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Šotek v muzeu Chotěboř  
datum začátku akce: 27.06.2014 
datum ukončení akce: 26.10.2014 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Městské muzeum - zámek 
druh akce: kulturní 
stručný popis akce: Hravá výstava pro celou rodinu + nové stálé expozice Jindřich 
Prucha a Zdenek Rykr. Otevírací doba: Út-Ne 9:00-12:00 a 13:00-17:00 h. 
pořadatel: CEKUS Chotěboř 
 
Léčivé mandaly  
datum začátku akce: 15.09.2014 
datum ukončení akce: 31.10.2014 
čas začátku akce: 8.00  
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna a Informační centrum Chotěboř 
druh akce: ostatní 
stručný popis akce: Výstava Lenky Losertové Léčivé mandaly, pomáhají objevovat 
sebe sama, spouští vnitřní léčivé procesy, zahánějí smutek a stres, přinášejí 
harmonii, podporují smysl života, návrat k vnímání přírody. V rámci zahájení 
výstavy se 15.9. 2014 od 16.00 uskuteční beseda, která mandaly blíže představí. 
vstupné na besedu 60,- Kč - příspěvek přednášejícímu. Výstava je otevřena: po 8.00 
- 12.00 a 13.00 - 17.30, út - pá 8.00 - 16.00. so 8.00 - 12.00 a ne 13.00 - 17.00. 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a Informační centrum Chotěboř 
adresa: Krále Jana 258, Chotěboř 
telefon: 569 626 634 
email: knihovna@chot.cz 
 
Kameny a voda  
datum začátku akce: 03.10.2014 
čas začátku akce: 15.00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Gymnázium  
druh akce: vzdělávací 
stručný popis akce: slavností zahájení, informace o projektu, ukázky prací 
studentů, prohlídka výstupů z projektu, návštěva geoparku  
pořadatel: Gymnázium Chotěboř 
 
Večerní posezení u kávy s kardiochirurgem prof. MUDr. Janem 
Pirkem, DrSc. 
datum začátku akce: 03.10.2014 
čas začátku akce: 20.30 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Kavárna Chotěboř 
druh akce: ostatní 
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stručný popis akce: Večerem provází PhDr. Jiří Vaníček, rezervace míst v Kavárně 
Chotěboř, vstupné 90,- Kč. 
pořadatel: Kavárna Chotěboř 
 
Chotěboř – nádraží – květen 1945 "Přepadení vlaku v Chotěboři“ 
datum začátku akce: 04.10.2014 
čas začátku akce: 14.45 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: nádraží Chotěboř 
druh akce: ostatní 
stručný popis akce: střetnutí vojáků v dobových uniformách a s dobovou výzbrojí, 
historická vojenská technika, Motorový vůz řady M131.1 "Hurvínek", civilisté v 
dobovém oblečení, divadelní skupina DIK Chotěboř, prezentace Zdravotnické 
záchranné služby Kraje Vysočina a Sboru dobrovolných hasičů města Chotěboře. 
Projížďky motoráčkem ve: 12.50, 13.35, 15.15 a 15.55. Vstupné: 50,- Kč dospělí, 
20,- Kč děti, vstupenka je zároveň zpáteční jízdenkou na jednu libovolnou jízdu 
historickým motoráčkem.  
pořadatel: Sdružení přátel železnice v Chotěboři, Klub vojenské historie, Veterán 
klub Úsobí 
 
Týden knihoven 
datum začátku akce: 06.10.2014 
datum ukončení akce: 12.10.2014 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna Chotěboř 
druh akce: ostatní 
stručný popis akce: Celý týden: amnestie upomínaných knih, dny pro výměnu knih, 
aneb "pětka za pětku". Účastník si za každých svých 5 přinesených knih odnese 5 
knih z nabídky jiného účastníka. Ignát Herrmann v otázkách - za správnou odpověď 
kniha a překvapení věnované sponzorkou paní Jiřinou Polovou. Týden hraní 
křížovek, hádanek, kreslení, kvízů, doplňovaček, rébusů a jiné zábavy v dětském 
oddělení. 2.10. - zahájení Virtuální univerzity třetího věku - sedmý semestr. 
Pondělí 6.10. dopoledne - Beseda o knize Lovci mamutů - pro ZŠ, 13.00 - 15.00 
Internet pro seniory - práce s internetem zdarma (nutná rezervace), 17.30 Naše 
kořeny - přednáška o rodokmenech s Blankou Lednickou  
Úterý 7.10. 9.00 - 11.00 Internet pro maminky s dětmi - práce s internetem 
zdarma, 8.00 - 14.00 Den otevřených dveří v dětském oddělení knihovny.  
Středa 8.10. 8.00 - 16.00 Internet pro děti zdarma, 8.00 - 16.00 Den otevřených 
dveří v oddělení pro dospělé čtenáře  
Čtvrtek 9.10. 8.00 - 10.00 Handicapovaní občané - seznámení s možností využití 
internetu a zvukových knih, 10.00 - 12.00 Internet pro seniory - práce s internetem 
zdarma ( nutná rezervace), 8.00 - 12.00 Přijď si vybrat svoji knihu - nový čtenář má 
možnost si půjčit knihy zdarma - platí pro obě oddělení (dětské i dospělé)  
Pátek 10.10. 15.00 - 17.00 Jak komunikovat s lidmi s handicapem- přednáška 
psychologa Mgr. Luboše Novotného, ve spolupráci s Fokusem Vysočina 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna Chotěboř 
adresa: Krále Jana 258, Chotěboř 
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Blanka Lednická - Naše kořeny 
datum začátku akce: 06.10.2014 
čas začátku akce: 17.30 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Společenská a kulturní místnost 
druh akce: vzdělávací, ostatní 
stručný popis akce: Přednáška o rodokmenech, vstupné dobrovolné. 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a Informační centrum Chotěboř 
adresa: Krále Jana 258, Chotěboř 
 
Týdny pro duševní zdraví 2014 v Chotěboři 
datum začátku akce: 6.10.2014 
čas začátku akce: 9.00 
místo konání (obec): Chotěboř 
druh akce: ostatní 
stručný popis akce: 
Pondělí 6.10. 9.00 – 17.00 Prodejní výstava výrobků Sociálně terapeutické dílny 
Bludiště a Šicí dílny, zasedací místnost Městského úřadu Chotěboř 
Úterý 7.10. 9.00 Promítání filmu se sociální tématikou Detektiv Down pro studenty 
středních škol, kino Družba Chotěboř 
Středa 8.10. 9.00 – 15.00 Den otevřených dveří, výstava na zábradlí (výtvarná dílna 
klientů), Fokus Vysočina, středisko Chotěboř 
Čtvrtek 9.10. 13.00 – 15.00 Tvořívá dílna – drátkování s Lídou Krátkou v Sociálně 
terapeutické dílně Bludiště 
Pátek 10.10. 15.00 – 17.00 Beseda s Mgr. Novotným na téma jak komunikovat 
s lidmi s handicapem, pořádané ve spolupráci s Knihovnou Ignáta Herrmanna a 
Informačním centrem Chotěboř 
Čtvrtek 16.10. 9.00 – 15.00 Taneční soutěž Star Dance trochu jinak II, sokolovna 
Chotěboř 
 
6. část cyklu přednášek k Roku české hudby - Slavní Dvořákovi žáci 
datum začátku akce: 08.10.2014 
čas začátku akce: 16.00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Společenská a kulturní místnost 
druh akce: kulturní 
stručný popis akce: Slavní Dvorákovi žáci - Josef Suk, Oskar Nedbal, Vítězslav 
Novák, přednáší Mgr. Zdeňka Málková, vyprávění doplní fotografie, knižní a hudební 
ukázky. 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a Informační centrum Chotěboř 
adresa: Krále Jana 258, Chotěboř 
 
Jak komunikovat s lidmi s handicapem 
datum začátku akce: 10.10.2014 
čas začátku akce: 15.00  
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna a Informační centrum Chotěboř 
druh akce: vzdělávací ostatní 
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stručný popis akce: Beseda s Mgr. Novotným na téma jak komunikovat s lidmi s 
handicapem.  
Pořadatel: Fokus Vysočina 
 
Přímý přenos z metropolitní opery v New Yorku - Giuseppe Verdi - 
Macbeth  
datum začátku akce: 11.10.2014 
čas začátku akce: 18.45 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: kino Chotěboř 
druh akce: kulturní 
stručný popis akce: V úspěšné inscenaci Adriana Noblea z roku 2007 vystoupí v 
náročné dramatické úloze Lady Macbeth sopranistka Anna Netrebko. Po jejím boku 
se v titulní roli objeví Željko Lučić, dále Joseph Calleja jako Macduff a René Pape 
jako Banco. Orchestr bude řídit Fabio Luisi. Předpokládaná délka přenosu 3 hodiny 
a 13 minut, italsky s anglickými a českými titulky. Cena vstupenek 250,- Kč v 
předprodej a 300,- Kč na místě. Předprodej v Informačním centru Chotěboř.  
pořadatel: Cekus  
 
Na podzim v ořeší... 
datum začátku akce: 15.10.2014 
čas začátku akce: 16.00  
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna a Informační centrum Chotěboř 
druh akce: kulturní 
stručný popis akce: 5. část cyklu přednášek k Roku české hudby Česká hudba a 
hudebníci v literatuře Na podzim v ořeší... (Antonín Dvořák, Zdeněk Fibich, Marie 
Červinková-Riegrová), přednáší Mgr. Zdeňka Málková, vyprávění doplní fotografie, 
knižní a hudební ukázky. 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a Informační centrum Chotěboř 
adresa: Krále Jana 258, Chotěboř 
 
Z louže pod okap - divadelní komedie  
datum začátku akce: 16.10.2014 
čas začátku akce: 20.00  
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: kino Chotěboř 
druh akce: kulturní 
stručný popis akce: Námět komedie pochází z mnoha kauz, které se v posledních 
letech vyrojily v našem českém prostředí a které nás zvedají ze židle. Hrají: 
Vladimír Kratina, Dana Homolová, Filip Tomsa, Michaela Dolinová. Vstupné: v 
předprodeji 250,- Kč, na místě 300,- Kč, držitelé abonentních průkazů 150,- Kč. 
Předprodej v Informačním centru Chotěboř.  
pořadatel: Cekus Chotěboř 
 
Posvícenský řemeslný trh 
datum začátku akce: 17.10.2014 
čas začátku akce: 08.00 
místo konání (obec): Chotěboř 
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místo konání: nám. T.G.M. 
druh akce: ostatní 
pořadatel: Město Chotěboř a Cekus Chotěboř 
 
Setkání Gošárníků 
datum začátku akce: 17.10. 2014 
datum ukončení akce: 19.10. 2014 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: rekreační areál Geofond 
druh akce: ostatní 
více informací na www.goscha.cz 
pořadatel: o. s. Goscha 
 
Drakiáda 
datum začátku akce: 18.10.2014 
čas začátku akce: 14.00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: u kaple sv. Anny 
druh akce: pro_děti 
stručný popis akce: Zábavné odpoledne plné dračích soutěží pro malé i velké. 
Předpokládaný konec a vyhlášení vítězů v 16.30 hodin. Za nepříznivého počasí se 
akce nekoná.  
pořadatel: Skautské středisko Doubravka 
 
Zabíjačkové hody 
datum začátku akce: 18.10.2014 
čas začátku akce: 11.00  
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Pivovar Chotěboř 
druh akce: ostatní 
stručný popis akce: Den otevřených dveří a zabíjačkové hody, hraje cimbálová 
muzika Rathan, vstup zdarma, zajištěna kyvadlová doprava autobusem z náměstí. 
Pořadatel: Pivovar Chotěboř a Panský dům Chotěboř 
 
Kurz Mozaika  
datum začátku akce: 18.10.2014 
čas začátku akce: 9.30 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: KD Junior 
druh akce: ostatní 
stručný popis akce: Mozaikovou technikou ze skleněných a keramických střepů se 
budou tvořit drobné bytové doplňky - podložky, tácy, rámečky, zrcadla, květináče 
atd. Pomůcky: psací potřeby, špachtle, lepidlo Chemopren, kelímky na rozdělání 
spárovací hmoty, molitanová houbička, savé hadříky na otírání spárovací hmoty a 
nádoby na ozdobení mozaikou - nejlépe s dřevěným překližkovým nebo keramickým 
povrchem (květináče, podložky, podnos, rámeček atd.) Omezené množství 
překližkových polotovarů a zrcadel nabízí KD Junior. Cena 300,- Kč (v ceně jsou 
skleněné střepy a spárovací hmoty), závazné přihlášky s kontaktním telefonem do 
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15.10. v Junioru nebo na www.cech-remesla.eu. Kurz je akreditován MŠMT. 
pořadatel: DDM-SVČ Junior Chotěboř 
 
Přímý přenos z Metropolitní opery v New Yorku - W. A. Mozart - 
Figarova svatba 
datum začátku akce: 18.10.2014 
čas začátku akce: 18.45 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: kino Chotěboř 
druh akce: kulturní 
stručný popis akce: Dirigent James Levine bude řídit novou inscenaci Mozartovy 
Figarovy svatby v titulní roli s Ildarem Abdrazakovem a v režii Richarda Eyrea. Děj 
opery se odehrává v zámečku ve španělské Seville dvacátých let minulého století. V 
dalších úlohách se představí Marlis Petersen jako Figarova mazaná snoubenka 
Zuzanka, Peter Mattei jako jejich milostpán hrabě Almaviva, Amanda Majeski jako 
Almavivova nešťastná manželka a Isabel Leonard jako troufalé páže Cherubín. 
Předpokládaná délka přenosu 3 hodiny a 52 minut, italsky s anglickými a českými 
titulky. Vstupné 250,- Kč v předprodeji, 300,- na místě, předprodej v Informačním 
centru Chotěboř.  
pořadatel: Cekus  
 
Koncert P.M.BAND s Vonička V-Band 
datum začátku akce: 19.10.2014 
čas začátku akce: 15:00 hod. 
místo konání (obec): Jilem 
místo konání: Kulturní dům Jilem 
druh akce: kulturní 
stručný popis akce: P.M.Band ve společném koncertu s Vonička V-Band - znáte z TV 
Šlágr. Uvádí Vráťa Měchura. Vstupné 150,-- Kč, předprodej v pohostinství Jilem 
(středa, pátek, sobota a neděle od 19 do 21 hod.) v  MIC Havlíčkův Brod (denně ve 
všední dny od 9 do 17 hod.) a v Informačním centru Chotěboř (po 8.00 – 12.00 a 13 
– 17.30, út – pá 8.00 – 16.00, so 8.00 – 12.00 a ne 13.00 – 17.00) 
pořadatel: p. Blažek, telefon 602585247 
 
Koncert žáků ZUŠ Chotěboř 
datum začátku akce: 23.10.2014 
čas začátku akce: 18.00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: sál ZUŠ 
druh akce: kulturní 
pořadatel: Základní umělecká škola Chotěboř 
 
Slavnosti tankového piva  
datum začátku akce: 25.10.2014 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Panský dům  
druh akce: ostatní 
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stručný popis akce: Slavnosti tankového piva po celý den, za každá tři ochutnaná 
tanková piva Kozel 11 nebo Pilsner Urquell dárek. Obsluha v dobových kostýmech, 
od 20.00 hodin vystoupení kapely Crash Michala Voňky, vstupné dobrovolné.  
pořadatel: Panský dům Chotěboř 
 
Hudebně-poetické vzpomínání na Karla Hašlera 
datum začátku akce: 26.10.2014 
čas začátku akce: 15.00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Panský dům 
druh akce: kulturní 
stručný popis akce: Písničky Karla Hašlera v podání konzervatoristy Jaroslava 
Hlineckého. Životem a dílem Karla Hašlera provede Stanislav Michek. Zlatý hřeb 
večera - ukázka tance "pražské galérky" v dobových kostýmech, vstupné 
dobrovolné.  
pořadatel: Panský dům Chotěboř a divadelní skupina DIK Chotěboř 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             Zpracovalo: 

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

 


