Výstava: Knihy bratří Čapků
kdy: 2.9.2013 08:00 – 31.10.2013 16:00
kde: městská knihovna
adresa: Krále Jana 258, Chotěboř
popis akce:
Knihy ze sbírky pana Jaroslava Kreibicha, kterému se podařilo shromáždit několik děl
slavných bratrů s jejich věnováním a podpisy.
kategorie: výstava
pořádá: Městská knihovna Chotěboř

Výstava: Tichý století v Chotěboři
kdy: 13.9.2013 09:00 – 27.10.2013 17:00
kde: zámecké výstavní prostory
adresa: Riegrova 1, Chotěboř
popis akce:
Výstava o chotěbořském rodákovi a občanovi. Jaroslav Tichý byl nepřehlédnutelnou
osobností Chotěboře bezmála 60 let. Lidé se s ním mohli setkat v mnoha rolích. Vždy to ale
bylo setkání s velmi aktivním a veřejně působícím člověkem. Výstava, na kterou Vás zde
chceme pozvat, se pokouší porozumět životu tohoto muže.
Otevřeno je denně mimo pondělí: 9.00-12.00 a 13.00-17.00 hodin.
kategorie: kulturní, výstava
pořádá: CEKUS Chotěboř

Výstava paní Jaroslavy Dvořákové – Fotografie motýlů
kdy: 16.9.2013 08:00 – 20.10.2013 16:00
kde: společenská a kulturní místnost
adresa: Krále Jana 258, Chotěboř
popis akce:
Výstavu krásných fotografií motýlů pro Vás připravila paní Jaroslava Dvořáková
z Chotěboře, pro kterou je fotografování velikým koníčkem.
Přístupná bude v otevírací době infocentra.
kategorie: kulturní, výstava
pořádá: Městská knihovna Chotěboř

17. ročník Týdne knihoven
kdy: 30.9.2013 – 4.10.2013
kde: městská knihovna
adresa: Krále Jana 258, Chotěboř
popis akce:
V týdnu od 30. září do 4. října 2013 proběhne v Městské knihovně Chotěboř Týden knihoven.
Podrobný program naleznete na www.knihovnachotebor.cz.
kategorie: ostatní
pořádá: Městská knihovna Chotěboř

Pohádka: Bouda, budka
kdy: 2.10.2013 09:30
kde: KD Junior
adresa: Tyršova 793, Chotěboř
popis akce:
Pohádka Divadla Úsměv Ludmily Frištenské. Cena 30 Kč za rodinu. Akce v rámci
mateřského klubu.
kategorie: pro děti
pořádá: DDM-SVČ Junior Chotěboř

10. narozeniny baru VELKÝ VOČI
kdy: 4.10.2013 16:00
kde: KinoCafé VELKÝ VOČI
adresa: Tyršova 256, Chotěboř
kategorie: ostatní

Dny otevřených ateliérů 2013
kdy: 5.10.2013 – 6.10.2013
kde: město Chotěboř
popis akce:
Dny otevřených ateliérů jsou svátkem výtvarného umění, na kterém výtvarníci a umělečtí
řemeslníci zpřístupňují svá tvůrčí zázemí. Návštěvníci se tak mohou osobně setkat s tvůrci v
jejich domácím prostředí. Stranou nezůstávají ani regionální galerie. V některých z nich se
návštěvníci setkají s tvůrci, kteří budou svou tvorbu sami komentovat. Akce se účastní všichni
umělci působící v regionu Vysočiny, tedy jak profesionálové, tak i výtvarníci „amatéři“.
V Chotěboři můžete navštívit tyto umělce:
• Vladimír Melzer – řezbář – Dukelská 246
• Jana Kovačková – malované sklo – Herrmannova 802
• Bohuslav Jirka – malíř obrazů – Firkušného 1110
• Lenka Sedláková – keramika – Jitkov 73
Více informací, včetně seznamu otevřených ateliérů, naleznete na www.vysocina-kultura.cz.
kategorie: kulturní

Kurz tchaj-ti a čchi-kung v pojetí zdraví a sebeobrany
kdy: 5.10.2013 09:00-14:00
kde: KD Junior
adresa: Tyršova 793, Chotěboř
popis akce:
Kurz pořádá mistr REI-KI, mistr bojových umění, trenér karate a sebeobrany, akreditovaný
pedagog volného času a v neposlední řadě žák Borise Tichanovského Rudolf Foršt.
Zájemci se mohou do konce září 2013 hlásit na e-mailu rudolf.forst@email.cz nebo na
telefonu 604 115 420. Kurzovné je 200 Kč a hrazeno bude v hotovosti na místě konání.
S sebou: občerstvení, pití, podložku.
kategorie: sportovní

Drakiáda
kdy: 5.10.2013 14:00-16:00
kde: U kaple sv. Anny v Chotěboři
popis akce:

Zábavné odpoledne plné dračích soutěží pro malé i velké. Za nepříznivého počasí se akce
nekoná!
kategorie: pro děti
pořádá: Skautské středisko Doubravka – http://doubravka.skauting.cz/

Podzimní pohádka o drakovi
kdy: 5.10.2013 15:00
kde: KD Junior
adresa: Tyršova 793, Chotěboř
popis akce:
Pohádka Divadla Úsměv Ludmily Frištenské.
kategorie: pro děti
pořádá: Divadlo Úsměv Ludmily Frištěnské

Petr Iljič Čajkovskij: EVŽEN ONĚGIN
kdy: 5.10.2013 18:45
kde: Kino Družba Chotěboř
adresa: Tyršova 256, Chotěboř
popis akce:
Přímý přenos operního představení z Metropolitní opery v New Yorku v HD kvalitě a
prostorovém zvuku 5.1 na velkém filmovém plátně.
Vstupné: předprodej IC Chotěboř (tel. 569 626 634) 250 Kč, na místě 300 Kč.
kategorie: kulturní, předprodej
pořádá: CEKUS Chotěboř

Týdny pro duševní zdraví 2013 v Chotěboři
kdy: 7.10.2013 – 16.10.2013
kde: město Chotěboř
popis akce:
Smyslem celé akce Týdnů pro duševní zdraví je co nejvíce informovat veřejnost o
problematice duševně nemocných, mentální hygieně jako prevenci duševních onemocnění i o
aktivitách organizací působících v sociálně zdravotní oblasti a tím přispět ke zlepšení postoje
k duševně nemocným a větší toleranci společnosti.
Podrobný program naleznete v zaslané příloze.
kategorie: ostatní
pořádá: FOKUS Vysočina, středisko Chotěboř pod záštitou radního Kraje Vysočina
Mgr. et Bc. Petra Krčála a starostky města Chotěboř Elišky Pavlíkové

Cestopisná beseda – TUNIS
kdy: 7.10.2013 16:00
kde: společenská a kulturní místnost
adresa: Krále Jana 258, Chotěboř
popis akce:
Cestopisná beseda s panem Jaroslavem Kreibichem.
kategorie: ostatní
pořádá: Městská knihovna Chotěboř

I. prodloužená kurzu tance a společenského chování – kytičková
kdy: 10.10.2013 18:00

kde: sokolovna
adresa: Tyršova 712, Chotěboř
kategorie: ostatní
pořádá: DDM-SVČ Junior Chotěboř

Vermeer a hudba – přenos výstavy z Národní galerie v Londýně
kdy: 10.10.2013 20:00
kde: Kino Družba Chotěboř
adresa: Tyršova 256, Chotěboř
popis akce:
V dílech nejtajemnějšího holandského malíře Johanese Vermeera byla hudba opravdovým
vizuálním fenoménem. Výstava z Národní galerie v Londýně představí vybrané výtvarné
skvosty s nosným tématem hudby, a to ze všech třiceti obrazů, které za svůj život umělec
prokazatelně vytvořil. Vermeerova díla budou v HD rozlišení přiblížena do velkého detailu.
Zároveň budou prezentovány nejnovější výsledky dlouholetých výzkumů historiků umění,
zabývajících se umělcovým životem a také malířskými technikami, které nizozemský malíř
používal. Výstavou provede moderátor a historik umění Tim Marlow.
Uváděno v původním anglickém znění s anglickými a českými titulky. Více informací na
www.cekus.eu a www.exhibitiononscreen.com.
Vstupné: předprodej IC Chotěboř (tel. 569 626 634) 170 Kč – v otevírací době infocentra!, na
místě 200 Kč.
kategorie: kulturní, předprodej
pořádá: CEKUS Chotěboř

Závod chotěbořského běžeckého poháru 2013
kdy: 12.10.2013 10:30
kde: okolo zámku
adresa: Riegrova 1, Chotěboř
popis akce:
Běh okolo chotěbořského zámku – muži 5 300 m, ženy a dorost 2 100 m.
Veškeré informace naleznete na http://atletika.webpark.cz/.
kategorie: sportovní
pořádá: TJ CHS Turbo Chotěboř

Hudební slavnosti Vladimíra Reiského De Dubnic
kdy: 12.10.2013 15:00 – 30.11.2013 18:00
kde: zámek ve Vilémově u Golčova Jeníkova
popis akce:
VI. ročník hudebního festivalu.
Program:
• 12. října od 15 hod. Komorní soubor ZUŠ Chotěboř.
• 19. října od 19 hod. DayDream Band Petra Hanzlíka.
• 30. listopadu od 18 hod. Domovem české hudby, o.s. adventní koncert
kategorie: koncert, kulturní

Beseda: Sociální služby v regionu Havlíčkův Brod
kdy: 14.10.2013 16:00
kde: společenská a kulturní místnost
adresa: Krále Jana 258, Chotěboř

popis akce:
Beseda s paní Ing. Mgr. Evou Teclovou (Fokus Vysočina, vedoucí střediska HB) a panem
Bc. Milanem Žákem, DiS. (sociální pracovník domova pro seniory, lektor).
Program besedy:
• Zákon o sociálních službách, typologie sociálních služeb obecně (Žák – cca 20
minut)
• Sociální služby v regionu Havlíčkův Brod (Žák– cca 15 minut)
• Fokus Vysočina – představení organizace, sociální služby organizace (Teclová cca
25 minut)
• Sociální služby města Havlíčkův Brod – domov pro seniory (Žák cca 25 minut)
• Zpětná vazba, diskuze (Žák, Teclová cca 5 minut)
Předpokládaná délka besedy je 90 minut, vstup na besedu zdarma!
kategorie: ostatní
pořádá: Městská knihovna Chotěboř

Autorské čtení pro základní školy
kdy: 15.10.2013
kde: společenská a kulturní místnost
adresa: Krále Jana 258, Chotěboř
popis akce:
Autorské čtení spisovatele Jana Opatřila z knihy KAPŘÍK METLÍK. Akce je určena pro
základní školy.
kategorie: ostatní, pro děti
pořádá: Městská knihovna Chotěboř

Dívčí válka / František Ringo Čech – divadelní komedie
kdy: 16.10.2013 19:00
kde: Kino Družba Chotěboř
adresa: Tyršova 256, Chotěboř
popis akce:
Legendární komedie F. R. Čecha s novými a mladými tvářemi plná energie a radosti.
Jediným cílem tohoto představení je bavit!
Více informací o představení a hereckém obsazení naleznete na www.divadloartur.cz/nasehry/divci-valka.
Vstupné: předprodej IC Chotěboř (tel. 569 626 634) 290 Kč – v otevírací době infocentra!, na
místě 320 Kč, držitelé abonentních průkazů 150 Kč.
kategorie: kulturní, předprodej
pořádá: CEKUS Chotěboř

Chotěbořské bubnování
kdy: 18.10.2013 – 20.10.2013
kde: Chata Doubravka
adresa: Horní Sokolovec 8
popis akce:
Šamanský speciál pořádá Klub Nezávislých Občanů Badatelů – Chotěboř.
kategorie: ostatní

Posvícenský řemeslný trh
kdy: 18.10.2013

kde: náměstí T. G. M. Chotěboř
popis akce:
V doprovodném programu od 13.30 hodin vystoupí heligonkáři Vivasong Víťi Vávry.
kategorie: ostatní
pořádá: město Chotěboř ve spolupráci s organizací CEKUS Chotěboř

Zábavný hudební večer se skupinou Šatlava
kdy: 18.10.2013 20:00
kde: hotel Fantazie (bývalý hotel U zámku)
adresa: Riegrova 6, Chotěboř
popis akce:
První otevírací akce CEKUSu v hotelu Fantazie (bývalý hotel U zámku).
Ke vstupnému 50 Kč bude zahrnuta poukázka na konzumaci za 50 Kč.
kategorie: koncert, kulturní
pořádá: CEKUS Chotěboř

Zabíjačkové hody a Den otevřených dveří v Pivovaru Chotěboř
kdy: 19.10.2013 11:00-20:00
kde: Pivovar Chotěboř
adresa: Průmyslová 1755, Chotěboř
popis akce:
Těšit se můžete na tradiční zabíjačkové speciality, prohlídky pivovaru včetně nové přístavby a
technologie, workshopy, soutěže + nově vzniklou kategorii soutěže pro veřejnost, a to soutěž
v čepování piva. K poslechu a tanci bude hrát kapela MAT4. Akce bude probíhat v nové,
vytápěné hale, tedy za každého počasí.
Doprava autobusem z náměstí zajištěna.
kategorie: ostatní
pořádá: Pivovar Chotěboř

Artery+Fousatej Hat
kdy: 19.10.2013 20:00
kde: KD Jeřišno
adresa: obec Jeřišno
popis akce: Taneční zábava
kategorie: ostatní
pořádá: www.jerisno.cz

Hokejový zápas
kdy: 20.10.2013 17:00
kde: Aréna - zimní stadion
adresa: Svojsíkova 333, Chotěboř
popis akce: Chotěboř x Choceň
kategorie: sportovní
pořádá: HC Lvi Chotěboř

Čtenářská dílna
kdy: 21.10.2013 18:00
kde: společenská a kulturní místnost
adresa: Krále Jana 258, Chotěboř

popis akce:
Pokračování čtenářské dílny s paní Mgr. Lucií Dostálkovou, tentokrát o knize Karla Čapka:
Obyčejný život.
kategorie: ostatní
pořádá: Městská knihovna Chotěboř

Dva jazyky – jeden kraj, Norsko slovem i obrazem
kdy: 22.10.2013 15:00
kde: společenská a kulturní místnost
adresa: Krále Jana 258, Chotěboř
popis akce:
Na tomto festivalu, který bude postupně probíhat v deseti městech ČR, se blíže seznámíme s
Norskem, jeho kulturou a literaturou.
Program:
• představení knih norských autorů, které vyšly v posledních letech v ČR (pohádky,
poezie, beletrie)
• autorské čtení českých překladatelů a básníků (Petr Uhlíř, Ondřej Buddeus, Miluše
Juříčková)
• zpřístupnění děl severských autorů v ČR neznámých a dosud nepublikovaných se
zaměřením na autory 20. století (Hans Borli, Jan Erik Vold atd.)
• představení norské přírody, norských kulturních tradic a současných specifik v
umění – v hudbě, fotografii, filmu
• projekce nádherných fotografií přírodních krás Norska, doprovázený etnickou
hudbou norských umělců
• promítnutí tematického krátkometrážního poetického filmu Mord na motivy poémy
norského umělce Hanse Borliho
• beseda s posluchači, diskuze nad tématikou, včetně poradenství nad možnostmi
spolupráce s Norskem v oblasti umění, literatury a vzdělávání v rámci programů
fondů EHP/Norsko
Celý program je sestavený ve spolupráci a pod záštitou velvyslanectví Norského království v
ČR, Ministerstva kultury ČR a Kraje Vysočina a jeho cílem je doplnit a obohatit probíhající
procesy poznávání a sjednocení Evropy v oblasti umění, krásné literatury, poezie, hudby a
výtvarného umění.
kategorie: kulturní, ostatní
pořádá: Městská knihovna Chotěboř

Výstava: Nakupování pod drobnohledem
kdy: 23.10.2013 08:00 – 1.11.2013 16:00
kde: společenská a kulturní místnost
adresa: Krále Jana 258, Chotěboř
popis akce:
Výstava se zabývá tématy spotřebitelského chování lidí, odpovědným nakupováním, užití
reklamy.. Součástí výstavy je odborně zpracovaný výukový program pro žáky ZŠ a studenty
středních škol (školy – nutné objednání).
Vernisáž pro veřejnost se uskuteční 22.10. od 16.00 hodin a poté bude výstava přístupná
v otevírací době infocentra.
Bližší informace a přihlášky pro školy: Mgr. Iva Kopecká, tel.: 734 416 343,
iva.kopecka@chaloupky.cz.
kategorie: výstava

pořádá: Městská knihovna Chotěboř a Chaloupky Horní Krupá

Přednáška: Zdravý životní styl
kdy: 23.10.2013 18:00
kde: Kino Družba Chotěboř
adresa: Tyršova 256, Chotěboř
popis akce:
Přednášející, pan MUDr. Jaromír Bertlík, N.D. v současné době provozuje soukromou
praxi v oblasti přírodní medicíny na své klinice Pinewood Natural Health Centre v kanadském
Torontu. Věnuje se výzkumu s studiu léčby rakoviny, bolesti a chronických potíží. Je činný
také jako poradce v oblasti výživy a životního stylu. Působí rovněž v Kanadském ústavu
přírodní medicíny, je expertem v oboru biologické medicíny, homotoxikologie, tradiční
čínské a bylinné medicíny.
Vstupné 30 Kč.
kategorie: ostatní
pořádá: AKUNA CZ a CEKUS Chotěboř

Festival fantastiky a her FanCity
kdy: 25.10.2013 – 30.10.2013
kde: hotel Fantazie (bývalý hotel U zámku)
adresa: Riegrova 6, Chotěboř
popis akce:
Účastníky bude čekat velká herna videoher a deskových her, 4 programové místnosti,
restaurace a bar a samozřejmě speciality, jako je například výstava hororových obrazů
několika českých a slovenských výtvarníků, kostýmová soutěž a podobně.
Více informací na www.fancity.cz.
kategorie: ostatní

Rozloučení s letním časem
kdy: 26.10.2013 14:00
kde: Cheopsova hospůdka v Chotěboři
adresa: Hromádky z Jistebnice 14, Chotěboř
popis akce:
Krátké prezentace činnosti místních lidí na téma přírodní zahrady a stavitelství, biozelenina,
ekologie, lesní školka, přirozená výchova dětí apod. Na hřišti program pro děti.
Více info na www.veselapampeliska.cz a na www.facebook.com/dobraspolecnost.org.
kategorie: ostatní
pořádá: Simona Kopecká a občanské sdružení Dobrá společnost

Dmitrij D. Šostakovič: NOS
kdy: 26.10.2013 18:45
kde: Kino Družba Chotěboř
adresa: Tyršova 256, Chotěboř
popis akce:
Přímý přenos operního představení z Metropolitní opery v New Yorku v HD kvalitě a
prostorovém zvuku 5.1 na velkém filmovém plátně.
Vstupné: předprodej IC Chotěboř(tel. 569 626 634) 250 Kč, na místě 300 Kč.
kategorie: kulturní, předprodej
pořádá: CEKUS Chotěboř

Hokejový zápas
kdy: 27.10.2013 17:00
kde: Aréna - zimní stadion
adresa: Svojsíkova 333, Chotěboř
popis akce: Chotěboř x Skuteč
kategorie: sportovní
pořádá: HC Lvi Chotěboř

Zpracovalo:
Informační centrum Chotěboř, Krále Jana 258, 583 01 Chotěboř
Tel.: 569 626 634, infocentrum@chot.cz, www.icchotebor.cz

