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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: Výstava otevřena v otevírací době knihovny, tzn. Po 8.00 – 
12.00 a 13.00 – 17.30, Út, St a Pá 8.00 – 12.00 a 12.30 – 16.00.  
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a Informační centrum Chotěboř 
 
Výstava - Jana Prosová: Voňavé pohlazení 
datum začátku akce: 02.11.2015 
datum ukončení akce: 30.12.2015 
čas začátku akce: 08.00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna - čítárna 
druh akce: ostatní 
stručný popis akce: Otevřeno v otevírací době knihovny, tzn. Po 8.00 - 12.00 a 
13.00 - 17.30, Út, St, Pá 8.00 - 12.00 a 12.30 - 16.00. 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a Informační centrum Chotěboř 
 
"Jak na chmury, nespavost a deprese" 
datum začátku akce: 02.11.2015  
čas začátku akce: 17.00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání : Knihovna Ignáta Herrmanna - podkroví 
druh akce: vzdělávací 
stručný popis akce: Využijme vše co nám podpoří radost ze života a klid. Přednáší 
Iva Georgievová. Na přednášce se bude popíjet čas, s sebou hrneček. 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a Informační centrum Chotěboř 
 
Den otevřených dveří v Základní a praktické škole Chotěboř 
datum začátku akce: 03.11.2015 
čas začátku akce: 08.00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání : ZŠ a PŠ Chotěboř 
druh akce: ostatní 
stručný popis akce: Prohlídka školy, ukázky prací žáků. Od 8 do 17 hodin. 
pořadatel: ZŠ a PŠ Chotěboř 
  
O veliké řepě 
datum začátku akce: 04.11.2015  
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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. Akce v rámci 
mateřského klubu Junior. 
pořadatel: DDM-SVČ Junior 
 
Z půdiček našich babiček 
datum začátku akce: 06.11.2015 
datum ukončení akce: 08.11.2015 
čas začátku akce: 14.00 
místo konání (obec): Příjemky  
místo konání: KD Příjemky 
druh akce: ostatní 
stručný popis akce: Otevřeno: pá 14.00 - 17.00, so a ne 9.00 - 17.00. 
pořadatel: Osadní výbor Příjemky 
 
Svatomartinská husa 
datum začátku akce: 07.11.2015 
datum ukončení akce: 08.11.2015 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Panský dům Chotěboř 
druh akce: ostatní 
stručný popis akce: Rezervace: tel. 569 624 229, info@panskydum.cz, při nákupu do 
31.10 cena 299,- Kč. 
pořadatel: Panský dům Chotěboř 
 
Selegrio 
datum začátku akce: 07.11.2015 
čas začátku akce: 18.30 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání : Panský dům 
druh akce: kulturní 
stručný popis akce: Vystoupení pop-folkové kapely. 
pořadatel: Panský dům Chotěboř 
 
BLUES SESSION + Shout The Blues Band 
datum začátku akce: 07.11.2015  
čas začátku akce: 20:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání : tančírna Panský dům 
druh akce: kulturní 
stručný popis akce: Původní sestava Petra Kalandry, vstupné: předprodej 150 Kč, na 
místě 200 Kč 
pořadatel: Panský dům Chotěboř 
 
Rozmanitou Sýrií - cestovatelská beseda s Liborem Drahoňovským 
datum začátku akce: 09.11.2015 
čas začátku akce: 16.00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání : Knihovna Ignáta Herrmanna - podkroví 
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druh akce: vzdělávací 
stručný popis akce: Poutavé vyprávění neúnavného cestovatele Mgr. Libora 
Drahoňovského, který v roce 2010 procestoval Sýrii autostopem. Dozvíte se o 
historii, kultuře a místním obyvatelstvu. Během promítání si prohlédnete rozvaliny 
starověkého města Palmýry, starobylý Damašek a Aleppo i četné kláštery a hrady z 
dob křižáckých válek. 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a Informační centrum Chotěboř 
 
Chotěbořské svatomartinské husí hody 
datum začátku akce: 11.11.2015 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: restaurace Hrom do Police 
druh akce: ostatní 
stručný popis akce: rezervace na tel. 561 206 000. 
pořadatel: restaurace Hrom do Police 
 
Martinská husa se svatomartinským vínem 
datum začátku akce: 11.11.2015 
datum ukončení akce: 15.11.2015 
čas začátku akce: 11.00 
místo konání (obec): Borek 
místo konání: hotel Harmonie 
druh akce: ostatní 
stručný popis akce: Rezervace na tel. 569 433 438, 724 865 544. 
pořadatel: hotel Harmonie 
 
Cesta vzhůru 
datum začátku akce: 12.11.2015 
čas začátku akce: 20.00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání : kino Chotěboř 
druh akce: kulturní 
stručný popis akce: Cestovatelský dokumentární film, Radek Jaroš ve filmu o 
zdolávání vrcholů země a života. Český dabing, 100 minut, Předprodej vstupenek v 
IC Chotěboř. 
pořadatel: CEKUS Chotěboř 
 
Prodejní trhy 
datum začátku akce: 13.11.2015 
čas začátku akce: 08:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání : parkoviště před OD Doubravka 
druh akce: ostatní 
pořadatel: Jiří Němec 
 
Horormánie s přespáním 
datum začátku akce: 13.11.2015  
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání : KD Junior 
druh akce: pro děti 
stručný popis akce: Určeno dětem starším 12 let. Více informací a přihlášení v KD 
Junior. 
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pořadatel: DDM-SVČ Junior 
 
Maturitní ples SOU technického 
datum začátku akce: 13.11.2015 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání : hotel Fantazie 
druh akce: kulturní 
pořadatel: SOU technické 
 
Svatomartinská husa 
datum začátku akce: 14.11.2015 
datum ukončení akce: 15.11.2015  
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání : Panský dům Chotěboř 
druh akce: ostatní 
stručný popis akce: Rezervace na tel. 569 624 229, info@panskydum.cz, při nákupu 
do 31.10. cena 299,- Kč. 
pořadatel: Panský dům Chotěboř 
 
Mikulášská keramická dílna 
datum začátku akce: 14.11.2015 
čas začátku akce: 09.00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: KD Junior 
druh akce: ostatní 
stručný popis akce: Kurzy probíhají v keramické dílně od 9 do 12 hodin. Lektorka: 
Renata Ficková, cena 350,- Kč (v ceně je hlína, výpal, glazura, péče lektorky) 
Přihlášky a bližší informace v Junioru na tel. 569 626 638. 
pořadatel: DDM-SVČ Junior  
 
Dobročinný bazar v Malči 
datum začátku akce: 14.11.2015  
čas začátku akce: 10.00 
místo konání (obec): Maleč 
místo konání : Zámek 
druh akce: ostatní 
stručný popis akce: Za symbolické ceny bude možno koupit oblečení, boty, věci do 
domácnosti atd. Občerstvení zdarma, pro děti připraven koutek na hraní s 
hlídáním. Celý výtěžek z prodeje bude věnován na charitu. 
 
All star Band 
datum začátku akce: 14.11.2015  
čas začátku akce: 18.30 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání : Panský dům 
druh akce: kulturní 
stručný popis akce: Vystoupení chotěbořské kapely. 
pořadatel: Panský dům 
 
 
Vepříkovský mariáš 
datum začátku akce: 14.11.2015  
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čas začátku akce: 9.00 
místo konání (obec): Vepříkov 
místo konání: hostinec 
druh akce: ostatní 
stručný popis akce: Prezentace od 8.00 hodin, start v 9.00 hodin, startovné 250,- 
Kč. 
pořadatel: SDH Vepříkov 
 
Řízená degustace vín s vinařstvím Marada 
datum začátku akce: 16.11.2015 
čas začátku akce: 17:30 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna - podkroví 
druh akce: ostatní 
stručný popis akce: Vstupné: 50,- Kč, předprodej v IC a knihovně. 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a Informační centrum Chotěboř 
  
Výstava patchworku a dalších ručních prací 
datum začátku akce: 16.11.2015 
datum ukončení akce: 21.11.2015 
čas začátku akce: 9.00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání : zasedací místnost Městského úřadu Chotěboř 
druh akce: ostatní 
stručný popis akce: Otevřeno: ve všední dny a v úterý 17.11 od 9.00 do 17.00 
hodin, v sobotu od 8.00 do 11.00 hodin. 
 
Chci být traktoristou aneb návštěva zemědělské techniky 
datum začátku akce: 19.11.2015  
místo konání (obec): Chotěboř 
druh akce: pro děti 
stručný popis akce: Zájemci se půjdou podívat na traktory a kombajny. Podrobnosti 
obdrží přihlášení e-mailem. Nutné nahlášení na hanihochmanova@seznam.cz 
pořadatel: KD Junior 
 
Výstava obrazů Bohuslava Jirky 
datum začátku akce: 20.11.2015 
datum ukončení akce: 08.01.2016 
čas začátku akce: 08.00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna - podkroví 
druh akce: kulturní 
stručný popis akce: Výstava je přístupná v otevírací době knihovny, tzn. Po 8.00 - 
12.00 a 13.00 - 17.30, Út, St, Pá 8.00 - 12.00 a 12.30 - 16.00. 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a Informační centrum Chotěboř 
 
Závěť 
datum začátku akce: 20.11.2015 
čas začátku akce: 18.00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: kino Chotěboř 
druh akce: kulturní 
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stručný popis akce: Divadelní představení hry Ludmily Staré v podání septimy 
Gymnázia Chotěboř. Vstupné dobrovolné. 
pořadatel: Gymnázium Chotěboř 
 
Sedm obrů aneb Hon na černovlásku 
datum začátku akce: 20.11.2015 
čas začátku akce: 18.00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: kino Chotěboř 
druh akce: kulturní 
stručný popis akce: Divadelní hra třídy 3.A Gymnázia Chotěboř. 
pořadatel: Gymnázium Chotěboř 
 
Aerobic cup 2015 
datum začátku akce: 21.11.2015 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání : sportovní hala 
druh akce: sportovní 
stručný popis akce: 1. ročník celorepublikové soutěže v aerobiku podzimní cvičení 
podle lektora. Soutěžní kategorie: Babies do 5 let, mini 6 - 7 let, děti 8 - 10 let, 
kadet 11 - 13 let, junior 14 - 18 let, senior 19 a více let. 
pořadatel: LA team SK Buttula Chotěboř 
 
Floristický workshop 
datum začátku akce: 21.11.2015  
čas začátku akce: 14.00 
místo konání (obec): Bílek 
místo konání : bývalá škola v Bílku 
druh akce: ostatní 
stručný popis akce: Floristický workshop na téma Adventní a vánoční výzdoba pod 
vedením paní Dany Krpálkové - Mistr florista. Ukázky a vlastní tvorba adventních a 
vánočních dekorací s odkupem za snížené ceny. S sebou: nůžky, nože, kleště, tavící 
pistole aj. 
pořadatel: Osadní výbor Bílek 
 
Svatocecilský koncert Dechového orchestru mladých při ZUŠ Chotěboř 
datum začátku akce: 21.11.2015  
čas začátku akce: 15.00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání : hotel Fantazie 
druh akce: kulturní 
stručný popis akce: Účinkují: Dechových orchestr mladých při ZUŠ Chotěboř a jeho 
hosté a orchestr TUTTI při ZUŠ Jihlava. 
pořadatel: ZUŠ Chotěboř 
 
Přímý přenos z metropolitní opery v New Yorku - Lulu 
datum začátku akce: 21.11.2015  
čas začátku akce: 18:15 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání : kino Chotěboř 
druh akce: kulturní 
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stručný popis akce: Slavný výtvarník a režisér William Kentridge uchopí svou 
specificky divadelní řečí Bergovu operu o známé femme fatale, která ničí jeden 
život za druhým, včetně toho svého. Vstupné: v předprodeji 250,- Kč, na místě 
300,- Kč. Předprodej vstupenek v IC Chotěboř. 
pořadatel: CEKUS Chotěboř 
 
Argema 
datum začátku akce: 21.11.2015  
čas začátku akce: 21.30 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání : sokolovna 
druh akce: kulturní 
stručný popis akce: Koncert kapely Argema 
pořadatel: p. Pešek 
 
Festival řízků 
datum začátku akce: 21.11.2015  
místo konání (obec): Vepříkov 
místo konání : hostinec 
druh akce: ostatní  
pořadatel: SDH Vepříkov 
 
Což takhle dát si šperk? 
datum začátku akce: 23.11.2015 
datum ukončení akce: 27.11.2015 
čas začátku akce: 09:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání : ZŠ a PŠ Chotěboř 
druh akce: ostatní 
stručný popis akce: Prodejní výstava originálních šperků, netradiční materiály, 
spousta inspirace, nákup dárků na Vánoce, využití recyklace, každý kus originál, 
top nápady. Otevřeno 9.00 - 16.00 hodin. 
pořadatel: ZŠ a PŠ Hradební Chotěboř 
 
Andalusie III. 
datum začátku akce: 23.11.2015  
čas začátku akce: 16.00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání : Knihovna Ignáta Herrmanna - podkroví 
druh akce: vzdělávací 
stručný popis akce: O památkách a přírodních zajímavostech bude vyprávět pan 
Jaroslav Kreibich z Jakubovic u Vilémova. 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a Informační centrum Chotěboř 
 
Večerní posezení u kávy s hercem Alešem Hámou 
datum začátku akce: 25.11.2015 
čas začátku akce: 20.00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání : Kavárna Chotěboř 
druh akce: kulturní 
stručný popis akce: Večerem provází PhDr. Jiří Vaníček, rezervace míst: Kavárna 
Chotěboř, vstupné 90,- Kč. 
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pořadatel: Kavárna Chotěboř 
 
Vyrábíme adventní věnec 
datum začátku akce: 26.11.2015 
čas začátku akce: 9:30 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání : KD Junior 
druh akce: pro děti 
stručný popis akce: Děti a maminky (i jiný doprovod) tvoří v herničce mateřského 
klubu. Počet míst omezen, nahlášení na e-mail: hanihochmanova@seznam.cz 
pořadatel: KD Junior 
 
Poslán jest od Boha anděl... 
datum začátku akce: 27.11.2015  
čas začátku akce: 17.00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání : Knihovna Ignáta Herrmanna - podkroví 
druh akce: kulturní 
stručný popis akce: Adventní instrumentální koncert, Jindřich Macek - loutna, Jitka 
Baštová - akordeon. Vhodně vybraná hudba pro adventní období včetně několika 
písní v instrumentální úpravě pro netradiční duo. Posluchači ocení vyšší 
interpretační obtížnost zejména v sólových skladbách pro akordeon a loutnu (M. 
Murto, G. Zamboni, A. Michna z Otradovic, F. Angelis aj.) 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a Informační centrum Chotěboř 
 
S baterkou do knihovny aneb zachráníme medvědího krále?  
datum začátku akce: 27.11.2015 
čas začátku akce: 19.00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna 
druh akce: pro děti 
stručný popis akce: Na akci je nutné nahlásit se předem v dětském oddělení 
knihovny nebo v KD Junior, s sebou: baterku, karimatku, spacák, něco dobrého na 
zub, přezůvky, vstupné 30,- Kč, pro děti od 6 do 11 let.  
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a KD Junior  
 
GANG ALA BASTA + Citizen 37 
datum začátku akce: 28.11.2015  
čas začátku akce: 20:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: tančírna Panský dům 
druh akce: kulturní 
stručný popis akce: vstupné: předprodej 100 Kč, na místě 150 Kč 
pořadatel: Panský dům Chotěboř 
 
Adventní koncert 
datum začátku akce: 28.11.2015 
čas začátku akce: 18.00 
místo konání (obec): Vilémov 
místo konání : Zámek 
druh akce: kulturní 
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stručný popis akce: Účinkují: Jindřich Macek - loutna, Jitka Baštová - akordeon, 
vstupné: dospělí 100,- Kč, děti, studenti a senioři 60,- Kč. Vstupenky lze zakoupit 
na OÚ Vilémov, půl hodiny před začátkem nebo zarezervovat na 
info@vilemovcastle.cz 
pořadatel: Vilémov 
 
Čachoťák 
datum začátku akce: 29.11.2015 
čas začátku akce. 10.00  
místo konání (obec): Chotěboř 
druh akce: sportovní 
stručný popis akce: Tradiční silniční běh vytrvalců, délka 14500 m, zvlněný okruh 
Chotěboř-Rozsochatec-Čachotín-Raňkov-Svinný-Chotěboř, prezentace: na střelnici 
od 9.00 hodin, kategorie: muži 20, 40, 50, 60, 70+, ženy 20, 35, 50+ 
Více informace na pepa.schwarz@seznam.cz 
pořadatel: SK Chotěboř, oddíl orientačního běhu a atletiky  
 
Staročeské Vánoce u kašny s rozsvěcením vánočního stromu 
datum začátku akce: 29.11.2015 
čas začátku akce: 15.00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání : nám. T.G.M. 
druh akce: kulturní  
pořadatel: CEKUS Chotěboř 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K 23.10.2015 zpracovalo: 
Informační centrum Chotěboř, Krále Jana 258, 583 01 Chotěboř 
Tel.: 569 626 634, infocentrum@chot.cz, www.icchotebor.cz 

Změna programu vyhrazena. 


