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130 let Městského muzea v Chotěboři 
datum ukončení akce: 25.10.2015 
čas začátku akce: 09.00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání : Městské muzeum 
Chotěboř 
druh akce: kulturní 
stručný popis akce: Otevřeno: úterý 
- neděle 9.00 - 12.00 a 13.00 - 
17.00. 
pořadatel: Městské muzeum 
Chotěboř 
 
K. J. Erben - Kytice, výstava 
obrazů Jiřího Čermáka 
datum začátku akce: 25.09.2015 
datum ukončení akce: 13.11.2015 
čas začátku akce: 18.00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání : Knihovna Ignáta Herrmanna a Informační centrum Chotěboř 
druh akce: kulturní 
stručný popis akce: Vernisáž proběhne 25.9.2015 od 18.00 hodin, recitace: 
Stanislav Michek, kytara: Martin Čermák. 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a Informační centrum Chotěboř 
 
Den seniorů 
datum začátku akce: 02.10.2015  
čas začátku akce: 15.00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání : nám. T.G.M. 
druh akce: ostatní 
stručný popis akce: K poslechu hraje kapela Vysočinka, bohatý doprovodný 
program, občerstvení. 
pořadatel: Město Chotěboř 
 
Cimbálová muzika spojená s ochutnávkou burčáku  
datum začátku akce: 2.10.2015 
čas začátku akce: 19.00  
místo konání (obec): Libice nad Doubravou 
místo konání: Pilnův statek 
druh akce: kulturní 
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stručný popis akce: K tanci a poslechu hraje Harafica-Šurmyja s primášem Mirkem 
Urubkem z Frenštátu pod Radhoštěm, vstupné: v předprodeji 80,- Kč, na místě 
100,- Kč, rezervace vstupenek  na Úřadu městyse. 
 
Giuseppe Verdi: Trubadúr 
datum začátku akce: 03.10.2015  
čas začátku akce: 18:45 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: kino Chotěboř 
druh akce: kulturní 
stručný popis akce: Digitální přímý přenos z Metropolitní opery v New Yorku. 
Herecké a hlasové umění sopranistky Anny Netrebko se plně rozvine v její příští 
nové roli v Metropolitní opeře - ztvární Verdiho hrdinku Leonoru, která neváhá 
obětovat život, aby zachránila milovaného trubadúra. Osudem pronásledovaného 
Manrika bude zpívat tenorista Yonghoon Lee, jeho soka barytonista Dmitri 
Hvorostovsky a mezzosopranistku Doloru Zajick uvidíme v roli cikánky Azuceny s 
tajemnou minulostí. Inscenaci režiséra Sira Davida McVicara, který se při její 
tvorbě nechal inspirovat Goyovými obrazy, bude řídit Marco Armiliato. Předprodej 
vstupenek v Informačním centru Chotěboř. 
pořadatel: Cekus Chotěboř 
 
Pouťová taneční zábava 
datum začátku akce: 3.10.2015 
čas začátku akce: 21.00 
místo konání (obec): Vilémov 
místo konání: KD Vilémov 
druh akce: kulturní 
stručný popis akce: hraje kapela Baron Beat  
 
Svatováclavská pouť a XXV. Chovatelský den 
datum začátku akce: 4.10.2015 
místo konání (obec): Vilémov 
druh akce: ostatní 
stručný popis akce: Program: 7.00 – 9.30 prezentace, 9.30 – 11.30 přehlídka koní, 
11.30 – 12.00 motoshow Miroslav Lisý, 12.00 – 12.30 průvod koní obcí, 13.00 – 16.00 
odpolední program, 14.00 – 14.30 slosování tomboly, doprovodný program: ukázka 
sokolníků z obory Žleby, rytířské klání, dětská farma, skákací hrad, jízda na 
ponících, výstava hospodářských zvířat atd.  
 
Dny otevřených ateliérů  
datum začátku akce: 3.10.2015 
datum ukončení akce: 4.10.2015 
místo konání (obec): Chotěboř 
druh akce: ostatní 
stručný popis akce: Přehled otevřených ateliérů: Bohuslav Jirka, malíř, Firkušného 
1110, so a ne 9.00 – 17.00, Jana Kovačková, Herrmannova 802, so a ne 9.00 – 11.00 
a 13.00 – 16.00, Josef Kruml, malíř, Čsl. armády 806, so a ne 9.00 – 17.00, Vladimír 
Melzer, řezbář, Dukelská 246, so a ne 8.00 – 13.00, Knihovna Ignáta Herrmanna a IC 
Chotěboř, výstava výtvarníků Jiřího Čermáka a Ladislava Málka, Krále Jana 258, so 
a ne 8.00 – 19.00, Městské muzeum Chotěboř, prohlídky v expozici Zdenka Rykra a 
Jindřicha Pruchy, ne od 13.00 a 15.00.  
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Den otevřených dveří v Domě s pečovatelskou službou 
datum začátku akce: 05.10.2015 
čas začátku akce: 9.00 
místo konání (obec): Chotěboř,  
místo konání : Dům s pečovatelskou službou 
druh akce: ostatní  
pořadatel: město Chotěboř 
 
S robátky do pohádky - Perníková chaloupka 
datum začátku akce: 05.10.2015  
čas začátku akce: 17.00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna - dětské oddělení 
druh akce: pro děti 
stručný popis akce: Zážitkové čtení s Mgr. Lucií Dostálkovou pro děti od 3 do 4 let. 
Zájemci, hlaste se na e-mail lu-ma@post.cz. Vstupné 30,- Kč. 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a Informační centrum Chotěboř 
 
Kaleidoskop Jan Rejžka 
datum začátku akce: 05.10.2015 
čas začátku akce: 17.00 

místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna a 
Informační centrum Chotěboř 
druh akce: kulturní 
stručný popis akce: Poslechový pořad 
hudebního publicisty a kritika Jana Rejžka. 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a 
Informační centrum Chotěboř 
 
 
 

 
O pejskovi a kočičce 
datum začátku akce: 07.10.2015 
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 v rámci mateřského 
klubu. 
pořadatel: DDM-SVČ Junior 
 
Den otevřených dveří v denním stacionáři FOKUS Vysočina 
datum začátku akce: 07.10.2015 
čas začátku akce: 09.00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání : denní stacionář FOKUSU Vysočina 
druh akce: ostatní 
pořadatel: FOKUS Vysočina 
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Tvořivá dílna - podzimní dekorace z keramiky 
datum začátku akce: 08.10.2015 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Fokus Vysočina 
druh akce: ostatní 
stručný popis akce: Akce zaměřená na osoby se zdravotním postižením a seniory. 
Každý účastník si zdarma vyzkouší práci s keramickou hlínou. Je nutné se předem 
objednat na tel. 603 192 414. 
pořadatel: Město Chotěboř 
 
Společné čtení v knihovně pro malé i velké 
datum začátku akce: 08.10.2015  
čas začátku akce: 16.30 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna Chotěboř 
druh akce: pro děti 
stručný popis akce: Z knihy Aleny Kastnerové O nevyřáděném dědečkovi čte 
Stanislav Michek. 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a Informační centrum Chotěboř 
 
Energetika ve světě, ve kterém žijete a budete žít 
datum začátku akce: 08.10.2015 
čas začátku akce: 18.00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: kino Chotěboř 
druh akce: vzdělávací 
stručný popis akce: Přednáška Ivana Beneše. Ing. Ivan Beneš je místopředseda 
Výboru pro udržitelnou energetiku při Radě vlády pro udržitelný rozvoj. Je činný 
jako nezávislý konzultant a věnuje se bezpečnostním hlediskům zásobování energií, 
ekonomice energetiky a dopadům energetiky na udržitelný rozvoj společnosti. Má 
45 let zkušeností v oblasti energetiky a podílel se např. na zvyšování bezpečnosti 
infrastruktury a překonání možných krizových situací v rámci EU. Vstup zdarma. 
pořadatel: Občanská iniciativa pro ochranu životního prostředí 
 
Den otevřených dveří v Pivovaru Chotěboř 
datum začátku akce: 10.10.2015 
čas začátku akce: 11.00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Pivovar Chotěboř 
druh akce: ostatní 
stručný popis akce: Soutěž profesionálů o nejlepší guláš k pivu Chotěboř, hraje 
Jarda Bílek a spol., program pro děti, vstup zdarma, svoz zajištěn.  
pořadatel: Pivovar Chotěboř  
 
Jak se léčilo za našich předků 
datum začátku akce: 13.10.2015  
čas začátku akce: 15.00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání : Knihovna Ignáta Herrmanna a Informační centrum Chotěboř 
druh akce: vzdělávací 
stručný popis akce: Beseda o bylinkách a zdravém životním stylu s Ivou 
Georgievovou. 
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pořadatel: Město Chotěboř  
 
Vyrábíme ptačí budku 
datum začátku akce: 15.10.2015 
čas začátku akce: 9.30 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: KD Junior 
druh akce: pro děti 
stručný popis akce: Děti si s maminkami vyrobí podzimní dekoraci – papírovou 
budku s ptáčky. Vstupné 40,- Kč.  
 
Hvězdy padají vzhůru - TRAVESTI SHOW 
datum začátku akce: 15.10.2015  
čas začátku akce: 19.00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: kino Chotěboř 
druh akce: kulturní 
stručný popis akce: Předprodej vstupenek v Informačním centru Chotěboř. Vstupné 
v předprodeji 180,- Kč. 
pořadatel: CEKUS Chotěboř 
 
Den otevřených dveří v GCE, s .r. o. 
datum začátku akce: 17.10.2015 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Žižkova ul., firma GCE 
druh akce: ostatní 
stručný popis akce: Historie a současnost firmy, ukázky výrobků a nových 
technologií, prohlídka výrobních a skladových prostor. Více informací na 
www.czech.gcegroup.com 
pořadatel: GCE, s. r. o. 
 
Giuseppe Verdi: Otello 
datum začátku akce: 17.10.2015 
čas začátku akce: 18.45 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: kino Chotěboř 
druh akce: kulturní 
stručný popis akce: Verdiho Otello se svou genialitou plně vyrovná Shakespearově 
tragické předloze. Režisér Bartlett Sher inscenoval Maurův dramatický pád ve 
špičkovém obsazení: tenorista Aleksandrs Antoněnko ztvární titulní roli, nová 
hvězda operního nebe sopranistka Sonja Jončeva bude zpívat Otellovu nevinnou 
manželku a oběť jeho žárlivosti, 
Desdemonu, a v roli 
nenávistného Jaga, který krok za 
krokem dovede Otella ke zkáze, 
uvidíme barytonistu Željko 
Lučiće. Orchestr Metropolitní 
opery bude řídit energický 
dirigent Yannick Nézet-Séguin. 
Předprodej vstupenek 
v Informačním centru Chotěboř. 
pořadatel: CEKUS Chotěboř 
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Přírodou Srí Lanky 
datum začátku akce: 19.10.2015 
čas začátku akce: 16.00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna a Informační centrum Chotěboř 
druh akce: vzdělávací 
stručný popis akce: Beseda s Pavlem Bezděčkou. 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a Informační centrum Chotěboř 
 
Senior jako potencionálně ohrožená sociální skupina 
datum začátku akce: 20.10.2015 
čas začátku akce: 15.00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna a Informační centrum Chotěboř 
druh akce: ostatní 
stručný popis akce: Beseda s ředitelem městské policie o všem, co je pro seniory 
ohrožující. 
pořadatel: Město Chotěboř 
 
Chci být hasičem aneb návštěva u hasičů  
datum začátku akce: 22.10.2015 
místo konání (obec): Chotěboř 
druh akce: pro děti 
stručný popis akce: Děti se seznámí s prací a vybavením hasičského sboru 
v Chotěboři. Akce v rámci mateřského klubu. Zájemci se musí nahlásit na e-mail: 
hanihochmanova@seznam.cz 
pořadatel: KD Junior  
 
Smörgasbord 3 
datum začátku akce: 24.10.2015 
čas začátku akce: 17.00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Panský dům 
druh akce: ostatní 
stručný popis akce: Opravdový švédský stůl v Chotěboři. Připraven bude bohatě 
obložený raut, švédské sváteční speciality včetně těch vánočních, čerstvé krevety a 
raci včetně ukázky loupání, čerstvé ryby - švédský pstruh a losos. Na programu 
bude také ukázka filetování čerstvých ryb nebo vyprávění o švédských tradicích, 
svátcích a zvycích včetně projekce fotografií v podání Václavy Čechovské. Vstupné: 
dospělí 599,- Kč při nákupu do 14.9. 2015, 699,- Kč při nákupu do 4.10. 2015, 799,- 
Kč při nákupu do 24.10.2015, děti do 12 let 250,- Kč. 
pořadatel: Panský dům Chotěboř 
 
Muzeum, člověk a dobro 
datum začátku akce: 25.10.2015 
čas začátku akce: 14.00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání : Městské muzeum Chotěboř 
druh akce: vzdělávací 
stručný popis akce: Závěrečný seminář ke 130. výročí muzea. 
pořadatel: Městské muzeum Chotěboř 
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Sex, čachry a kultura pro všechny 
datum začátku akce: 29.10.2015 
čas začátku akce: 19.30 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání : kino Chotěboř 
druh akce: kulturní 
stručný popis akce: Komedie Divadla Pavla Trávníčka. Předprodej vstupenek  
v Informačním centru Chotěboř. 
pořadatel: CEKUS Chotěboř 
 
Richard Wagner: Tannhauser 
datum začátku akce: 31.10.2015 
čas začátku akce:16:45 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: kino Chotěboř 
druh akce: kulturní 
stručný popis akce: Digitální přímý přenos z Metropolitní opery v New Yorku. Po 
více než deseti letech se na jeviště Metropolitní opery vrací Wagnerův raný operní 
skvost Tannhäuser a to pod taktovkou Jamese Levina. Náročnou titulní roli ztvární 
přední wagnerovský tenorista Johan Botha. Po jeho boku se objeví Eva-Maria 
Westbroek, která před několika sezónami v Prstenu Nibelungově slavila ohromný 
úspěch jako Sieglinde. Rolí Elisabeth svůj repertoár obohatí o další wagnerovskou 
hrdinku. Barytonista Peter Mattei naváže na svůj nedávný triumf v Parsifalovi rolí 
Wolframa a jako bohyně lásky Venuše se představí mezzosopranistka Michelle 
DeYoung. Předprodej vstupenek v Informačním centru Chotěboř.  
pořadatel: Cekus Chotěboř 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

24.9.2015 zpracovalo: 
Informační centrum Chotěboř, Krále Jana 258, 583 01 Chotěboř 
Tel.: 569 626 634, infocentrum@chot.cz, www.icchotebor.cz 

Změna programu vyhrazena. 


