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Kalendář akcí   
říjen 2018 

 

Otcové národa 
datum začátku akce: 15. 5. 2018 
čas začátku akce: 8:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Městské muzeum  
popis akce: Palacký, Rieger, Masaryk, otevřeno Út – Ne 9 – 12 a 13 – 17, prohlídky vždy v celou 
hodinu, průvodce vychází k bráně 
pořadatel: Městské muzeum  
 
Pražská kavárna 
datum začátku akce: 17. 8. 2018 
datum ukončení akce: 30. 10. 2018 
místo konání (obec): Chotěboř  
místo konání: Městské muzeum 
popis akce: Výstava pro radost a z radosti, otevřeno Út - Ne 9 - 12 a 13 - 17, prohlídky začínají v 
každou celou hodinu, průvodce vychází k bráně. 
pořadatel: Městské muzeum  
 
Keňa v románech 
datum začátku akce: 1. 10. 2018 
místo konání (obec): Chotěboř  
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna - podkroví 
popis akce: Spisovatelka a cestovatelka Hana Hindráková si Keňu zamilovala natolik, že se tam 
stále vrací. Keňa se stala inspirací pro její knihy Děti nikoho, Karibu Keňa, Dobrovolnice, 
Očarovaná, Smrtící byznys a Nezlomný. Během přednášky se přeneseme do exotické Keni 
prostřednictvím fotografií, videa, autorčina vyprávění a úryvků z jejích knih. Součástí besedy je 
prodej originálních afrických šperků, které vyrobily ženy z nairobských chudinských čtvrtí, 
vstupné 50 Kč. 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a IC Chotěboř  
 
Tvoření z korálků 
datum začátku akce: 2. 10 .208 
čas začátku akce: 14:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna - dětské oddělení 
popis akce: Děti si vyrobí drobné výrobky z korálků, příspěvek na materiál 20 Kč. 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a IC Chotěboř  
 
Černobílé písničky 
datum začátku akce: 4. 10. 2018 
čas začátku akce: 18:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: sokolovna 
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popis akce: koncert skupiny Blue Star Václava Marka, zazní filmové šlágry 30. a 40. let, moderuje 
Aleš Cibulka, vstupné zdarma na základě předložené místenky  
pořadatel: město Chotěboř 
 
Slečna Flintová  
datum začátku akce: 4. 10. 2018 
čas začátku akce: 19:00 
místo konání (obec): Chotěboř  
místo konání: kino Chotěboř 
popis akce: Divadelní komedie Donalda Churchilla a Petera Yeldhama v podání divadelního spolku 
Schod. Předprodej v Informačním centru Chotěboř, vstupné 100 Kč. 
pořadatel: Divadelní spolek Schod  
 
Pohádkohraní se skřítkem knihovníčkem 
datum začátku akce: 4. 10. 2018 
čas začátku akce: 9:00 
místo konání (obec): Chotěboř  
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna - dětské oddělení 
popis akce: Hravá dopoledne spojená s pohádkou, čtením, prohlížením knížek a drobným 
vyprávěním. 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a IC Chotěboř  
 
Podzimní přespání v knihovně i s Pavlušou 
datum začátku akce: 5. 10. 2018 
čas začátku akce: 18:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna - dětské oddělení 
popis akce: sraz v 18 hodin v knihovně, přihlášky v knihovně, cena 30 Kč. 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a IC Chotěboř  
 
Farmářské trhy 
datum začátku akce: 5. 10. 2018 
čas začátku akce: 8:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: nám. T.G.M. 
pořadatel: Jiří Němec  
 
Den otevřených dveří v Pivovaru Chotěboř 
datum začátku akce: 6. 10. 2018 
čas začátku akce: 11:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: areál pivovaru 
popis akce: - soutěž o nejlepší guláš 
- vystoupení Martina France 
- moderuje Slávek Boura 
- kapela Fortuna 
- ochutnávky regionálních potravin 
- program pro děti 
- vstup zdarma, svoz zajištěn 
pořadatel: Pivovar Chotěboř  
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Přímý přenos z Metropolitní opery v New Yorku – Aida 
datum začátku akce: 6. 10. 2018 
čas začátku akce: 18:45 
místo konání (obec): Chotěboř  
místo konání: kino Chotěboř 
popis akce: Pod taktovkou dirigenta Nicoly Luisottiho ztvární sopranistka Anna Netrebko svou 
první Aidu na prknech Metropolitní opery. V roli její rivalky Amneris uvidíme skvělou 
mezzosopranistku Anitu Rachvelishvili a jako udatný bojovník Radames se v této impozantní 
inscenaci představí Aleksandrs Antonenko. /italsky s českými titulky/ 
Rezervace na www.cekus.eu, vstupné 250 Kč v předprodeji, 300 Kč na místě, předprodej  
v Informačním centru Chotěboř. 
pořadatel: Cekus Chotěboř 
 
Dny otevřených ateliérů 
datum začátku akce: 6. 10. 2018 
čas začátku akce: 9:00 
místo konání (obec): Chotěboř  
popis akce: Více informační na www.vysocina-kultura.cz 
pořadatel: Kraj Vysočina  
 
Vietnam - Lenka a Václav Špillarovi 
datum začátku akce: 8. 10. 2018 
čas začátku akce: 16:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna - podkroví 
popis akce: Cestopisná přednáška Lenky a Václava Špillarových, vstupné 50 Kč. 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a IC Chotěboř  
 
Laco Deczi a Celula New York 
datum začátku akce: 10. 10. 2018 
čas začátku akce: 20:00 
místo konání (obec): Chotěboř  
místo konání: Panský dům 
popis akce: koncert, vstupné: 390 Kč v předprodeji, 450 Kč na místě, předprodej v Panském 
domě, IC Chotěboř a M Tour Havl. Brod. 
pořadatel: Panský dům  
 
T4 
datum začátku akce: 12. 10. 2018 
čas začátku akce: 20:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Panský dům 
popis akce: koncert skupiny T4 
hrají: Roman Dragoun, Stanislav Klásek Kubeš, Vladimír Guma Kulhánek a Martin Kopřiva, 
vstupné: 250 Kč v předprodeji, 300 Kč na místě, předprodej v Panském domě, Informačním centru 
Chotěboř a M TOUR Havl. Brod 
pořadatel: Panský dům  
 
Vitalita v seniorském věku 
datum začátku akce: 15. 10. 2018 
čas začátku akce: 16:00 
místo konání (obec): Chotěboř 



 4 

místo konání: podkroví knihovny 
popis akce: beseda s Ivou Georgievovou 
pořadatel: město Chotěboř  
 
Koncert žáků hudebního oboru ZUŠ 
datum začátku akce: 18. 10. 2018 
čas začátku akce: 18:00 
místo konání (obec): Chotěboř  
místo konání: sál ZUŠ 
pořadatel: Základní umělecká škola Chotěboř  
 
Přímý přenos z Metropolitní opery v New Yorku – Samson a Dalila 
datum: 20. 10. 2018 
čas začátku akce: 18:45 
místo konání (obec): Chotěboř  
místo konání: kino Chotěboř 
popis akce: V Saint-Saënsově epické opeře na biblické téma, Samson a Dalila, ztvární titulní role 
Elina Garanča a Roberto Alana. Naposledy se společně objevili v HD přenosu Bizetovy Carmen v 
roce 2010, kdy se jejich výkony setkaly s nadšeným ohlasem u kritiky i diváků. V roli nejvyššího 
kněze se představí Laurent Naouri a filištínského krále Abimelecha ztvární Elchin Azizov. 
Hebrejského starce bude zpívat Dmitrij Beloselskij. Jako režisér v Metropolitní opeře debutuje 
Darko Tresnjak, držitel ceny Tony za režii k inscenaci A Gentleman’s Guide to Love & Murder. 
Samson a Dalila se v nové inscenaci vrací na jeviště Met po dvaceti letech. Orchestr řídí Sir Mark 
Elder./francouzsky s českými titulky/ 
Rezervace na www.cekus.eu, vstupné 250 Kč v předprodeji, 300 Kč na místě, předprodej  
v Informačním centru Chotěboř. 
pořadatel: Cekus Chotěboř 
 
Ivan Mládek a Banjo Band 
datum začátku akce: 20. 10. 2018 
čas začátku akce: 19:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: sokolovna 
popis akce: vstupné: 350 Kč v předprodeji, 400 Kč na místě, předprodej v Informačním centru 
Chotěboř 
 
Markýz, hrabě, vévoda 
datum začátku akce: 22. 10. 2018 
čas začátku akce: 16:00 
místo konání (obec): Chotěboř  
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna - podkroví 
popis akce: Přednáška o různých šlechtických hodnostech 
- znali Francouzi komtesy? 
- proč jsme u nás neměli markýze? 
- kde se vzaly hodnosti starohrabě, okněžněný landkrabě nebo arcivévoda 
Přednáší Mgr. Stanislav Mikule, vstupné 30 Kč. 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a IC Chotěboř  
 
Deskohrátky 
datum začátku akce: 22. 10. 2018 
čas začátku akce: 16:00 
místo konání (obec): Chotěboř  
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místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna - dětské oddělení 
popis akce: Hraní deskových her určeno všem, bez rozdílu věku. 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a IC Chotěboř  
 
Slavíme 100 let republiky 
datum začátku akce: 23. 10. 2018 
datum ukončení akce: 28. 10. 2018 
čas začátku akce: 17:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna - podkroví, sál ZUŠ, náměstí, T.G.M., sokolovna 
popis akce: 23. 10. - Chotěboř za Československé republiky - procházka starými pohlednicemi a 
fotografiemi, přednáší Mgr. Stanislav Pavlíček, začátek v 17 hodin, podkroví knihovny 
24.10. - T. G. Masaryk na chotěbořsku - přednáší Mgr. Michal Kamp, začátek v 17 hodin, podkroví 
knihovny 
25. 10. - Klavírní trio českých filharmoniků AMALIA - účinkují: Lucie Protbek Prochásková (flétna), 
Jakub Dvořák - violoncello, Václav Mácha - klavír, začátek v 19 hodin, sál ZUŠ 
27. 10. - Prvorepublikový ples, sokolovna od 20 hodin 
28. 10. - Oslavy na nám. T. G. M. - slavnostní odhalení desky ke 100. výročí republiky, vystoupí 
Smíšený pěvecký sbor Doubravan, Dětský pěvecký sbor Kvítek, Divadélko DIK, sázení pamětní lípy, 
výstava starostů MěNV a starostů na MÚ, lampiónový průvod, ohňostroj, začátek v 15 hodin 
pořadatel: Cekus Chotěboř  
 
Pohádkové čtení o vodnících 
datum začátku akce: 25. 10. 2018 
čas začátku akce: 16:00 
místo konání (obec): Chotěboř  
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna - dětské oddělení 
popis akce: Pohádku čte dětem Marcela Stehnová. 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a IC Chotěboř 
 
Klavírní trio českých filharmoniků AMALIA 
datum začátku akce: 25. 10. 2018 
čas začátku akce: 19:00 
místo konání (obec): Chotěboř  
místo konání: sál Základní umělecké školy 
popis akce: Koncert se uskuteční v rámci oslav 100 let ČSR. 
účinkují: Lucie Brotbek Prochásková - flétna, Jakub Dvořák - violoncello, Václav Mácha - klavír 
vstupné v předprodeji 120 Kč, na místě 140 Kč, předprodej v Informačním centru Chotěboř. 
pořadatel: Cekus Chotěboř  
 
Jarmila Krňávková - Souznění 
datum začátku akce: 26. 10. 2018 
čas začátku akce: 16:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna - podkroví 
popis akce: Vernisáž výstavy obrazů se uskuteční 26. října v 16 hodin. 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a IC Chotěboř  
 
Michal Prokop a Framus Five 
datum začátku akce: 26. 10. 2018 
čas začátku akce: 20:00 
místo konání (obec): Chotěboř  
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místo konání: Panský dům 
popis akce: koncert, vstupné: 390 Kč v předprodeji, 450 Kč na místě, předprodej v Panském 
domě, IC Chotěboř a M Tour Havl. Brod. 
pořadatel: Panský dům  
 
Přímý přenos z Metropolitní opery v New Yorku – Děvče ze západu 
datum začátku akce: 27. 10. 2018 
čas začátku akce: 18:45 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: kino Chotěboř  
popis akce: Sopranistka Eva-Maria Westbroek bude zpívat Pucciniho odvážnou pistolnici v 
romantickém příběhu z Divokého západu. Psanec Dick Johnson, který si získá její srdce, nebude 
nikdo jiný než hvězdný tenorista Jonas Kaufmann a Jacka Rance, šerifa, který nenechá nic 
náhodě, ztvární barytonista Željko Lučić. Orchestr řídí Marco Armiliato. 
/italsky s českými titulky/ 
Rezervace na www.cekus.eu, vstupné 250 Kč v předprodeji, 300 Kč na místě, předprodej  
v Informačním centru Chotěboř. 
pořadatel: Cekus Chotěboř  
 
Úskalí pečujících 
datum začátku akce: 29. 10. 2018 
čas začátku akce: 13:00 
místo konání (obec): Chotěboř  
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna - podkroví 
popis akce: Konference pro pečující a veřejnost, více informací Ing. Mgr. Zdeňka Michálková,  
tel. 733 678 890. 
 

Jméno 
datum začátku akce: 30. 10. 2018 
čas začátku akce: 19:00 
místo konání (obec): Chotěboř  
místo konání: kino Chotěboř 
popis akce: Mluvit se dá o všem. Mezi dobrými přáteli a příbuznými by vlastně žádné téma nemělo 
být tabu. Když se ale úspěšný realitní makléř Vincent na večeři u své sestry Elizabeth, učitelky 
francouzštiny, a švagra Pierra, profesora literatury, svěří se záměrem dát svému synovi 
kontroverzní jméno, zdá se, že hranice civilizované konverzace byla překročena. Středostavovské 
předsudky jsou podle všeho přece jen větší, než se přítomní liberálové domnívali. 
Ke skutečné eskalaci dojde po odhalení nálože, která se skrývá v rodinné historii. Jméno je 
brilantní komedií podle nejlepší francouzské tradice. Polštářová bitva omezenců, kteří jsou 
přesvědčeni o tom, že svá omezení už dávno překonali. Hra nabízí vysoce komický pohled na 
sebejisté zastánce svobodného myšlení. 
Účinkují: Linda Rybová, Roman Zach, Jan Dolanský, Petr Lněnička a Jana Janěková ml. 
Rezervace na www.cekus.eu, vstupné: 430 Kč v předprodeji, 500 Kč na místě, předprodej v 
Informačním centru Chotěboř. 
pořadatel: Cekus Chotěboř  
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Aktuálně předprodáváme:  
kino – říjen 2018 
Přímé přenosy z Metropolitní opery v New Yorku  
Slečna Flintová – divadelní komedie 
Laco Deczi a Celula New York 
YOYO BAND a Burma Jones 
T4 
Ivan Bládek a Banjo Band  
Klavírní trio českých filharmoniků AMALIA 
Michal Prokop a Framus Five 
Jméno – divadelní představení  
Karel Kahovec – George a Beatovens  
Vítkovo kvarteto  
Degustace špičkových vín  
Kamil Střihavka  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K 26. 9. 2018 zpracovalo: 
Informační centrum Chotěboř, Fominova 257, 583 01 Chotěboř 
Tel.: 569 626 634, icchotebor@cekus.eu, www.icchotebor.cz 

Změna programu vyhrazena. 
 


