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Kalendář akcí   
říjen 2017 

 
 

Zuzana Málková - Moje FotoVoko 
datum začátku akce: 1.9. 2017 
datum ukončení akce: 13.10. 2017 
čas začátku akce: 17:00 
místo konání (obec): Chotěboř  
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna   
popis akce: Výstava fotografií, vstupné: dospělí: 20 Kč, děti a mládeţ 6 - 18 let, senioři od 65 let, 
ZTP a ZTP/P 10 Kč, děti do 6 let zdarma. 
Otevírací doba: Po 8 - 12 a 13 - 17.30, Út - Pá 8 - 16. 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a Informační centrum Chotěboř  
 

Háčkovaný svět panenek 
datum začátku akce: 2.9. 2017 
datum ukončení akce: 29.10. 2017 
čas začátku akce: 9:00 
místo konání (obec): Chotěboř  
místo konání: Městské muzeum 
popis akce: Výstava, otevřeno út - ne 9 - 12 a 13 - 17. 
pořadatel: Městské muzeum Chotěboř  
 

Bohuslav Jirka – Mé obrazy  
datum začátku akce: 8.9. 2017 
datum ukončení akce: 29.10. 2017 
čas začátku akce: 9:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Městské muzeum 
popis akce: Výstava, otevřeno út – ne 9 – 12 a 13 – 17 
pořadatel: Městské muzeum Chotěboř  
 

XXVII. Chovatelský den 
datum začátku akce: 1.10. 2017 
čas začátku akce: 9:30 
místo konání (obec): Vilémov 
popis akce: Program: 7.00 - 9.30 prezence koní, 9.30 - 12.00 komentovaná přehlídka koní, 12.00 - 
12.30 průvod kočárů a jezdců na koních obcí Vilémov, 13.00 - 15.00 odpolední program na třech 
kolbištích, 14.00 - 14.15 slosování tomboly  
Doprovodný program: vozatajské parkury, manipulace s kládou, skokové ukázky, dětská jízda 
zručnosti, ukázka drezůry atd. 
 

Nový Zéland 
datum začátku akce: 2.10. 2017 
čas začátku akce: 16:00 
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místo konání (obec): Chotěboř  
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna - podkroví 
popis akce: Cestopisná přednáška Marka Jonáka. Vstupné 50 Kč. 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a Informační centrum Chotěboř  
 

Podzimní tvoření 
datum začátku akce: 3.10. 2017 
čas začátku akce: 14:00 
místo konání (obec): Chotěboř  
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna - dětské oddělení 
popis akce: Děti si vyrobí drobnou podzimní dekoraci, příspěvek na materiál 20 Kč. 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a Informační centrum Chotěboř  
 

Zahájení Týdnů pro duševní zdraví - Den otevřených dveří 
datum začátku akce: 3.10. 2017 
čas začátku akce: 9:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: terapeutická dílna  
popis akce: Den otevřených dveří v sociálně terapeutické dílně s workshopy pro veřejnost. 
pořadatel: Fokus Vysočina  
 

„Je horší gynekolog než zubař?“  
datum začátku akce: 3.10. 2017 
čas začátku akce: 16:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna – podkroví  
popis akce: přednáška primáře gynekologicko-porodnického oddělení havlíčkobrodské nemocnice 
MUDr. Pavla Antonína 
pořadatel: Klub ţen Havlíčkův Brod, Knihovna Ignáta Herrmanna a Informační centrum Chotěboř 
 

Fialové podkroví 
datum začátku akce: 4.10. 2017 
čas začátku akce: 18:00 
místo konání (obec): Chotěboř  
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna - podkroví 
popis akce: Hosté Pavla Fialy tentokrát budou: Pavel Liebich - trojnásobný vítěz Velké pardubické 
steeplechace, Ing. Lenka Gotthardová, CSc. - starostka Kladrub nad Labem, publicistka, 
spisovatelka, pedagoţka České zemědělské univerzity v Praze, předsedkyně Svazu chovatelů koní 
Kinských, vstupné dobrovolné 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a Informační centrum Chotěboř  
 

Křik mamuta 
datum začátku akce: 5.10. 2017 
čas začátku akce: 17:00 
místo konání (obec): Chotěboř  
místo konání: Městské muzeum 
popis akce: Přednáška z cyklu Láska a smrt aneb další nevšední cesta do muzea a jeho sbírek. 
Malé duchovní sezení nad pozůstatky jediného známého chotěbořského mamuta. Experimentální 
spiritistická seance, v níţ médiem budou sbírkové předměty, vstup volný 
pořadatel: Městské muzeum 
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Dny otevřených ateliérů 
datum začátku akce: 7.10. 2017 
datum ukončení akce: 8.10. 2017 
popis akce: V celém Kraji Vysočina jsou otevřeny ateliéry, podrobné informace na www.vysocina-
kultura.cz 
pořadatel: Muzeum Vysočiny  

 
Den otevřených dveří 
datum začátku akce: 7.10 2017 
čas začátku akce: 11:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Pivovar Chotěboř 
popis akce: Program: soutěţ o nejlepší guláš, ochutnávky regionálních potravin. 
Hraje kapela Jarda Bílek a spol., hosté a členové poroty: Roman Kotlář, Petr Erin Kováč. 
Program pro děti, vstup zdarma. 
pořadatel: Pivovar Chotěboř  
 

Sklenařinka a Josef Zíma 
datum začátku akce: 7.10 2017 
čas začátku akce: 15:00 
místo konání (obec): Chotěboř  
místo konání: sokolovna 
popis akce: K tanci a poslechu zahraje Josef Zíma a Sklenařinka. Vstupné: v předprodeji 250 Kč, 
na místě 300 Kč. Předprodej v Informačním centru Chotěboř. 
pořadatel: Sokol Chotěboř 
 

Přímý přenos z Metropolitní opery v New Yorku - Norma 
datum začátku akce: 7.10. 2017 
čas začátku akce: 18:45 
místo konání (obec): Chotěboř  
místo konání: kino Chotěboř 
popis akce: Sezónu 2017/18 zahájí nová inscenace Belliniho belcantové tragédie Norma v titulní 
roli se Sondrou Radvanovsky, která ji úspěšně ztvárnila jiţ v roce 2013 nejen v Met, ale i v 
Kanadské operní společnosti, Sanfranciské opeře, Bavorské státní opeře, Gran Teatre del Liceu a 
Lyrické opeře v Chicagu, a stala se jednou z nejlepších současných interpretek této ikonické role. 
Norminu kolegyni a zároveň sokyni Adalgisu bude zpívat Joyce DiDonato, Polliona ztvární Joseph 
Calleja a v roli Orovesa se představí Matthew Rose. Novou inscenaci reţíruje Sir David McVicar a 
Orchestr Metropolitní opery bude řídit Carlo Rizzi. 
Předpokládaná délka: 3h. 4min. včetně přestávky 
Rezervace vstupenek na www.cekus.eu, předprodej vstupenek v Informačním centru Chotěboř. 
pořadatel: Cekus Chotěboř  
 

Ve šlépějích Ignáta Herrmanna - Kde v Chotěboři bývalo 
datum začátku akce: 7.10. 2017 
čas začátku akce: 9:30 
místo konání (obec): Chotěboř  
popis akce: Procházka přiblíţí starou Chotěboř, účastníci se dozví kde stávala např. lázeň, panská 
sýpka, pivovar, mlýn apod. Za závěr opékání buřtů v letní čítárně. S sebou: pevnou obuv a dobrou 
náladu. Nutno potvrdit účast do 5. října v knihovně nebo infocentru, Sraz v 9.30 před knihovnou. 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a Informační centrum Chotěboř  

 
 

http://www.vysocina-kultura.cz/
http://www.vysocina-kultura.cz/
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Komunikace a naše zdraví 
datum začátku akce: 9.10. 2017 
čas začátku akce: 17:00 
místo konání (obec): Chotěboř  
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna - podkroví 
popis akce: Přednáška Ivy Georgievové 
Jak se na našem zdraví projeví, kdyţ se neumíme správně vyjádřit, či jednáme příliš pod vlivem 
našich emocí. Na přednášce se bude popíjet čaj, s sebou hrneček, vstupné 70 Kč. 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a Informační centrum Chotěboř  
 

Koncert žáků Základní umělecké školy 
datum začátku akce: 12.10. 2017 
čas začátku akce: 18:00 
místo konání (obec): Chotěboř  
místo konání: sál Základní umělecké školy 
popis akce: vstupné dobrovolné 
pořadatel: Základní umělecká škola  
 

Ples pro seniory 
datum začátku akce: 13.10. 2017 
čas začátku akce: 17.00 
místo konání (obec): Chotěboř  
místo události: sokolovna 
popis akce: K tanci a poslechu hraje kapela Vysočinka. Zajištěné je drobné občerstvení a 
doprovodný program. Vstup zdarma. 
 

Přespání v knihovně  
datum začátku akce: 13.10. 2017 
čas začátku akce: 18:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna  
popis akce: Přespání v knihovně pro děti od 5 do 11 let, poplatek 30 Kč 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna  
 

Luboš Andršt blues band 
datum začátku akce: 13.10. 2017 
čas začátku akce: 20:00 
místo konání (obec): Chotěboř  
místo konání: Panský dům 
popis akce: Účinkují: Jan Holeček - keyboards, vocal, Pavel Novák - bass, Pavel Razím - drums 
Vstupné: v předprodeji 190 Kč, na místě 250 Kč 
Předprodej v Panském domě nebo Informačním centru Chotěboř 
pořadatel: Panský dům Chotěboř  
 

Posvícenský trh řemesel 
datum začátku akce: 13.10. 2017 
čas začátku akce: 8:00 
místo konání (obec): Chotěboř  
místo konání: nám. T.G.M. 
pořadatel: město Chotěboř  
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XI. ročník Hudebního festivalu 
datum začátku akce: 14.10. 2017 
čas začátku akce: 18:00 
místo konání (obec): Vilémov 
místo konání: zámek Vilémov 
popis akce: účinkují: Miriam Číţková – soprán, Štěpán Slavík – klavír, vstupné: dospělí 200 Kč, 
senioři, studenti a děti 120 Kč, rezervace vstupenek na tel. 602 162 926 nebo 
koncert2017@centrum.cz 
 

Přímý přenos z Metropolitní opery v New Yorku - Kouzelná flétna 
datum začátku akce: 14.10. 2017 
čas začátku akce: 18:45 
místo konání (obec): Chotěboř  
místo konání: kino Chotěboř 
popis akce: Emeritní hudební ředitel Metropolitní opery James Levine bude dirigovat Mozartovu 
mistrovskou Kouzelnou flétnu, kterou v Met inscenovala reţisérka Julie Taymor, drţitelka ocenění 
Tony Award. Rolí Paminy bude v Metropolitní opeře debutovat Golda Schultz, jako Královna noci 
se představí Kathryn Lewek, pohádkového prince Tamina bude zpívat Charles Castronovo, 
ptáčníka Papagena Markus Werba, Chrámového mluvčího ztvární Christian Van Horn a René Pape 
opět vystoupí v roli Sarastra. Zkrácená verze Kouzelné flétny zpívaná v anglickém jazyce a určená 
v předvánočním čase hlavně rodičům s dětmi byla v roce 2006 vůbec prvním HD přenosem, který 
byl vysílán do kin po celém světě. Ve své původní nezkrácené podobě a na německé libreto se 
Kouzelná flétna bude v rámci Live in HD vysílat vůbec poprvé. 
Předpokládaná délka: 3h. 9min. včetně přestávky 
Rezervace vstupenek na www.cekus.eu, předprodej vstupenek v Informačním centru Chotěboř. 
pořadatel: Cekus Chotěboř  
 

Austrálie 
datum začátku akce: 16.10. 2017 
čas začátku akce: 16:00 
místo konání (obec): Chotěboř  
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna - podkroví 
popis akce: Cestopisná přednáška Marka Jonáka, vstupné 50 Kč. 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a Informační centrum Chotěboř  
 

Blbiny z ústní dutiny Jaroslava Suchánka s písničkami Pepy Štrosse 
datum začátku akce: 19.10. 2017 
čas začátku akce: 19:00 
místo konání (obec): Chotěboř  
místo konání: kino Chotěboř 
popis akce: Zábavný pořad, vstupné: v předprodeji 120 Kč, na místě 140 Kč, předprodej  
v Informačním centru Chotěboř. 
pořadatel: Cekus Chotěboř  
 

Výstava Ekoklubu Gymázia Chotěboř 
datum začátku akce: 20.10. 2017 
čas začátku akce: 16:00 
místo konání (obec): Chotěboř  
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna - podkroví 
popis akce: Vernisáţ se uskuteční 20. října v 16 hodin. Výstava je otevřena Po 8 - 12 a 13 - 17.30, 
Út - Pá 8 - 16 hodin. 
pořadatel: Knihovna  Ignáta Herrmanna a Informační centrum Chotěboř  
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XI. ročník Hudebního festivalu  
datum začátku akce: 21.10. 2017 
čas začátku akce: 19:00 
místo konání (obec): Vilémov 
místo konání: zámek Vilémov 
popis akce: účinkují: Pavel Šporcl – housle, Petr Jiříkovský – klavír, vstupné: dospělí 300 Kč, 
senioři, studenti a děti 200 Kč, rezervace vstupenek na tel. 602 162 926 nebo 
koncerty2017@centrum.cz 
 

Moc a síla hypnózy 
datum začátku akce: 23.10. 2017 
čas začátku akce: 17:00 
místo konání (obec): Chotěboř  
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna - podkroví 
popis akce: Beseda s hypnotizérem Jakubem Kroulíkem 
- co je hypnóza? 
- můţe být nebezpečná? 
- o osobnostech hypnózy v ČR a ve světě 
- praktické ukázky sugesce a hypnózy 
Vstupné 80 Kč, předprodej od 2. října v Informačním centru Chotěboř 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a Informační centrum Chotěboř  
 

Fialové podkroví 
datum začátku akce: 25.10. 2017 
čas začátku akce: 18:00 
místo konání (obec): Chotěboř  
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna - podkroví 
popis akce: Pavel Fiala tentokrát vyzpovídá sklářskou výtvarnici Vladimíru Tesařovou, která 
vyrůstala v Chotěboři. Její tvorba byla ovlivněna jiţ na uměleckoprůmyslové škole sklářské v 
Ţelezném Brodě, kdyţ během studia byly její práce prezentovány na výstavách v Japonsku, USA, 
Itálii, Belgii a Kanadě. Unikátní skleněný oltář, který nemá v Evropě obdoby, vytvořila pro kostel 
sv. Vintíře v Dobré Vodě u Hartmanic na Šumavě, v jejím bydlišti. Vstupné dobrovolné. 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a Informační centrum Chotěboř  
 

Podzimní prázdniny v knihovně 
datum začátku akce 26.10. 2017 
čas začátku akce: 13:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna – dětské oddělení 
popis akce: tvoření, hry  
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna  
 

Společné čtení - Draci v pohádkách 
datum začátku akce: 26.10. 2017 
čas začátku akce: 16:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna - dětské oddělení 
popis akce: Rytíři s draky bojovali, děti je budou hledat v pohádkách. 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna  
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Minipárty - Karel Šíp a Josef Alois Náhlovský 
datum začátku akce: 26.10. 2017 
čas začátku akce: 19:00 
místo konání (obec): Chotěboř  
místo konání: sokolovna 
popis akce: Talkshow na motivy pořadu Všechnopárty. Vstupné: v předprodeji 300 Kč, na místě 
350 Kč, předprodej v Informačním centru Chotěboř. 
pořadatel: Cekus Chotěboř  
 

Něžná noc - Blanka Šrůmová a Jan Sahara Hedl 
datum začátku akce: 27.10. 2017 
čas začátku akce: 20:00 
místo konání (obec): Chotěboř  
místo konání: Panský dům 
popis akce: Vstupné: v předprodeji 190 Kč, na místě 250 Kč, předprodej v Panském domě nebo 
Informačním centru Chotěboř. 
pořadatel: Panský dům Chotěboř  

 
Keks  
datum začátku akce: 28.10. 2017 
čas začátku akce: 21:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: sokolovna 
popis akce: koncert  
pořadatel: Mirek Pešek  
 

Lampiónový průvod 
datum začátku akce: 29.10. 2017 
čas začátku akce: 18:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: sraz u sochy Ignáta Herrmanna 
pořadatel: DDM-SVČ Junior  
 

Placebo ve veterinární medicíně 
datum začátku akce: 30.10. 2017 
čas začátku akce: 16:00 
místo konání (obec): Chotěboř  
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna – podkroví  
popis akce: Přednáška Anety Pierzynové a Jaromíra Šrámka  
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a Informační centrum Chotěboř  
 

Pitné kúry na podporu zdraví v seniorském věku 
datum začátku akce: 31.10. 2017 
čas začátku akce: 16:00 
místo konání (obec): Chotěboř  
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna - podkroví 
popis akce: Beseda s Ivou Georgievovou, vstup zdarma. 
 

Aktuálně předprodáváme:  
kino říjen   
Sklenařinka a Josef Zíma 
Blbiny z ústní dutiny Jaroslava SUCHÁNKA s písničkami Pepy Štrosse 
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Přímé přenosy z Metropolitní opery v New Yorku v sezoně 2017 – 18  
Luboš Andršt blues band 
Minipárty – Karel Šíp a Josef Alois Náhlovský 
Něţná noc – Blanka Šrůmová a Jan Sahara Hedl 
Sklenařinka 
Vladimír Merta + Jan Hrubý + Ondřej Fencl  
 
 
 
 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K 27.9. 2017 zpracovalo: 
Informační centrum Chotěboř, Fominova 257, 583 01 Chotěboř 
Tel.: 569 626 634, icchotebor@cekus.eu, www.icchotebor.cz 

Změna programu vyhrazena. 
 

mailto:icchotebor@cekus.eu

