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Výstava fotografií z Rakouska-Uherska ze sbírky Jaroslava Kreibicha 
datum začátku akce: 1.11.2014 
čas začátku akce: 8.00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna a IC Chotěboř (čítárna) 
druh akce: ostatní 
stručný popis akce: otevírací doba po 8.00 – 12.00 13.00 – 17.30, út - pá 8.00 – 
12.00 a 12.30 – 16.00  
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a IC Chotěboř 
 
Veřejné bruslení 
datum začátku akce: 1.11.2014 
čas začátku akce: 14.00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: zimní stadion – aréna 
druh akce: sportovní 
stručný popis akce: vstupné: dospělí 30,- Kč, děti do 15 let 20,- Kč, doprovod 10,- 
Kč, držitelé rodinných pasů sleva 20 % 
pořadatel: Cekus Chotěboř 
 
Zvířátka také nekouří – pohádka 
datum začátku akce: 01.11.2014 
čas začátku akce: 16.00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: KD Junior 
druh akce: pro_děti 
stručný popis akce: Pohádka Divadla Úsměv Ludmily Frištenské 
pořadatel: DDM-SVČ Junior Chotěboř 
 
Výlety pro děti - Praha - zážitková výstava Naše cesta 
datum začátku akce: 01.11.2014 
místo konání (obec): Chotěboř 
druh akce: pro_děti 
stručný popis akce: Děti je možné přihlásit na výlet na mail 
info@rodinneaktivity.cz, na tel. 776 747 567. Více informací na 
www.rodinneaktivity.cz 
pořadatel: Rodinné aktivity 
kontaktní osoba: pí Leona Burkoňová 
 
Přímý přenos z Metropolitní opery v New Yorku - Georges Bizet – 
Carmen 
datum začátku akce: 01.11.2014 
čas začátku akce: 17.45 
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místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: kino Chotěboř 
druh akce: kulturní 
stručný popis akce: Titulní roli svůdné cikánky ztvární Anita Rachvelishvili, která za 
ni sklidila nevídaný úspěch na předních světových jevištích. Aleksandrs Antonenko 
se představí jako zamilovaný voják don José, nadějná sopranistka Anita Hartig bude 
zpívat Micaelu a Ildar Abdrazakov toreadora Escamilla. Orchestr Metropolitní opery 
bude řídit španělský dirigent Pablo Heras-Casado. Předpokládaná délka 3 hodiny a 
38 minut, vstupné 250,- v předprodeji a 300,- na místě. Předprodej vstupenek v 
Informačním centru Chotěboř.  
pořadatel: Cekus Chotěboř 
odkaz na stránky: http://www.cekus.eu   
 
Smörgasbord 2 aneb opravdový švédský stůl podruhé v Chotěboři 
datum začátku akce: 01.11.2014 
čas začátku akce: 17.00 hodin  
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Panský dům 
druh akce: ostatní 
stručný popis akce: švédská kuchyně, norské speciality, součástí programu je i 
cestopisné vyprávění o Švédsku a Norsku včetně projekce fotografií v podání 
Václavy Čechovské, od 20 hodin švédská diskotéka - vařit bude šéfkuchař Jan Pavlík 
z ostrov Gotland, vstupné na raut 645,- Kč, děti do 12 let 250,- Kč  
pořadatel: Panský dům Chotěboř 
 
Veřejné bruslení 
datum začátku akce: 2.11.2014 
čas začátku akce: 13.00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: zimní stadion – aréna 
druh akce: sportovní 
stručný popis akce: vstupné: dospělí 30,- Kč, děti do 15 let 20,- Kč, doprovod 10,- 
Kč, držitelé rodinných pasů 20 % sleva 
pořadatel: Cekus Chotěboř 
 
Módní poradna s vizážistkou paní Danou Beranovou 
datum začátku akce: 04.11.2014 
čas začátku akce: 14.30 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna Chotěboř – podkroví 
druh akce: vzdělávací, ostatní 
stručný popis akce- jak se správně obléci pro různé příležitosti, jaký střih oblečení 
zvolit pro váš typ postavy, jaké šperky a doplňky podtrhnou vaši osobnost, jak se 
přirozeně nalíčit a slavnostní líčení, výběr vhodného účesu a barvy k typu klientky, 
ukázka nejnovějších módních trendů 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a Informační centrum Chotěboř 
 
Taneční pro manželské a přátelské páry  
datum začátku akce: 04.11.2014 
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čas začátku akce: 19.00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: KD Junior 
druh akce: kulturní 
stručný popis akce: 5 lekcí pod vedením Ing. Bohumila Černého s partnerkou 
z taneční školy Bohemia 
pořadatel: DDM-SVČ Junior Chotěboř 
 
O veliké řepě - pohádka  
datum začátku akce: 05.11.2014 
čas začátku akce: 9.30 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: KD Junior 
druh akce: pro_děti 
stručný popis akce: Akce v rámci mateřského klubu 
pořadatel: DDM-SVČ Junior Chotěboř 
 
Mistrovství České republiky v deskových hrách  
datum začátku akce: 05.11.2014 
čas začátku akce: 16.00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: KD Junior 
druh akce: pro_děti 
stručný popis akce: V 16.00 hodin hra Veselá farma, v 17.00 hodin hra Rummikub, 
vstupné 10,- Kč, zájemci se mohou hry naučit a trénoval ve volnočasovém klubu 
Junior.  
pořadatel: DDM-SVČ Junior Chotěboř 
 
Lístek odvanutý - 7. část cyklu přednášek k Roku české hudby 
datum začátku akce: 05.11.2014 
čas začátku akce: 16.00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: podkroví knihovny 
druh akce: vzdělávací 
stručný popis akce: Lístek odvanutý: Leoš Janáček, Ilja Hurník, Josef Bohuslav 
Foerster a další. Vyprávění doplní fotografie, knižní a hudební ukázky, přednáší 
Mgr. Zdeňka Málková.  
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a Informační centrum Chotěboř 
 
Degustace vín za doprovodu cimbálové kapely 
datum začátku akce: 07.11.2014 
čas začátku akce: 17.30 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna Chotěboř – podkroví 
druh akce: ostatní 
stručný popis akce: Degustace rodinného vinařství Spěvák z Velkých Bílovic za 
doprovodu cimbálové kapely. Rezervace je možná u pořadatelů. Vstupné 100,- Kč 
zahrnuje degustaci 14 druhů vína, cimbálovku a občerstvení formou rautu. Po 
degustaci je možné vína zakoupit.  
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pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a Informační centrum Chotěboř 
 
Štěpán Markovič a Gipsy Groove 
datum začátku akce: 07.11.2014 
čas začátku akce: 20.00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: kinosál 
druh akce: kulturní 
stručný popis akce: Energická funky jazz show muzikantů, kteří hráli s Ray 
Charlesem, Lizou Minnelli, Billem Clintonem, Dougem Wimbishem, Jamesem 
Brownem, Gipsy kings atd. Vstupné: v předprodeji 140,- Kč, na místě 170,- Kč. 
Předprodej v Informačním centru Chotěboř 
pořadatel: CEKUS Chotěboř 
 
Vánoční keramika 
datum začátku akce: 08.11.2014 
čas začátku akce: 09.00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: KD Junior 
druh akce: ostatní 
stručný popis akce: Cena kurzu 300,- Kč 
pořadatel: DDM-SVČ Junior Chotěboř 
 
3. Mistrovství České republiky v králičím hopu  
datum začátku akce: 08.11.2014 
čas začátku akce: 10.00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: hala TJ CHS Chotěboř 
druh akce: sportovní 
stručný popis akce: Vstupné: dospělí 100,- Kč, studenti a důchodci 50,- Kč, děti do 
100 cm zdarma 
pořadatel: Český svaz chovatelů 
 
Svatomartinská husa 
datum začátku akce: 08.11.2014 
datum ukončení akce: 09.11.2014 
čas začátku akce: 11.11 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Panský dům 
druh akce: ostatní 
stručný popis akce: Začátek vždy v 11.11 hodin, rezervace na tel. 569 624 229, 
info@panskydum.cz 
pořadatel: Panský dům Chotěboř 
 
Sedmikvítek - republikové finále přehlídky folklorních tanečních 
souborů s mezinárodní účastí 
datum začátku akce: 08.11.2014 
čas začátku akce: 14.00 
místo konání (obec): Chotěboř 
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místo konání: kino Chotěboř 
druh akce: ostatní 
pořadatel: DDM-SVČ Junior Chotěboř 
 
Cestopisná přednáška Jaroslava Kreibicha - Andalusie II.  
datum začátku akce: 10.11.2014 
čas začátku akce: 16.00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna Chotěboř 
druh akce: vzdělávací 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a Informační centrum Chotěboř 
 
Martinská husa a Svatomartinské víno na Borku  
datum začátku akce: 11.11.2014 
datum ukončení akce: 16.11.2014 
čas začátku akce: 11.00 
místo konání (obec): Borek u Chotěboře 
místo konání: hotel Harmonie 
druh akce: ostatní 
stručný popis akce: ke každé porci 400 g husy, 2 druhy zelí, 2 druhy knedlíků, 1 dcl 
mladého vína zdarma, živá hudba, vstup zdarma, rezervace na tel. 569 433 438, 
info@harmonie-borek.cz 
pořadatel: Hotel Harmonie 
 
Židovské hřbitovy - fotografie Hynka Boháče  
datum začátku akce: 13.11.2014 
datum ukončení akce: 30.12.2014 
čas začátku akce: 08.00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna Chotěboř – podkroví 
druh akce: ostatní 
stručný popis akce: Vernisáž proběhne ve středu 12.11. 2014 v 17 hodin. Výstava 
bude otevřena pondělí 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30, úterý - pátek 8.00 - 16.00. 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a Informační centrum Chotěboř 
 
Lidský rozměr - cestovatelské promítání  
datum začátku akce: 13.11.2014 
čas začátku akce: 20.00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: kino Chotěboř 
druh akce: ostatní 
pořadatel: Cekus Chotěboř 
 
Bloody Xmas - festival hororu 
datum začátku akce: 14.11.2014 
datum ukončení akce: 17.11.2014 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: hotel Fantazie (bývalý hotel U zámku) 
druh akce: ostatní 
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stručný popis akce: Horor ve všech podobách, triller, dark fantasy, mýty a historie. 
Přednášky odborníků a fanoušků, besedy s hosty, projekce filmů a seriálů, soutěže, 
výstava. Videohry, deskové a karetní hry, speciální program. 
pořadatel: hotel Fantazie 
 
Svatomartinská husa 
datum začátku akce: 15.11.2014 
datum ukončení akce: 17.11.2014 
čas začátku akce: 11.11 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Panský dům 
druh akce: ostatní 
stručný popis akce: Začátek vždy v 11.11 hodin, rezervace na tel. 569 624 229, 
info@panskydum.cz 
pořadatel: Panský dům Chotěboř 
 
Kouzelník, který uměl namalovat duši - scénická koláž o Janu 
Zrzavém  
datum začátku akce: 15.11.2014 
čas začátku akce: 14.30 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna Chotěboř – podkroví 
druh akce: kulturní 
stručný popis akce: V hlavní roli: Stanislav Michek, čestný člen Společnosti Jana 
Zrzavého.  
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a Informační centrum Chotěboř 
 
Vepříkovský mariáš – 2. kolo 15. ročníku 
datum začátku akce: 15.11. 2014 
čas začátku akce: 9.00 hodin 
místo konání (obec): Vepříkov 
místo konání: hostinec Vepříkov 
druh akce: ostatní 
stručný popis akce: prezentace od 8.00 hodin, startovné 250,- Kč, po celou dobu 
mariáše zabijačková polévka zdarma a k obědu guláš, všichni účastníci obdrží cenu  
pořadatel: SDH Vepříkov 
 
Rocková fantazie – taneční zábava 
datum začátku akce: 15.11.2014 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Hotel Fantazie 
druh akce: kulturní 
pořadatel: Hotel Fantazie 
 
Koncert žáků ZUŠ Chotěboř 
datum začátku akce: 20.11.2014 
čas začátku akce: 18.00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: sál Základní umělecké školy 
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druh akce: kulturní 
pořadatel: Základní umělecká škola Chotěboř 
 
145 školy v Buttulově ulici 
datum začátku akce: 21.11.2014 
datum ukončení akce: 23.11.2014 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Základní škola Buttulova, sokolovna 
druh akce: ostatní 
stručný popis akce: Program: 21.11. 2014 v 17.00 hodin - Slavnostní akademie žáků 
školy pro rodiče a veřejnost, sokolovna. 22. a 23.11. 2014 od 9 do 17 hodin - Dny 
otevřených dveří. Bude možné si prohlédnout prostory pro výuku, včetně nových 
prostor v půdní vestavbě nad starou budovou a nahlédnout do kronik od roku 1939. 
22.11.2014 ve 14 hodin - Setkání bývalých pracovníků školy v učebně 219 s drobným 
kulturním programem a ještě drobnějším občerstvením. 
Pořadatel: Základní škola Buttulova 
 
Máša a medvěd – pohádka 
datum začátku akce: 22.11.2014 
čas začátku akce: 16.00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: KD Junior 
druh akce: pro_děti 
stručný popis akce: Pohádka Divadla Úsměv Ludmily Frištenské 
pořadatel: DDM-SVČ Junior  
 
Putování krajinou hudby aneb s flétnou staletími  
datum začátku akce: 22.11.2014 
čas začátku akce: 15.00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna Chotěboř – podkroví 
druh akce: kulturní 
stručný popis akce: Pořad chce posluchačům zvukově představit dva nástroje, které 
dokáží spoluvytvářet harmonii a doslova "přenášet posluchače z jednoho citu do 
druhého.“ Zazní skladby V. Capiroly, P. P. Raimonda, J. Dowlanda, J. S. Bacha, J. 
J. Quantze, B. Godara, C. Debussyho, A. Honeggera a dalších autorů. Účinkují: 
Silvie Mechová - flétna, Jindřich Macek - loutna.  
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a Informační centrum Chotěboř 
 
Svatocecilský koncert dechového orchestru mladých při ZUŠ 
Chotěboř 
datum začátku akce: 22.11.2014 
čas začátku akce: 15.00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: hotel Fantazie (bývalý hotel U zámku) 
druh akce: kulturní 
stručný popis akce: Host - akordeonový soubor Pohoda ze ZUŠ J. V. Stamice 
Havlíčkův Brod 
pořadatel: Základní umělecká škola Chotěboř 
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Přímý přenos z Metropolitní opery v New Yorku - Lazebník sevillský 
datum začátku akce: 22.11.2014  
čas začátku akce: 18.45 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: kino Chotěboř 
druh akce: kulturní 
stručný popis akce: Bujará inscenace Rossiniho klasické komedie, jež dala světu 
několik nejznámějších operních melodií. V představení exceluje Isabel Leonard 
jako smělá Rosina, tenorista Lawrence Brownlee jako její intrikující milovník a 
Christopher Maltman jako nesmírně vynalézavý a neodolatelný lazebník Figaro. 
Barvitou a libozvučnou hudbu diriguje Michele Mariotti. 
Předpokládaná délka přenosu 3 hodiny a 25 minut.Vstupné: 250,- Kč v předprodeji, 
300,- Kč na místě, předprodej v Informačním centru Chotěboř 
pořadatel: CEKUS Chotěboř 
 
Taneční zábava - skupina Trik  
datum začátku akce: 22.11.2014  
čas začátku akce: 20.00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: sokolovna 
druh akce: kulturní 
stručný popis akce: rezervace vstupenek na tel. 606 605 232, předprodej vstupenek 
od 1.11. v prodejně Truhlářských potřeb - Vlasta Málková. Cena vstupenek 130,- Kč  
pořadatel: FC Chotěboř 
 
Koncert Martina Smutného – klavír 
datum začátku akce: 27.11.2014 
čas začátku akce: 18.30 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: sál Základní umělecké školy 
druh akce: kulturní 
stručný popis akce: účinkuje: Martin Smutný (bývalý žák ZUŠ Chotěboř), koncert k 
Roku české hudby 
pořadatel: Základní umělecká škola Chotěboř 
 

Chotěbořské vánoční trhy 
datum začátku akce: 28.11.2014 
čas začátku akce: 08.00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: nám T.G.M. 
druh akce: ostatní 
pořadatel: CEKUS Chotěboř 
 
Festival řízků – 2. ročník 
datum začátku akce: 29.11.2014 
čas začátku akce: 18.00 
místo konání (obec): Vepříkov 
druh akce: ostatní 
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stručný popis akce: Program: 18.00 – 19.00 příjem vzorků, 19.00 – 20.00 hodnocení 
komise, od 20.00 předání cen a volná zábava s živou hudbou. Každý soutěžící musí 
donést 2 ks řízků jednoho druhu (povoleno i více druhů), každý řízek bude 
ochutnávat a hodnotit komise 
pořádá: SDH Vepříkov 
 
 
 
 
                                                            
 
 
 
 
                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                  K 24.10.2014 zpracovalo: 

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

 


