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Kalendář akcí   
listopad 2016 

 
O veliké řepě 
datum začátku akce: 2.11.2016 
čas začátku akce: 10.00 
místo konání (obec): Chotěboř  
místo konání: KD Junior 
druh akce: pro děti 
popis akce: Pohádka Divadla Úsměv Ludmily Frištenské, cena 30,- Kč za rodinu. 
pořadatel: DDM-SVČ Junior 

 
Travesti show: Plnou parou vzad 
datum začátku akce: 3..11.2016 
čas začátku akce: 21:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: kino Chotěboř 
druh akce: kulturní 
popis akce: Travesti show. Předprodej vstupenek v Informačním centru Chotěboř. Vstupné 190 Kč. 
pořadatel: Cekus Chotěboř 
 
Minifestival řemesel 
datum začátku akce: 3.11. 2016 
čas začátku akce: 15:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: nám. T.G.M. 
druh akce: ostatní 
popis akce: prezentace výrobků a práce žáků, zkoušení řemeslných prací a vyrábění drobností, 
soutěže o drobné ceny, jízdy Kaipanem, občerstvení 
pořadatel: VOŚ, OA a SOUT Chotěboř  
 
Čtenářská dilna 
datum začátku akce: 4.11.2016 
čas začátku akce: 20:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Kohoutův dům čp. 194 
druh akce: ostatní 
popis akce: Diskuze nad knihou Johna Irvinga - Svět podle Garpa. 
pořadatel: Dobrá společnost  
 
Návrat do za čátku minulého století 
datum začátku akce: 4.11.2016 
datum ukončení akce: 30.12.2016 
čas začátku akce: 8.00 
místo konání (obec): Chotěboř 
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místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna – podkroví 
druh akce: výstava  
popis akce: Výstava psacích strojů a babiččiných pokladů. Vstupné dobrovolné. 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a Informační centrum Chotěboř  
 
Drakiáda 
datum začátku akce: 5.11.2016 
čas začátku akce: 16:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: u kaple sv. Anny 
druh akce: pro děti 
popis akce: Zábavné odpoledne plné dračích soutěží. 
Startovné dobrovolné, za nepříznivého počasí se akce nekoná. 
pořadatel: Skautské středisko Doubravka  
 
Smím prosit? 
datum začátku akce: 6.11.2016 
čas začátku akce: 17:00 
místo konání (obec): Chotěboř   
místo konání: Chotěboř - Panský dům 
druh akce: společenská 
popis akce: Podzimní taneční lekce, vyučuje zkušený tanečník David Šafránek (mistr ČR plesových 
choreografií, mistr ČR choreografií polky). Společenský oděv vítán. 
200 Kč 1 lekce/os. 
645 Kč 4 lekce/os. 
pořadatel: Panský dům  
 
Správná denní rutina na odplavení škodlivin v t ěle 
datum začátku akce: 7.11.2016 
čas začátku akce: 17:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna - podkroví 
druh akce: vzdělávací 
popis akce: Přednáška Ivy Georgievové. Dozvíme se, jaké maličkosti mohou výrazně podpořit 
celkové zdraví. Na přednášce se bude popíjet čas, s sebou hrneček. Vstupné 60 Kč. 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a Informační centrum Chotěboř  
 
Chci být strážníkem 
datum začátku akce: 10.11.2016 
čas začátku akce: 9:30 
místo konání (obec): Chotěboř  
místo konání: KD Junior 
druh akce: pro děti  
popis akce: Akce pro maminky/tatínky s dětmi. Sraz v půl 10 u Junioru, prohlídka techniky městské 
policie, auta a měření radarem. Akce probíhá venku, nutné vhodné oblečení. Cena 40,- Kč, nutné 
se nahlásit na email hanihochmanova@seznam.cz, počet míst je omezený. 
pořadatel: DDM-SVČ Junior 
 
Den otev řených dve ří  
datum začátku akce: 10.11.2016 
čas začátku akce: 13.00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: VOŠ, OA a SOUT Chotěboř 
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druh akce: ostatní 
popis akce: seznámení se školou a jejími jednotlivými pracovišti, prohlídka budovy školy a dílen 
odborného výcviku, seznámení se strukturou vyučovaných oborů, exkurze s ukázkou práce 
v odborných učebnách a laboratořích, seznámení s výukou žáků s vývojovými poruchami učení, 
zodpovězení kladených otázek ze strany rodičů a žáků  
pořadatel: VOŚ, OA a SOUT Chotěboř  
 
Michal Pavlí ček a Monika Na čeva 
datum začátku akce: 12.11.2016 
čas začátku akce: 20:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Panský dům 
druh akce: kulturní 
popis akce: Koncert. Předprodej vstupenek v Informačním centru Chotěboř. Vstupné: v předprodeji 
250 Kč, na místě 300 Kč. 
pořadatel: Cekus Chotěboř  
 
Keramikohrátky 
datum začátku akce: 12.11.2016 
čas začátku akce. 09.00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: KD Junior 
druh akce: ostatní 
popis akce: Keramické kurzy, lektorka: Renata Ficková, cena 350 Kč (v ceně je hlína, výpal, 
glazura, péče lektorky). 
pořadatel: DDM-SVČ Junior 
 
Martinská slavnost s putováním do království sv ětla 
datum začátku akce: 12.11.2016  
čas začátku akce: 16:30 
místo konání (obec): Vilémov 
msto konání: sraz u hasičárny  
druh akce: pro děti 
   
Smím prosit? 
datum začátku akce: 13.11.2016 
čas začátku akce: 17:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Panský dům   
druh akce: společenská 
popis akce: Podzimní taneční lekce, vyučuje zkušený tanečník David Šafránek (mistr ČR plesových 
choreografií, mistr ČR choreografií polky). Společenský oděv vítán. 
200 Kč 1 lekce/os. 
645 Kč 4 lekce/os. 
pořadatel: Panský dům  
 
Přátelský Írán 
datum začátku akce: 14.11.2016 
čas začátku akce. 16.00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna – podkroví 
druh akce: vzdělávací 
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popis akce: Cestovatel Mgr. Libor Drahoňovský nám prozradí mnoho zajímavostí z této pohostinné 
a přátelské 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  
 
Nový Zéland 
datum začátku akce: 16.11.2016  
čas začátku akce: 17:00 
místo konání (obec): Vilémov 
místo konání: restaurace U Mnicha 
druh akce: vzdělávací 
popis akce: Vyprávět bude PharmDr. Václava Lebedová 
 
Fialové podkroví 
datum začátku akce: 16.11.2016 
čas začátku akce: 18.00 
msto konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna - podkroví 
druh akce: společenská 
popis akce: Pavel Fiala si bude povídat s majitelem chotěbořského zámku, velkopřevorem 
Vojenského a špitálního řádu svatého Lazara Jeruzalémského Janem Josefem Dobrzenským z 
Dobrzenic. 
pořadatel: Cekus Chotěboř  
 
Turnaj v mariáši 
datum začátku akce: 19.11.2016  
čas začátku akce: 09:00 
místo konání (obec): Vepříkov  
místo konání: hostinec 
druh akce: ostatní  
popis akce: 17. ročník turnaje, prezentace od 8 hodin, start v 9 hodin. Startovné 250 Kč. 
pořadatel: SDH Vepříkov  
 
Karel Hašler 
datum začátku akce: 21.11.2016 
čas začátku akce: 16.00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna - podkroví 
druh akce: kulturní 
popis akce: Vzpomínkový podvečer. Povídání o životě Karla Hašlera, písničky - Ta naše písnička 
česká, Pětatřicátníci, Já mám holku od Odkolků, Po starých zámeckých schodech aj. Připomene si 
75 výročí od úmrtí. Večerem provází pan Stanislav Michek. Vstupné dobrovolné. 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a Informační centrum Chotěboř  
 
Světlý pramen 
datum začátku akce: 19.11.2016 
čas začátku akce: 19:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: kino Chotěboř 
druh akce: kulturní 
popis akce: Záznam baletu z divadla v Moskvě. 
vstupné 250, děti, studenti, senioři 150 Kč. Předprodej v Informačním centru Chotěboř. 
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pořadatel: Cekus Chotěboř  
 
První le č 
datum začátku akce: 19.11.2016 
místo konání (obec): Uhelná Příbram 
místo konání: kulturní dům 
popis akce: Hraje kapela Trik.  
 
Vyrábíme adventní v ěnec 
datum začátku akce: 24.11.2016 
čas začátku akce: 9:30 
místo konání (obec): Chotěboř  
místo konání: KD Junior 
druh akce: pro děti  
popis akce: V herně mateřského klubu si vytvoříme vánoční atmosféru. S sebou svůj korpus, pokud 
chcete věnec na stůl, tak i svíčky. Dekorace, větve, přírodniny, inspiraci a vázací potřeby budete mít 
k dispozici od nás. Prosím o nahlášení na email hanihochmanova@seznam.cz, počet míst je 
omezen. Cena 50,- Kč. 
pořadatel: DDM-SVČ Junior  
 
O sexu p řevážně nevážně 
datum začátku akce: 24.11.2016 
čas začátku akce: 19.00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: kino Chotěboř 
druh akce: kulturní  
popis akce: O sexu převážně nevážně aneb o intimních slastech a strastech s MUDr. Radimem 
Uzlem a písničkářem Pepou Štrossem. Vstupné: v předprodeji 120 Kč, na místě 140 Kč. Předprodej 
vstupenek v Informačním centru Chotěboř. 
pořadatel: Cekus Chotěboř  
 
Prodejní trhy 
datum začátku akce: 25.11.2016  
čas začátku akce: 08:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: parkoviště před OD Doubravka 
druh akce: ostatní 
pořadatel: Jiří Němec 
 
Předváno ční jarmark 
datum začátku akce: 25.11.2016 
čas začátku akce: 10:00 
místo konání (obec): Golčův Jeníkov 
místo konání: nám. T.G.M. 
druh akce: ostatní 
 
Vepřové hody 
datum začátku akce: 26.11.2016 
místo konání (obec): Vepříkov  
místo konání: hostinec 
druh akce: ostatní  
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Advent za číná v knihovn ě 
datum začátku akce: 26.11.2016 
čas začátku akce: 13.00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna – podkroví  
druh akce: pro děti 
popis akce: zdobení stromečku s divadlem DIK, zdobení perníků, vyrábění adventních věnců, 
vyrábění ručního papíru a adventní tvoření, nové stolní hry, příspěvek na materiál 50 Kč.  
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a Informační centrum Chotěboř  
 
Hudební slavnosti Vladimíra Reiského de Dubnic 
datum začátku akce: 26.11.2016 
čas začátku akce: 18:00 
místo konání (obec): Vilémov 
místo konání: zámek  
druh akce: kulturní  
popis akce: Účinkuje: MUSICA DOLCE VITA - adventní koncert, vstupné: 100 Kč dospělí, 60 Kč 
senioři, studenti a děti. Vstupenky lze zakoupit od 1.10. na OÚ Vilémov - tel. 569 449 800, na 
zámku po předchozí tel. domluvě - tel. 602 162 926. 
 
Tradi ční hasi čský bál  
datum začátku akce: 26.11.2016 
čas začátku akce: 20:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: sokolovna 
druh akce: kulturní 
popis akce: K tanci a poslechu hraje Trik. Součástí plesu bude předtančení a hra o hodnotné ceny, 
delikátní občerstvení, vstupné 200 Kč. Předprodej vstupenek v Informačním centru Chotěboř.  
pořadatel: SDH Chotěboř  
 
Staročeské Vánoce u kašny 
datum začátku akce: 27.11.2016 
datum začátku akce: 15.30  
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: nám. T.G.M. 
druh akce: ostatní 
stručný popis akce: Tradiční rozsvícení vánočního stromu s doprovodným kulturním programem. 
pořadatel: Cekus Chotěboř 
  
Smím prosit? 
datum začátku akce: 27.11.2016 
čas začátku akce: 17:00 
místo konání (obec): Chotěboř  
místo konání: Panský dům 
druh akce: společenská  
popis akce: Podzimní taneční lekce, vyučuje zkušený tanečník David Šafránek (mistr ČR plesových 
choreografií, mistr ČR choreografií polky). Společenský oděv vítán. 
200 Kč 1 lekce/os. 
645 Kč 4 lekce/os. 
pořadatel: Panský dům  
 
Adventní odpoledne v kulturním dom ě 
datum začátku akce: 27.11.2016  
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čas začátku akce: 14:30 
místo konání (obec): Vilémov 
místo konání: KD Vilémov 
druh akce: ostatní 
popis akce: program dětí ZŠ a MŠ Vilémov, vánoční jarmark, rozžíhání vánočního stromu 
 
Společné čtení aneb Ignát Herrmann se p ředstavuje 
datum začátku akce: 28.11.2016 
čas začátku akce: 16:00 
místo konání (obec): Chotěboř   
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna - podkroví 
druh akce: ostatní 
popis akce: Čtení z humoristického časopisu Švanda dudák, vystoupí divadélko DIK, navštíví nás i 
Vavřinec Lebeda, vstupné dobrovolné. 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a Informační centrum Chotěboř  
 
 

 
Aktuálně předprodáváme:  
Travesti show: Plnou parou vzad 
Bolšoj balet živě 2016/2017 
Přímé přenosy z Metropolitní opery v New Yorku 2016/17 
Michal Pavlíček a Monika Načeva  
O sexu převážně nevážně 
Tradiční hasičský bál  
André Rieu – Vánoce s Andrém 
Vánoční koncert – Pavel Vítek  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K 25.10. 2016 zpracovalo: 
Informační centrum Chotěboř, Fominova 257, 583 01 Chotěboř 
Tel.: 569 626 634, infocentrum@chot.cz, www.icchotebor.cz 

Změna programu vyhrazena. 
 


