
 
 
Výstava: Nakupování pod drobnohledem 
kdy: 22.10.2013 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). 
Bližší informace a přihlášky pro školy: Mgr. Iva Kopecká, tel.: 734 416 343, 

iva.kopecka@chaloupky.cz. 

Výstava bude přístupná v otevírací době infocentra. Vernisáž pro veřejnost se uskuteční 

21. 10. od 16.00 hodin. 

kategorie: výstava 
pořádají: Chaloupky Horní Krupá ve spolupráci s Městskou knihovnou Chotěboř 
 

Výstava v městské knihovně 
kdy: 1.11.2013 08:00 – 30.12.2013 17:30 
kde: městská knihovna 
adresa: Krále Jana 258, Chotěboř 
popis akce: 
Na poslední dva měsíce v roce jsme pro Vás připravili novou výstavu s názvem Vánoce ve 
starých pohlednicích z dob Rakousko- uherské monarchie. Pohlednice nám laskavě zapůjčil 
ze své sbírky pan Jaroslav Kreibich. 
Výstavu můžete navštívit v čítárně knihovny a přístupná bude v otevírací době infocentra. 

kategorie: výstava 
pořádá: Městská knihovna Chotěboř 
 

The Rolling Stones: Crossfire Hurricane 
kdy: 1.11.2013 20:00 
kde: Kino Družba Chotěboř 
adresa: Tyršova 256, Chotěboř 
popis akce: 
Snímek režírovaný Brettem Morgenem je součástí oslav padesátiletého výročí Rolling 
Stones. 
Tento skvělý film vypráví příběh „valících se kamenů“ a jejich vývoj od puberťáků posedlých 
blues na počátku šedesátých let, až po jejich dnešní nesporný status rockových legend. 
Všichni členové kapely poskytli při této příležitosti rozhovory, které ve filmu tvoří narativní 
oblouk, jenž propojuje archivní záběry z jejich vystoupení, zprávy v médiích a rozhovory, z 
nichž většinu mají fanoušci možnost shlédnout poprvé. 
Snímek v originále nazvaný „Crossfire Hurricane“ (převzatý z textu písně Jumpin‘ Jack Flash) 
nabízí intimní pohled na to, co přesně znamená být součástí Rolling Stones – jak překonali 

 



veřejné pranýřování, drogy, rozpory i smrt. Během ročního natáčení s plnou podporou a 
zapojením kapely je tento film definitivním příběhem nejslavnější rock‘n’rollové kapely na 
světě. 
Vstupné: předprodej IC Chotěboř (tel. 569 626 634) i na místě 150 Kč. 

kategorie: kino, předprodej 
pořádá: CEKUS Chotěboř 
 

Tai-či + čchi-kung – čínská zdravotní cvičení 
kdy: 2.11.2013 09:00 
kde: KD Junior 
adresa: Tyršova 793, Chotěboř 
popis akce: 
Čínská zdravotní cvičení, věkově neomezeno. Cvičení 1 – 2x měsíčně, vždy v sobotu v délce 
3 hodin. Volné oblečení, jídlo a pití s sebou. 
Vede Rudolf Foršt. Cena 200 Kč za lekci. 
kategorie: ostatní 
pořádá: DDM-SVČ Junior Chotěboř 
 

Veřejné bruslení 
kdy: 2.11.2013 09:30 –  11:30 
kde: aréna - zimní stadion 
adresa: Svojsíkova 333, Chotěboř 
popis akce: 
Ceník: 

• dospělí = 30,- Kč 

• děti do 15 let = 20,- Kč 

• doprovod = 10,- Kč 

• držitelé rodinných pasů = 20% sleva 

kategorie: sportovní 
pořádá: CEKUS Chotěboř 
 

Veřejné bruslení 
kdy: 3.11.2013 09:30 –  11:30 
kde: aréna - zimní stadion 
adresa: Svojsíkova 333, Chotěboř 
popis akce: 
Ceník: 

• dospělí = 30,- Kč 

• děti do 15 let = 20,- Kč 

• doprovod = 10,- Kč 

• držitelé rodinných pasů = 20% sleva 

kategorie: sportovní 
pořádá: CEKUS Chotěboř 
 

Hokejový zápas 
kdy: 3.11.2013 17:00 



kde: aréna - zimní stadion 
adresa: Svojsíkova 333, Chotěboř 
popis akce: 
HC Lvi Chotěboř x Ledeč nad Sázavou 
kategorie: sportovní 
 

Přednáška: Poslední válečné dny na Chotěbořsku 
kdy: 5.11.2013 15:30 
kde: společenská a kulturní místnost 
adresa: Krále Jana 258, Chotěboř 
popis akce: 
Víte, že od konce války uplynulo 68 let a stále nás zajímají osudy lidí, kteří se v poslední 
válečné dny zapojili do odporu proti nepříteli? 
Tyto otázky a mnohem více vám zodpoví při své besedě pan Pavel Vomela z Krucemburku, 
který se tímto tématem zabývá spoustu let. Pan Vomela je spoluautor publikace 
„Partyzánská odysea- osud Věry Pilařové“ a autorem článků o regionální historii. 
Vstupné na besedu je dobrovolné. 

kategorie: ostatní 
pořádá: Městská knihovna Chotěboř 
 

Pohádka: Míček Flíček 
kdy: 6.11.2013 09:30 
kde: KD Junior 
adresa: Tyršova 793, Chotěboř 
popis akce: 
Pohádka Divadla Úsměv Ludmily Frištenské se koná v rámci mateřského klubu. 
Vstupné 30 Kč za rodinu. 

kategorie: pro děti 
pořádá: DDM-SVČ Junior Chotěboř 
 

Stavba betléma z Lega 
kdy: 6.11.2013 15:30 – 11.12.2013 17:00 
kde: ZŠ Buttulova 
adresa: Buttulova 74, Chotěboř 
popis akce: 
Akce začíná 6. listopadu a poté se koná každou středu ve stejném čase až do 11. prosince.  
kategorie: ostatní 
pořádá: Klub Velryba 
 

Kurz pletení z přírodních materiálů – košíkářství 
kdy: 7.11.2013 17:00 
kde: KD Junior 
adresa: Tyršova 793, Chotěboř 
popis akce: 
Naučíte se plést různé výrobky z přírodních materiálů, jako jsou rohaté misky. 
Cena 200 Kč, vede Jitka Rosická. 

kategorie: ostatní 



pořádá DDM-SVČ Junior Chotěboř 
 

II. prodloužená kurzu tance a společenského chování - kapesníčková 
kdy: 7.11.2013 18:00 
kde: sokolovna 
adresa: Tyršova 712, Chotěboř 
popis akce: Kurzy pod vedením tanečního mistra Ing. Bohumila Černého z Taneční školy 
Bohémia z Chrasti s partnerkou. 
kategorie: ostatní 
pořádá: DDM-SVČ Junior Chotěboř 
 

Trhy na chotěbořském náměstí 
kdy: 8.11.2013 08:00 – 17:00 
kde: náměstí v Chotěboři 
popis akce: 
Trhy pořádá pan Jiří Němec – tel.: 602 482 882. 
kategorie: ostatní 
 

Podzimní úklid „Na Americe“ 
kdy: 9.11.2013 09:00 
kde: oblast tůní na okraji Chotěboře (vedle chotěbořského pivovaru a společnosti Camona) 
adresa: Chotěboř 
popis akce: 
Ekoklub Gymnázia Chotěboř a ČSOP Chotěboř by v rámci projektu „Tůně u Chotěboře“ 
organizace International Forum of Social Studies ocenily Vaši pomoc na této akci. 
Sraz je v 9.00 v oblasti tůní na okraji Chotěboře. 
S sebou si nezapomeňte holínky, pracovní rukavice, vidle, motyku, železné hrábě či jiné 

pracovní náčiní. 

Velkým lákadlem akce je nabídka občerstvení od sponzorů projektu. Za dobře vykonanou 
práci si budete moci vychutnat chotěbořské pivo a kozí sýry od firmy ZN Agro, s. r. o. 
kategorie: ostatní 
pořádají: Ekoklub Gymnázia Chotěboř a ČSOP Chotěboř 
 

Sobotní keramický kurz pro dospělé 
kdy: 9.11.2013 09:00 – 12:00 
kde: KD Junior 
adresa: Tyršova 793, Chotěboř 
popis akce: 
Jednorázový kurz práce s hlínou na podzimní téma se uskuteční v keramické dílně v Junioru. 
Lektorka Renata Ficková. 
Přihlášky a informace v Junioru, na facebooku a na stránkách www.ddmchotebor.cz. Cena 

200 Kč. 

kategorie: ostatní 
pořádá: DDM-SVČ Junior Chotěboř 
 
 



Pohádka: O malé čarodějce 
kdy: 9.11.2013 15:00 
kde: KD Junior 
adresa: Tyršova 793, Chotěboř 
popis akce: 
Pohádka Divadla Úsměv Ludmily Frištenské. 
kategorie: pro děti 
pořádá: Divadlo Úsměv Ludmily Frištenské 
 

Martinská slavnost 
kdy: 9.11.2013 16:30 
kde: městys Vilémov u Golčova Jeníkova 
popis akce: 
….s putováním do království světla. Jako tradičně sraz u hasičárny ve Vilémově. 
kategorie: kulturní, ostatní 
pořádá: městys Vilémov u Golčova Jeníkova 
 

Giacomo Puccini: TOSCA 
kdy: 9.11.2013 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 
 

První leč v Bačkově 
kdy: 9.11.2013 20:00 
kde: KD Bačkov 
popis akce: 
K tanci a poslechu zahraje kapela IRIS BAND. 
kategorie: ostatní 
pořádá: Myslivecké sdružení Jedlina Bačkov 
 

Hokejový zápas 
kdy: 10.11.2013 17:00 
kde: aréna - zimní stadion 
adresa: Svojsíkova 333, Chotěboř 
popis akce: 
HC Lvi Chotěboř x Pardubice 
kategorie: sportovní 
 

Akce pro II. stupeň ZŠ: Nehulíme – kreslíme 
kdy: 11.11.2013 – 12.11.2013 



kde: společenská a kulturní místnost 
adresa: Krále Jana 258, Chotěboř 
popis akce: 
Vystoupení ilustrátora Adolfa Dudka “NEHULÍME-KRESLÍME” je zaměřeno na rozšíření 
výtvarné výchovy. Je pojato, jako veselý akční rychlokurz kreslení. 
Žáci s sebou mají 3 papíry A4 a obyčejnou tužku. Kreslíme pomocí základních geometrických 
tvarů s humorem a vědomím, že to každý zvládne. Zároveň se žáci dozvědí, co se skrývá pod 
pojmem ilustrátor, jaká je jeho náplň práce a proces tvorby skrývající se za hotovými 
knihami, které mají doma. 
Vystoupení je zakončeno kreslenými hádankami, které rozvíjí fantazii a představivost. 
kategorie: ostatní, pro děti 
pořádá: Městská knihovna Chotěboř 
 

Výstava: SKAUTING 
kdy: 11.11.2013 08:00 – 30.12.2013 17:30 
kde: společenská a kulturní místnost 
adresa: Krále Jana 258, Chotěboř 
popis akce: 
Návštěvníci výstavy si budou moci prohlédnout nejrůznější předměty, jež spojuje právě 
jedno jediné téma – skauting: knížky o tomto hnutí, příručky, časopisy (od nejstarších po 
současné), pohlednice, odznaky, plakety, pamětní mince, nášivky atd. Zvláštní oddíl bude 
tvořit část filatelistické sbírky, z níž budou k vidění i první skautské známky na světě (vydané 
roku 1918 v Čechách!), první známky s vyobrazením skauta a skautky, otisky razítek, 
dopisnice se skautskými motivy, obálky prvního dne a pamětní listy. Samostatná vitrína bude 
věnována zakladateli českého skautingu A. B. Svojsíkovi a další vitrína dílu legendárního 
spisovatele Jaroslava Foglara. 
Výstava je určitým ohlédnutím a dodatečným příspěvkem k 100. výročí založení českého 
skautingu, jež se připomínalo loni. 
Výstavu pořádá pan ing. Vladimír Menšík – člen chotěbořského skautského střediska 
Doubravka, člen Klubu skautských sběratelů Junáka v Praze. 
Vernisáž výstavy se uskuteční v pátek 8. listopadu v 16.00 a přístupná bude v otevírací době 

infocentra. 

kategorie: výstava 
pořádá: Pan ing. Vladimír Menšík ve spolupráci s Městskou knihovnou Chotěboř 
 

Přednáška: Rodokmeny 
kdy: 11.11.2013 17:00 
kde: společenská a kulturní místnost 
adresa: Krále Jana 258, Chotěboř 
popis akce: 
Zajímáte se o historii své rodiny? Chtěli byste vědět více o Vašich předcích? Chcete se naučit 
sestavit si svůj rodokmen? 
Pak přijďte na přednášku paní Blanky Lednické, která se zabývá vytvářením rodokmenů, 
zpracováváním rodinné historie či historie domů i rodinných kronik a nabízí 16 let zkušeností 
s výzkumem rodinné historie v Čechách i na Moravě. 
Vstupné na přednášku je dobrovolné. 

kategorie: ostatní 



pořádá: Městská knihovna Chotěboř 
 

Umělecké fotografování 
kdy: 12.11.2013 
kde: KD Junior 
adresa: Tyršova 793, Chotěboř 
popis akce: 
10 ks zhotovených vyretušovaných fotografií 10 x 15 cm, CD se všemi upravenými 
fotografiemi (kombinace barev, sépie a černobílé). Vzhledem k celkovému ladění fotografií 
doporučujeme jako oblečení pro focení džíny, bílé košile, tuniky a trička bez nápisů. 
Focení se uskuteční v prostorách mateřského klubu v přízemí Junioru.  
Objednávejte si termín (čas) na tel. 724 291 770. Cena 550 Kč. 
kategorie: ostatní 
pořádá: DDM-SVČ Junior Chotěboř 
 

Přednáška: Partnerské vztahy v 19. století 
kdy: 13.11.2013 15:00 
kde: společenská a kulturní místnost 
adresa: Krále Jana 258, Chotěboř 
popis akce: 
Přednáška spisovatelky Martiny Bittnerové, která se zajímá o literární historii s důrazem na 
19. století a je autorkou povídek a článků o významných českých osobnostech minulosti. 
Vstupné na přednášku je dobrovolné. 

kategorie: ostatní 
pořádá: Městská knihovna Chotěboř 
 

Festival hororu Bloody Xmas 
kdy: 15.11.2013 – 17.11.2013 
kde: Hotel Fantazie (bývalý Hotel U Zámku) 
adresa: Riegrova 6, Chotěboř 
popis akce: 
Prestižní festival hororu s tradicí a vzácnými hosty. Horor ve všech podobách, thriller, dark 
fantasy, mýty a historie…  Přednášky odborníků a fanoušků, besedy s hosty, projekce filmů a 
seriálů, soutěže. Videohry, deskové a karetní hry. 
Více informací na http://www.bloodyxmas.cz/ 

kategorie: ostatní 
 

SEDMIKVÍTEK 
kdy: 15.11.2013 17:30 
kde: náměstí T. G. M. Chotěboř 
popis akce: 
Republikové finále přehlídky folklorních tanečních souborů s mezinárodní účastí. 
Program: 

• 17.30 slavnostní zahájení starostkou města na náměstí TGM 

• 17.40 vystoupení maďarského souboru IFJÚ SÍV 

• 18:00 ohňostroj 
kategorie: kulturní, ostatní 



 

LITER – VARIETÉ Divadélka Ivany Kozubové 
kdy: 15.11.2013 18:00 
kde: společenská a kulturní místnost 
adresa: Krále Jana 258, Chotěboř 
popis akce: 
Divadélko Ivany Kozubové ve spolupráci s Městskou knihovnou Chotěboř pořádá LITER – 
VARIETÉ (s trochou poezie, s trochou prózy a s trochou hudby). 
Představení se koná v rámci literárního maratonu východočeské obce spisovatelů. Vstupné 

dobrovolné. 

kategorie: kulturní 
pořádá: Divadélko Ivany Kozubové ve spolupráci s Městskou knihovnou Chotěboř 
 

Mariáš ve Vepříkově 
kdy: 16.11.2013 09:00 
kde: KD Vepříkov 
popis akce: 
Podzimní kolo – prezence od 8.00 hodin, začátek od 9.00 hodin. Startovné 250 Kč, v ceně 
prdelačka, kdo co sní a k obědu výborný guláš. Pro každého (většinou) zabijačkové ceny. 
kategorie: ostatní 
pořádá: SDH Vepříkov 
 

SEDMIKVÍTEK 
kdy: 16.11.2013 14:00 
kde: Kino Družba Chotěboř 
adresa: Tyršova 256, Chotěboř 
popis akce: 
Republikové finále přehlídky folklorních tanečních souborů s mezinárodní účastí. 
kategorie: kulturní, ostatní 
 

2. Fotbalový ples 
kdy: 16.11.2013 20:00 
kde: sokolovna 
adresa: Tyršova 712, Chotěboř 
popis akce: 
Všechny fotbalové příznivce i příznivce dobré zábavy zve Fotbalový klub Chotěboř 
na 2. Fotbalový ples. Hraje skupina TRIK. 
Rezervace vstupenek na telefonu 606 605 232. Předprodej vstupenek od 1. listopadu 2013 v 

prodejně Truhlářských potřeb, Krále Jana 538, Chotěboř – pí. Málková. 

kategorie: kulturní 
pořádá: FC Chotěboř 
 

Koncert Lenky Filipové 
kdy: 16.11.2013 
kde: sokolovna v Golčově Jeníkově 
popis akce: 



Sólový koncert známé zpěvačky a kytaristky. Více informací na www.golcuv-jenikov.cz. 
kategorie: kulturní 
pořádá: město Golčův Jeníkov 
 

Koncert: Markýz John 
kdy: 16.11.2013 20:00 
kde: KD Jeřišno 
popis akce: Vstupné obvyklé 

kategorie: ostatní 
 

Četnické humoresky 
kdy: 17.11.2013 17:00 
kde: Kino Družba Chotěboř 
adresa: Tyršova 256, Chotěboř 
popis akce: 
… aneb povídání a písničky ze seriálu a zákulisí brněnské pátračky. 
Štábní strážmistr Čenda Němec (František Švihlík) a praporčík Josef Ambrož (Zdeněk Junák) 
pro Vás navodí atmosféru života Brněnských četníků a natáčení seriálu Četnické Humoresky. 
Vstupné: předprodej IC Chotěboř (tel. 569 626 634) 120 Kč – v otevírací době infocentra!, na 

místě 150 Kč. 

kategorie: kulturní, předprodej 
pořádá: CEKUS Chotěboř 
 

Hokejový zápas 
kdy: 17.11.2013 17:00 
kde: aréna - zimní stadion 
adresa: Svojsíkova 333, Chotěboř 
popis akce: 
HC Lvi Chotěboř x Česká Třebová 
kategorie: sportovní 
 

Setkání u příležitosti výročí 17. listopadu 
kdy: 17.11.2013 19:00 
kde: náměstí T. G. M. v Chotěboři 
popis akce: 
Setkání na chotěbořském náměstí, kde si připomeneme události z roku 1989. 
kategorie: ostatní 
pořádá: Místní sdružení ODS Chotěboř 
 

Promítání dokumentu: HLAD 
kdy: 18.11.2013 20:00 
kde: společenská a kulturní místnost 
adresa: Krále Jana 258, Chotěboř 
popis akce: 
Dokument, který přináší detailní a šokující pohled na osudy komunit a konkrétních lidí, kteří 
se na třech kontinentech ocitli v pasti současných mezinárodních poměrů. 



Vstupné je zdarma. 

kategorie: ostatní 
pořádá: pobočka Amnesty International při Gymnáziu Chotěboř, Městská knihovna Chotěboř 
a další subjekty 
 

Výstava: Patchwork 
kdy: 19.11.2013 09:00 – 23.11.2013 11:00 
kde: zasedací místnost Městského úřadu Chotěboř 
adresa: Trčků z Lípy 69, Chotěboř 
popis akce: 
Výstava výrobků vzniklých touto technikou a dalších ručních prací. 
Otevřeno ve všední dny od 9.00 do 17.00 hodin a v sobotu od 8.00 do 11.00 hodin. 

kategorie: výstava 
pořádá DDM-SVČ Junior Chotěboř 
 

Mistrovství ČR v deskových hrách 
kdy: 21.11.2013 16:00 
kde: KD Junior 
adresa: Tyršova 793, Chotěboř 
popis akce: 
16.00 hod. – BrainBox 
17.30 hod. – Rummikub 
Vstupné 10 Kč, pravidla a tipy k hraní www.mcr-hry.cz. Informace o akci na junior@iol.cz a na 

tel. 569 626 638. 

kategorie: ostatní 
pořádá: DDM-SVČ Junior Chotěboř 
 

Kurz pletení z přírodních materiálů – sláma 
kdy: 21.11.2013 17:00 
kde: KD Junior 
adresa: Tyršova 793, Chotěboř 
popis akce: 
Naučíte se plést různé výrobky z přírodních materiálů, jako jsou pletené ozdoby. 
Cena 200 Kč, vede Jitka Rosická. 

kategorie: ostatní 
pořádá DDM-SVČ Junior Chotěboř 
 

Koncert žáků ZUŠ Chotěboř 
kdy: 21.11.2013 18:00 
kde: sál ZUŠ Chotěboř 
adresa: náměstí T. G .M. 322, Chotěboř 
kategorie: koncert, kulturní 
pořádá: ZUŠ Chotěboř 
 

Divadelní představení Gymnázia Chotěboř 
kdy: 22.11.2013 18:00 



kde: Kino Družba Chotěboř 
adresa: Tyršova 256, Chotěboř 
popis akce: 
Tradiční divadelní představení studentů tříd septima a 3. A Gymnázia Chotěboř. 
kategorie: kulturní 
pořádají: studenti tříd septima a 3. A Gymnázia Chotěboř 
 

Tai-či + čchi-kung – čínská zdravotní cvičení 
kdy: 23.11.2013 09:00 
kde: KD Junior 
adresa: Tyršova 793, Chotěboř 
popis akce: 
Čínská zdravotní cvičení, věkově neomezeno. Cvičení 1 – 2x měsíčně, vždy v sobotu v délce 
3 hodin. Volné oblečení, jídlo a pití s sebou. 
Vede Rudolf Foršt. Cena 200 Kč za lekci. 

kategorie: ostatní 
pořádá: DDM-SVČ Junior Chotěboř 
 

DOM – Svatocecilský koncert 
kdy: 23.11.2013 15:00 
kde: sokolovna 
adresa: Tyršova 712, Chotěboř  
popis akce: DOM – Dechový orchestr mladých 
kategorie: koncert, kulturní 
pořádá: ZUŠ Chotěboř 
 

Koncert: Zakázaný ovoce 
kdy: 23.11.2013 19:30 
kde: Klub Vagon 
adresa: Mírová 265, Golčův Jeníkov 
popis akce: 
Dále zahrají kapely Prague Conspiracy, Žádnej Stres. Více info na www.klubvagon.cz. 
kategorie: koncert 
pořádá: Klub Vagon 
 

První leč u Uhelné Příbrami 
kdy: 23.11.2013 20:00 
kde: sokolovna v Uhelné Příbrami 
popis akce: 
První leč a zvěřinové hody pořádá Myslivecké sdružení Strážný vrch. 
kategorie: ostatní 
 

První leč v Tisu 
kdy: 23.11.2013 20:00 
kde: obec Tis 
popis akce: 



Myslivecké sdružení Kámen zve příznivce dobré zábavy a zvěřinové kuchyně na první leč. 
Hudba Starý Klády. 
Od 14.00 hodin zvěřinové hody v hospodě. 
kategorie: ostatní 
 

Hokejový zápas 
kdy: 24.11.2013 17:00 
kde: aréna - zimní stadion 
adresa: Svojsíkova 333, Chotěboř 
popis akce: 
HC Lvi Chotěboř x Chrudim 
kategorie: sportovní 
 

Výstava: Staročeské Vánoce 
kdy: 25.11.2013 09:00 – 1.12.2013 16:00 
kde: radnice v Habrech 
adresa: Žižkovo náměstí 66, Habry 
popis akce: 
Výstava je přístupná každý den od 9.00 do 16.00 hodin. 

kategorie: výstava 
pořádá: město Habry 
 

Cestopisná přednáška: O jižní Moravě 
kdy: 25.11.2013 16:00 
kde: společenská a kulturní místnost 
adresa: Krále Jana 258, Chotěboř 
popis akce: 
Beseda s panem Jaroslavem Kreibichem. Vstupné je dobrovolné. 

kategorie: ostatní 
pořádá: Městská knihovna Chotěboř 
 

Čtenářská dílna 
kdy: 25.11.2013 18:00 
kde: společenská a kulturní místnost 
adresa: Krále Jana 258, Chotěboř 
popis akce: 
Další konání Čtenářské dílny s paní Mgr. Lucií Dostálkovou tentokrát o knize George 
Orwella: 1984. 
kategorie: ostatní 
pořádá: Městská knihovna Chotěboř 
 

Věneček 
kdy: 28.11.2013 18:00 
kde: sokolovna 
adresa: Tyršova 712, Chotěboř 
popis akce: 



Závěrečná lekce kurzu tance a společenského chování. 
kategorie: ostatní 
pořádá: DDM-SVČ Junior Chotěboř 
 

Via Baltica aneb pobaltskými zeměmi z Čech do St. Petěrburgu 
kdy: 28.11.2013 18:30 
kde: Kino Družba Chotěboř 
adresa: Tyršova 256, Chotěboř 
popis akce: 
Cestovatelská přednáška s besedou a promítáním fotografií z cesty Ondřeje Valáška po 
Polsku, pobaltských zemích a Ruské federaci. Více na www.ondrejvalasek.cz. 
Vstupné: předprodej IC Chotěboř (tel. 569 626 634) 40 Kč – v otevírací době infocentra!, na 

místě 60 Kč, držitelé abonentních průkazů zdarma. 

kategorie: ostatní, předprodej 
pořádá: CEKUS Chotěboř 
 

Chotěbořské vánoční trhy 
kdy: 29.11.2013 08:00 – 17:00 
kde: náměstí T. G. M. Chotěboř 
kategorie: ostatní 
pořádá: CEKUS Chotěboř 
 

Loutnová hudba v renesanční Evropě 
kdy: 29.11.2013 17:00 
kde: společenská a kulturní místnost 
adresa: Krále Jana 258, Chotěboř 
popis akce: 
Předadventní posezení s loutnistou Jindřichem Mackem. 
Vstupné dobrovolné. 

kategorie: kulturní, ostatní 
pořádá: Městská knihovna Chotěboř 
 

15. reprezentační ples VOŠ Chotěboř 
kdy: 29.11.2013 20:00 
kde: sokolovna 
adresa: Tyršova 712, Chotěboř 
popis akce: 
150 Kč na sezení, 130 Kč na stání. Zajímaví hosté a hra o ceny. 
Předprodej IC Chotěboř (tel. 569 626 634) – pouze lístky na stání. 

kategorie: kulturní, předprodej 
pořádá: VOŠ a OA Chotěboř 
 

Mikulášská mašinka 
kdy: 30.11.2013 
kde: nádraží v Chotěboři 
adresa: 5. května 491, Chotěboř 



popis akce: 
Tradiční vláček za Mikulášem čerty a anděly – odjezdy z chotěbořského nádraží 
(v odpoledních hodinách) budou upřesněny v listopadovém zpravodaji Chotěbořské ECHO a 
na plakátech. 
Jízdné: rodina /max. 4 osoby/ 120 Kč, jednotlivec 40 Kč. 

kategorie: pro děti 
pořádá: DDM-SVČ Junior Chotěboř a Sdružení přátel železnice v Chotěboři 
 

Mikulášská párty 
kdy: 30.11.2013 16:00 
kde: KD Jeřišno 
popis akce: 
Již devátá Mikulášská maškarní párty – akce plná nových soutěží, zábavy a s velkým 
překvapením! Již několik ročníků zpět se snažíme vždy přichystat velkolepé vyvrcholení této 
akce. Letos to nebude jinak! Děti i dospělí si přijdou určitě a své. Několik dětí na chvíli 
dokonce zažije „oddělení“ od svých rodičů či známých… 
Více na www.fantazaci.cz 

kategorie: pro děti 
pořádají: OS Fantazáci Jeřišno 
 

Hudební slavnosti Vladimíra Reiského De Dubnic 
kdy: 30.11.2013 18:00 
kde: zámek ve Vilémově u Golčova Jeníkova 
Popis akce: 
VI. ročník hudebního festivalu Vladimíra Reiského de Dubnic na zámku ve Vilémově byl 
založen v roce 2007 na počest : 

• 190. výročí úmrtí hudebního skladatele Matěje Sojky (1740 – 1817) – skladatele, 
muzikanta a učitele hudby ve službách hraběte Jana Josefa Carretto Millesimo, 
tehdejšího majitele vilémovského panství a stavitele barokního zámku ve Vilémově 

• na památku barona Vladimíra Reiského de Dubnic, posledního zde trvale žijícího 
majitele, který zámek na konci 20. století obnovil do současné podoby 

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 
V průběhu festivalu bude v prostorách zámku prodejní výstava obrazů malířky z Jindřichova 
Hradce Zdeňky Skořepové. 
Vstupenky lze zakoupit půl hodinu před začátkem koncertů na zámku. Předprodej zahájen od 

1. října 2013 na obecním úřadě městyse Vilémov. Vstupné 80,- Kč dospělí, 50,- Kč senioři, 

studenti, děti. Rezervace vstupenek e-mailem: info@vilemovcastle.cz.  

kategorie: koncert, kulturní 
 
 

 
Zpracovalo:  

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


