávět bude Mgr. Václav Tuček. 
  
Laco Deczi + Celula New York 
datum začátku akce: 28.10. 2016 
čas začátku akce: 20.00 
místo konání (obec): Chotěboř  
místo konání: Panský dům 
druh akce: kulturní  
stručný popis akce:  Předprodej vstupenek v Informačním centru Chotěboř. 
pořadatel: Panský dům Chotěboř 
 
Míček flíček 
datum začátku akce: 29.10. 2016 
čas začátku akce: 16.00 
místo konání (obec): Chotěboř  
místo konání: KD Junior 
druh akce: pro děti  
stručný popis akce: Sobotní odpolední představení Divadla Úsměv Ludmily Frištenské. 
 
Rockový ples 
datum začátku akce: 29.10. 2016 
čas začátku akce: 20.00 
místo konání (obec): Chotěboř  
místo konání: sokolovna 
druh akce: kulturní  
stručný popis akce: Taneční zábava s prvky plesu. Zahraje kapela Liquid Face, host: Kamil 
Střihavka. Předprodej vstupenek v prodejně JCS computer v Chotěboři. 
pořadatel: JCS computer Chotěboř  
 
Divoká krása národního parku Manú 
datum začátku akce: 31.10. 2016 
čas začátku akce. 16.00  
místo konání (obec): Chotěboř  
místo konání:  Knihovna Ignáta Herrmanna – podkroví 
druh akce: vzdělávací  
stručný popis akce: Přednáší Pavel a Klára Bezděčkovi 
- nížinné deštné pralesy v okolí řek Río Madre de Dios a 
Río Manú v povodí Amazonky 
- exotické ptactvo, motýli, žáby, několik druhů opic 
- jezero Salvator - vzácné vydry obrovské, různé druhy 
ptáků, např. hoacini, kamiši, americké druhy volavej aj. 
- jílové lizy zvané collpas 
- autentické zvukové nahrávky 
- cestovatelské rady a doporučení 
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pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a Informační centrum Chotěboř  
 
Aktuálně předprodáváme:  
České filharmonické kvarteto  
Travesti show: Plnou parou vzad 
Manželský čtyřúhelník  
Bolšoj balet živě 2016/2017 
Přímé přenosy z Metropolitní opery v New Yorku 2016/17 
O sexu převážně nevážně 
André Rieu – Vánoce s Andrém 
Vánoční koncert – Pavel Vítek  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

K 26.9. 2016 zpracovalo: 
Informační centrum Chotěboř, Fominova 257, 583 01 Chotěboř 
Tel.: 569 626 634, infocentrum@chot.cz, www.icchotebor.cz 

Změna programu vyhrazena. 
 


