MĚSTO HAVLÍČKŮV BROD - KULTURNÍ PROGRAM

ZÁŘÍ 2017
Brody v Brodě 2017
- termín přihlašování prací: 1. února - 30. září 2017
- další ročník fotosoutěže, které se mohou zúčastnit všichni občané ČR
- soutěžní kategorie: 1. Krásy města
2. Život ve městě
3. Osobnost města
- přihlásit se lze přes webový formulář nebo poštou
- jeden soutěžící může přihlásit až 5 fotografií v každé kategorii
- oceněno bude 1., 2. a 3. místo v každé kategorii
- podrobnější informace najdete na www.fotobrody.cz
- soutěž připravilo Fotostředisko Havlíčkův Brod ve spolupráci s ostatními Brody (Vyšším,
Železným, Uherským a Českým)

Havlíčkobrodská padesátka
Termín konání: 2. září 2017,
Místo konání:
start – budova MÚ V Rámech – od 6.00 hod.
cíl – v místě startu do 18.00 hod.
- 48. ročník dálkového turistického pochodu a cyklojízdy
- pěší trasy: 50 km, 35 km, 25 km, 15 km + tradiční 13 km – Naučná stezka Bohuslava
Reynka
- běžecká trasa: 7,5 km
- dětská trasa – „Toulavý kočárek“: 6 km
- cyklotrasy: 70 km, 50 km a 30 km
- startovné: dospělí 20,-- Kč, děti do 15 let 5,-- Kč
- na startu obdrží každý účastník popis trasy a kopii mapky H. Brodu, v cíli pak diplom
- od 7.00 do 10.00 hod. budou v místě staru pracovnice VZP provádět zdravotní měření a
od 10.00 hod. budou přítomni členové Klubu sběratelů turistických suvenýrů
- pořádá Klub českých turistů Havlíčkův Brod, více info na
www.kct-havlickuvbrod.webode.cz, p. Lenka Žáková, tel. 774 978 477, le.zako@seznam.cz

Farmářský trh
Termín konání: 2. září 2016 - od 8.00 do 12.00 hod.
Místo konání:
Havlíčkovo náměstí
- prodej ovoce, zeleniny, sadby, masa a masných výrobků, mléka a mléčných výrobků, vajec,
vína, medoviny, ryb…
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- ochutnávky výrobků
- doplněno pestrým kulturním programem
- pořadatel - Alena Čechová + kontakt:
mobilní: 722 927 914 Alena Čechová
- www: oficiální: http://www.koudeluvtalir.muhb.cz
- e-mail: oficiální: trhy.koudeluvtalir@seznam.cz
oficiální: ozp@muhb.cz

To pravé dobrodružství číhá venku
Termín konání: 2. září 2017 - od 14.00 do 17.00 hod.
Místo konání:
Park Budoucnost – u dětského hřiště
- hravé skautohraní pro kluky a holky ve věku cca od 5 do 9 let
- lanové překážky, žonglování, tvoření, zdravověda, šifry, pečení „hadů“..
- pořádají skauti Havlíčkův Brod

Volný čas není nuda aneb Loučení s prázdninami
Termín konání: 8. září 2017 - od 14.00 do 17.00 hod.
Místo konání:
park Budoucnost
- dětské soutěže
- veletrh volného času
- moderuje Markéta Zušťáková z Hit Rádia Vysočina
- o zábavu se postará hudební skupina Maxíci
- vstup zdarma
- pořádá rada dětí a mládeže Kraje Vysočina, AZ Centrum Středisko volného času Havlíčkův
Brod a oblastní pobočka Českého červeného kříže – www.volnycas-vysocina.cz,
www.azcentrumhb.cz

Rozloučení s prázdninami
Termín konání: 8. září 2017 - od 16.00 hod.
Místo konání:
Restaurace Rebel Aréna a okolí, Sportovní hala TJ Jiskra, Ledečská
ul.
- soutěže o ceny, diskotéka, malování na obličej, strašidelná stezka
- vstupné dobrovolné
- více info na www.rebelarena.cz
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Rozloučení s prázdninami na koupališti
Termín konání: 9. září 2017 - od 16.00 hod.
Místo konání: Areál městského koupaliště, Chotěbořská ul.
- soutěže o ceny, diskotéka, malování na obličej, strašidelná stezka
- vstupné dobrovolné

Dny evropského dědictví 2017
Termín konání: 9. září 2017 - od 9.00 do 16.00 hod., od 16.30 hod. koncert
Místo konání: památky města, Havlíčkovo náměstí
- všechny památky ve městě otevřeny od 9.00 do 16.00 hod. zdarma (kostel Nanebevzetí
Panny Marie + vyhlídková věž, klášterní kostel sv. Rodiny, Husův sbor, kostel sv. Trojice,
kostel sv. Vojtěcha, kostel sv. Kateřiny, Štáflova bašta, Štáflova chalupa, Úřad pro
zastupování státu ve věcech majetkových - lunetové obrazy, Muzeum Vysočiny, Galerie
výtvarného umění, Stará radnice (vestibul) - vystaven model města, podzemí ve
Svatovojtěšské ulici), výstava Barokní Brod – sál a foyer v 1. patře Staré radnice
- program v kostele sv. Kateřiny:
9.30 – 10.30 hod.: koncert kapely Vrabčí trh
11.00 – 11.30 hod.: Mirek Eisenvort – didgeridoo
13.00 – 14.00 hod.: koncert kapely Vrabčí trh
14.15 – 14.45 hod.: Mirek Eisenvort – didgeridoo
15.00 – 16.00 hod.: koncert kapely Hadodoom
- vstup zdarma, popř. vstupné dobrovolné – na podporu obnovy kostela sv. Kateřiny
(www.zivotkostelum.cz)
Havlíčkovo náměstí – od 16.30 do 17.30 hod.:
- koncert dechové kapely Rebelka pod vedením Petra Milichovského
- vstup zdarma
- pořádá město Havlíčkův Brod – Městské informační centrum www.muhb.cz

Mistrovství mechaniků
Termín konání: 9. září 2017 - od 13.00 hod.
Místo konání: letiště Havlíčkův Brod (Humpolecká ul.)
- jubilejní 5. ročník této akce
- kaskadérská show Crazy Day
- soutěže mechaniků a studentů odborných škol
- dětský den plný atrakcí
- skákací hrady, soutěže a spousta dárků pro děti
- profesionální zásah hasičského sboru
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- bohatá tombola, občerstvení
- představení sortimentu společnosti CoraHB Autodíly
- vstupné 50,-- Kč, děti a mládež do 15 let zdarma
- více informací na www.mistrovstvimechniku.cz

Festival sociálních služeb
Místo konání: Havlíčkovo náměstí – od 9.00 do 22.00 hod.
Termín konání: 15. září 2017
- cílem festivalu je osvěta veřejnosti v sociální oblasti a také podání důležitých informací o
Možnostech sociální péče na Havlíčkobrodsku
- akcí bude provázet moderátorka Tereza Šnajdr Stýblová, hudebními hosty budou
Michal Horák, akordeonový orchestr Pohoda ze ZUŠ J.V.Stamice H. Brod, písničkář
Pavel Helan a humpolecká kapela Spadla klec
- pro děti soutěže o ceny, skákací hrad, malování na obličej
- stánky s prodejem drobností ze sociálních dílen
- pořádá Oblastní charita Havlíčkův Brod, www.hb.charita.cz

B:Group Havlíčkobrodský půlmaratón
Termín konání: 23. září 2017 - od 11.00 hod.
Místo konání: sportovní areál Plovárenská
- 4. ročník závodu
- půlmaratón je určen pro širokou veřejnost, profesionální i amatérské sportovce,
možnost dvoučlenných či čtyřčlenných štafet
- pro nejmladší účastníky jsou připraveny dětské závody, soutěže a bohatý doprovodný
program
- hlavní závod – běh mužů a žen na 21,0975 km, závod je zároveň Mistrovstvím ČR
veteránů v půlmaratonu (kategorie mužů i žen od 35 let výše)
- on-line registrace a podrobné info na www.hbpulmaraton.cz

Burza sběratelů
Termín konání: 23. září 2017 - od 8.00 do 12.00 hod
Místo konání: velký sál KD Ostrov
- pořádá Klub sběratelů Havlíčkův Brod
- možnost koupit či vyměnit známky, mince, pohledy, starožitnosti….
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Den bez aut
Termín konání: 22. září 2017
Místo konání: Havlíčkovo nám., cyklostezka na pravém břehu u řeky Sázavy
Program:
Sportovní areál Plovárenská
- 10:00 - 17:00 hod.
- koloběžky pro každého:
10.30 – 12.00 hod.: koloběžka jako sportovní náčiní – ukázky techniky, rozcvičení,
regenerace, tejpování, sportovní histori
12.00 – 17.00 hod.: koloběžka v běžném životě – ukázky rehabilitace ve spojení s
jógou, doporučení na delší výlety, tejpování, vyzkoušení koloběžek,
vyjížďka na vlastní či zapůjčené koloběžce (k zapůjčení 6 ks)
- Mateřské centrum Zvoneček pro rodiče a děti:
- workshopy a hry – péče o nohy, pilates, jóga, dopravní hřiště, chůdičky, popojíždědla
- možnost občerstvení
Kalinovo nábřeží - cyklostezka pravobřežní u Sázavy (u Billy)
- od 15:30 hod.
- MŠ Korálky:
- start soutěže pro nejmenší "Pojeď s námi cyklostezkou III"
- městská hromadná doprava v Havlíčkově Brodě ZDARMA po celý
den!
- pořádá město Havlíčkův Brod – Odbor životního prostředí (www.muhb.cz)

90 let Husova sboru v Havlíčkově Brodě
Termín konání: 23. září 2017 - od 14.00 do 20.00 hod.
Program:

14.00 hod.: slavnostní průvod městem – sraz před kolumbáriem (ul. Kobzinové)
15.00 hod.: koncert pěveckého sboru Jasoň
16.00 hod.: bohoslužba s brněnským biskupem
17.00 hod.: divadlo Karkulčin koblížek
17.30 hod.: vzpomínky Marty Štáflové
18.00 hod.: hra pro děti i dospělé „Po stopách základního kamene Husova sboru“
19.00 hod.: meditace pod zvonem
19.30 hod.: slavnostní zakončení se společnou modlitbou
- pořádá Církev československá husitská Havlíčkův Brod www.ccsh.cz
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17. dětský svatováclavský den
Termín konání: 28. září 2017 - od 9.00 do 12.00 hod.
Místo konání: Park Budoucnost – u dětského hřiště za AZ Centrem
- ukázky dravých ptáků a výcviku psů
- svezení na koních a nafukovacích raftech
- zábavné soutěže pro děti, skákací hrad
- setkání s loutkami
- předvedení skautských dovedností
- malování na obličej
- moderátor a DJ Libor Veselý

Setkání příznivců Járy Cimrmana
Termín konání: 30. září 2017 - od 10.00 hod.
Místo konání: sraz v 10.00 hod. u Štáflovy chalupy
Program:
- prohlídka Štáflovy chalupy
- přednáška Štěpána Kláska – Cimrman a Zpěvník CČSH
- divadlo České nebe
- oběd v Pivovarské restauraci
- procházka městem
- káva a zákusek u Cimrmanova trychtýře
- procházka k faře Církve československé husitské a zakončení Cimrmanova dne
- pořádá Církev československá husitská, farnost Havlíčkův Brod
___________________________________________________________________________

Krajská knihovna Vysočiny
Oddělení pro děti:
Dopravní značky – testík pro děti
1. – 31. září 2017, Dětské oddělení KKV
Dětské oddělení Krajské knihovny Vysočiny v Havlíčkově Brodě si na měsíc září připravilo
pro děti další soutěž o ceny, tentokrát na téma „Dopravní značky“. Soutěžící děti zodpoví
několik jednoduchých otázek na dané téma. Pokud jim nebudou stačit jejich chytré hlavičky,
mohou využít knih a časopisů na Dětském oddělení KKV.
Na Dětském oddělení budou od 1. do 30. září 2017 připraveny soutěžní kartičky. Správné
odpovědi budou slosovány a pěti výhercům bude předána odměna. Na odpovědi se těší
Dětské oddělení KKV v Havlíčkově Brodě (Stará radnice, 1. patro).
Soutěž je určena dětem od 6 do 15 let (registrovaným dětským návštěvníkům KKV).
Kontakt: detske@kkvysociny.cz / tel. 569 400 484
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Rodinná pohoda – výtvarná soutěž
1. – 31. září 2017, Dětské oddělení KKV
Dětské oddělení Krajské knihovny Vysočiny vyhlašuje výtvarnou soutěž: „Rodinná
pohoda“. Soutěž bude zahájena 1. září 2017 a potrvá do 31. října 2017. Je určena nejen pro
jednotlivce, ale i pro kolektivy. Obrázky, výkresy a výtvory své fantazie mohou děti
odevzdávat na Dětské oddělení KKV. Nejhezčí díla budou odměněna.
Kontakt: detske@kkvysociny.cz / tel. 569 400 484

Malujete rádi? Tvořte s námi Dětský web!
1. – 31. září 2017, Dětské oddělení KKV
Zapojit se do tvorby dětského webu je snadné. Maluješ rád(a)? Přines kdykoliv svůj obrázek
na dětské oddělení Krajské knihovny Vysočiny, my ti jej pak vystavíme na náš dětský web a
odměna tě nemine.
Kontakt: detske@kkvysociny.cz / tel. 569 400 484

Duhové hrátky
- zábavná odpoledne pro děti, Dětské oddělení KKV
- dvakrát týdně se část dětského oddělení změní na zábavný koutek. Vždy od 13:30 do 15:30
hodin si děti mohou vyrobit něco nápaditého, vyzkoušet pokusy nejenom fyzikální, zahrát si
některou z deskových her, vyzkoušet Xbox atd.
Činnosti jsou rozdělené do tří bloků:
„Dílnička“
„Deskohraní“
„Dovádění“
08. 9. 2017 – pátek – DOVÁDĚNÍ - Xbox
11. 9. 2017 – pondělí – DÍLNIČKA
20. 9. 2017 – středa – DESKOHRANÍ
25. 9. 2017 – pondělí – DÍLNIČKA
- část dětského oddělení se změní na zábavný koutek
- děti mohou vyrobit něco nápaditého, vyzkoušet pokusy nejenom fyzikální, zahrát si
některou z deskových her, vyzkoušet Xbox atd.
- činnosti jsou rozdělené do tří bloků: dílnička, deskohraní, dovádění
- vzhledem k rekonstrukci budovy KK Vysočiny není vyloučena možnost změny – nutno
sledovat www.kkvysociny.cz
Kontakt: detske@kkvysociny.cz , tel. 569 400 484
______________________________________________________________________________

Oddělení pro dospělé:
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Kurzy znakového jazyka pro začátečníky – zápis
- zápis do 22. 9. 2017, oddělení specializovaných služeb KKV
Kurz bude probíhat od 4. října 2017 každou středu od 15.00 nebo 17.00 (celkem 25 lekcí),
učebna KKV
Kontakt: Michaela Vrběcká / vrbecka@kkvysociny.cz / 569 400 485
Čtenáři na dovolené - fotografická soutěž
1. července - 15. září 2017
Na adrese handicap@kkvysociny.cz se těšíme na fotografie zajímavých knihoven,
netradičních čtenářských míst a zážitků.
Kontakt: Michaela Vrběcká / vrbecka@kkvysociny.cz / 569 400 485
Autorské čtení spisovatelky Věry Finy
1. září – od 18:00 hod., učebna v budově české pojišťovny, Havlíčkovo nám. 1963, 1.
patro, vstup zdarma
Kdo jsem? Holka, co si prošla peklem jménem rakovina a rozhodla se uchopit druhou šanci
na život se vší parádou, noblesou a radostí. Mé knihy s duší jsou hlavně o radosti, opěvuji
každý den, neb každý den je dar.
Moc ráda Vám mé knihy s duší představím, nabídnu, přečtu z nich. Zastavme se v dnešní
hektické době, na malou chvíli. Na chvíli, na kterou budeme vzpomínat a která možná
někomu z nás změní život . . .
Kontakt: Klára Kameníková / kamenikova@kkvysociny.cz / 569 400 487 / m-centrum KKV

Sbírkové dny Světlušky
11. - 15. září 2017, Oddělení pro dospělé KKV
Krajská knihovna Vysočiny se připojuje k celorepublikové sbírce Světluška na pomoc
nevidomým. Lucerničky budou opět umístěny na půjčovně pro dospělé.
Trvalky – rostou? Nerostou? – přednáška Ing. Radka Prokeše
18. září 2017, od 17:30 hod., učebna v budově české pojišťovny, Havlíčkovo nám. 1963,
1. patro, vstupné 50 Kč
Ing. Radek Prokeš - projektant zahradních a krajinářských úprav - Ateliér zahradní a
krajinářské architektury LAND05.
Ovšem co dělat když se trvalkám na naší zahradě nedaří? Co když nemám nejlepší zem a
zatím jsme s nimi neměli moc úspěchů? Na tyto a další otázky se bude snažit tato přednáška
odpovědět.
Kontakt: Klára Kameníková / kamenikova@kkvysociny.cz / 569 400 487 / m-centrum KKV
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Zápis do zimního semestru Univerzity volného času
- úterý 19. září 2017 od 12:30 do 16:00 hod. a středa 20. září 2017 od 9:00 do 15:30 hod.
v sále Staré radnice.
V nabídce naleznete tyto obory: Velcí mistři holandské malby, Nezapomeňte přijít –
kognitivní trénink v praxi II, Poznáváme sebe a region, Dějiny Havlíčkobrodska, Život našich
předků, Psychologie, Příběhy starých obrazů, Zdravý životní styl, Dějiny hudby, Podoby
současné české literatury, dále kurzy AJ, NJ a FJ, a také PC kurzy pro začátečníky, mírně a
středně pokročilé.
Osobní účast je nutná, zápis nelze provést telefonicky ani prostřednictvím e-mailu. Zájemce
o studium může přijít zapsat i jím pověřená osoba.
Pozor, přednášky jsou kapacitně omezeny!
Změna obsahu a termínů jednotlivých přednášek vyhrazena.
Více informací u Marcely Valecké, valecka@kkvysociny.cz, 569 400 493, 731 647 506, dále
v inofrmačních brožurách, které budou k dispozici na webu knihovny na konci srpna, a také
na www.kkvysociny.cz, rovněž na konci srpna.

Trio Bel Canto – Libor Janeček - koncert
20. září 2017, od 19:00 hod., sál Staré radnice, vstupúné 50 Kč, předprodej od 13. září
v m-centru KKV
Repertoár tria zahrnuje skladby z období baroka, klasicizmu i soudobou hudbu. Kombinace
zpěvu, flétny a kytary je velmi oblíbená a poskytuje delikátní, ušlechtilý zvuk a jemnou
dynamiku.
Mariia Mikhailova ( 1989 ) studovala hru na flétnu na hudebním učilišti v Togliatti (Ruská
federace). Ve studiu dále pokračovala na Konzervatoři Sobinova v Saratově. Od roku 2012
působila v symfonickém orchestru ve městě Ryazan.
Navštěvovala mistrovské kurzy u vynikajících pedagogů a rovněž se zúčastnila mnoha soutěží
(International competition woodwind instruments v Togliatti atd.) Hrála v různých hudebních
projektech např. Mládežnický symfonický orchestr Povolžia, Řeka Talantov (Petrohrad),
Music Alp( Francie). Nyní studuje na JAMU v Brně u prof. Václava Kunta a věnuje se
koncertní činnosti.
Libor Janeček ( 1969 ) je absolventem brněnské konzervatoře. V letech 1992 - 2008
účinkoval v koncertním duu Instrumental tandem ( kytara - akordeon) se zaměřením na
argentinské tango Astora Piazzolly a jihoamerickou hudbu. Byla vydána CD s hudbou Astora
Piazzolly a dalších jihoamerických skladatelů (Tango nuevo - debutové CD ve vydavatelství
Spirála) a v roce 2006 Tango porteňo ( Radioservis). V současné době se věnuje sólové
koncertní činnosti. Spolupracuje s mnoha významnými hudebníky (flétnisty Vítězslavem
Drápalem a Kristinou Vaculovou, sopranistkami Hanou Škarkovou, Martinou Macko, Jitkou
Čudlou, kytaristou Jindřichem Kaulfersem atd.) se kterými účinkuje v různých komorních
souborech. Jako sólista vystupoval s Tišnovským komorním orchestrem. Nahrává pro Český
rozhlas v Brně.
Hana Škarková / rozená Šrubařová, 1978 / je absolventkou JAMU u prof. Anny Barové. je
mnohonásobnou laureátkou Mezinárodní pěvecké soutěže Antonína Dvořáka v Karlových
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Varech / 2000, 2002, 2005 / a Concursul International de Canto Hariclea Darclée / Rumunsko
2003 / Pro Český rozhlas Praha, Plzeň a Brno natočila již několik rozhlasových nahrávek
českých i zahraničních autorů / B.Martinů, V.Kaprálová, J. Novák, O.Messianen, P.Emmert,
H.Šrubařová/
Vystupuje pravidelně na českých a zahraničních koncertech a festivalech / Velikonoční
festival duchovní hudby, Mezinárodní hudební festival Petra Dvorského, Mezinárodní festival
Emy Destinové, Smetanova Litomyšl, Mezinárodní hudební festival Český Krumlov atd. /
Spolupracuje s řadou významných hudebních souborů a těles. / Czech virtuosi, Čeští komorní
sólisté, Sonata a tre, vokální kvarteto Q VOX, Puella trio aj.
Kromě koncertní činnosti ji můžeme shlédnout i na operních scénách Národního divadla v
Brně, Národního divadla Moravskoslezského v Ostravě, Divadla F.X. Šaldy v Liberci v
inscenacích W.A.Mozarta, A.Dvořáka a G.Pucciniho.
Kontakt: Helena Valtrová / valtrova(a)kkvysociny.cz / 569 400 487 /m-centrum KKV

Filmová a televizní kritika
25. září a 30. říjan 2017, od 19:00 hod., m-centrum, vstup zdarma
Dvě besedy s významnými hosty na poli filmové a televizní kritiky
Kontakt: Olga Wasserbauerová / wasserbauerova@kkvysociny.cz / 569 400 495

Čína a Tibet – Jan Blažíček – cestopisná přednáška
25. září 2017, od 18:00 hod., sál Staré radnice, vstupné 50 Kč
Kontakt: Ludmila Bouchnerová / bouchnerova@kvysociny.cz / 569 400 494
Donáška knih a zvukových knih až domů
Krajská knihovna Vysočiny ve spolupráci s dobrovolníky a Dobrovolnickým centrem
FOKUS Vysočina nabízí nově donášku knih a zvukových knih přímo do pohodlí domácnosti.
Tato služba je určena zdravotně znevýhodněným, registrovaným čtenářům s bydlištěm
v Havlíčkově Brodě a je pro ně zdarma.
Kontakt: Bc. Marcela Valecká, Úsek vzdělávání – Univerzita volného času, tel.: 569 400 493;
e-mail: valecka@kkvysociny.cz
Služba uživatelům zvukových knih
Dovoz zvukových knih do domu - Oddělení specializovaných služeb KKV poskytuje novou
službu čtenářům, kteří si půjčují zvukové knihy. Z důvodu špatné dostupnosti knihovny
způsobené revitalizací náměstí si mohou čtenáři, kteří mají bydliště v Havlíčkově Brodě,
zavolat na telefonní číslo 569 400 485 (H. Lacinová) a domluvit si dodávku zvukových knih
na konkrétní datum a hodinu.
Kontakt: Krajská knihovna Vysočiny Havlíčkův Brod
tel.: 569 400 499 , fax: 569 400 490
e-mail: knihovna@kkvysociny.cz
www.kkvysociny.cz
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Galerie výtvarného umění
Výstavy:
Známý/neznámý Oldřich Jelínek
Termín konání: 25. srpna do 15. října 2017
- český výtvarník Oldřich Jelínek nadaný talentem výtvarné zkratky, karikaturním viděním a
nevyčerpatelným humorem od druhé poloviny 50. let 20. století spolu se svým dlouholetým
spolužákem, blízkým přítelem a spřízněným talentem Adolfem Bornem dlouhá léta vytvářel
doslova „tvůrčí duo“. Jejich karikatury, ilustrace a komiksy byly vyhledávané a byly
důvodem bohaté spolupráce s knižními vydavatelstvími a časopisy. Za svou tvorbu, převážně
grafickou a ilustrační, získal celou řadu cen z mezinárodních knižních festivalů a výrazně se
uplatnil i v animovaném filmu. V roce 1981 před normalizačním tlakem emigroval do
Spolkové republiky Německo, kde žije dodnes. Jeho emigrace vedla tehdejší režim k téměř
úplnému vymazání jeho tvorby v ČR.
Autor 110 obrazů, kreseb a grafik věnoval do sbírek Galerie výtvarného umění v Havlíčkově
Brodě. Výstava představí výběr z těchto děl, která reprezentují tvorbu posledních čtyř
desetiletí, jejichž podstatnou část strávil Oldřich Jelínek v Mnichově. Autorovy vystavené
obrazy, grafika a kresby odráží jeho charakteristický smysl pro humor, jemnou ironii až
karikaturní nadsázku. Jejich námětové rozpětí je široké, od imaginárních portrétů, reflexí,
lidských tragédií či reakcí na pseudoerotickou módu přes cyklus parodistických kreseb na
televizní módní erotickou vlnu až po tzv. vážná témata.
Dílny v galerii:
Taškování
14. září 2017 - od 16.00 do 17.30 hod.
- vlastnoruční dekorování tašek
- cena 120,-- kč/ os.
Drhané šperky
21. září 2017 - od 16.00 do 17.30 hod.
- výroba náramků shamballa, drhaných náhrdelníků či náušnic
- cena 100,-- Kč/os.
Na všechny dílny je nutno se předem přihlásit p. Kopicové na tel. 569 427 035,
739 329 160 či na e-mail kopicova@galeriehb.cz . Dílny se konají za předpokladu, že
bude obsazeno 50% kapacity.
- stálé expozice:

-barokní oltář se sousoším Kalvárie ze zámecké kaple v Uhrově
-české moderní umění 20. století – výstava ze sbírek galerie
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Galerie výtvarného umění
Havlíčkovo náměstí 18
Havlíčkův Brod
tel. 569 427 035, e-mail: galerie@galeriehb.cz
www.galeriehb.cz
___________________________________________________________________________
Kontakt:

Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod
Výstavy - Havlíčkův dům :
Houby v muzeu
Termín konání: 4. - 6. září 2017
Móda na Havlíčkobrodsku - historie a současnost
Termín konání: 15. září - 10. prosince 2017
Sklářství na Vysočině – tavba a foukání skla ve funkční replice
středověké sklářské pece
Místo konání: Vlkovsko – za rybníkem Cihlář
Harmonogram prací:
1. - 3. září: temperace pece a pánví
8. - 10. září: 10.00 - 16.00 hod. – foukání skla
- ukázky středověké technologie výroby skla a pomocných prací (drcení skla, fritování,
výroba keramiky, práce se dřevem)
- občerstvení a dobrá nálada zajištěna

Expozice:
Stálá expozice s názvem „Karel Havlíček Borovský - život a odkaz“
- Karel Havlíček Borovský, rodák z nedaleké Borové, byl český básník a novinář. Je
považován za zakladatele české žurnalistiky, satiry a literární kritiky. Celá expozice je
věnovaná Karlu Havlíčkovi, který v domě krátce žil se svojí manželkou Julií a dcerou
Zdenkou před deportací do Brixenu a obsahuje řadu osobních památek a dobových předmětů.
Expozice je umístěna v původním interiéru z poloviny 19. století.
Egyptské podzemí podruhé
- v podzemních chodbách pod Havlíčkovým domem si mohou návštěvníci Muzea Vysočiny
prohlédnout „Sennedjemovu staroegyptskou hrobku“. Hrobka je nyní doplněna novými
objekty, malbami a vizuálními efekty, které vytvořili studenti Gymnázia Havlíčkův Brod a
ZUŠ J. V. Stamice.
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Klášterní kostel sv. Rodiny
- prohlídka kostela patřící k areálu bývalého Augustiniánského kláštera, který byl postaven
v letech 1679 – 1733.
Štáflova bašta
- prohlídka bašty, která je součástí zbytku opevnění města s expozicí věnovanou
akademickému malíři Otakaru Štáflovi
Komentovaná prohlídka města věnovaná vývoji města a regionu
- prohlídka centra města s průvodcem
Kontakt: Havlíčkovo náměstí 19,
tel. 569 429 151
e-mail: muzeum@muzeum.hb.cz
www.muzeumhb.cz
___________________________________________________________________________

Štáflova chalupa
- od r. 2010 je tato budova národní kulturní památkou
- antikvariát, skautská výstava – prodejní výstava rukodělných výrobků
- otevřeno:
Po - Út
10:00 – 17:00 hod
St - Pá
12:00 – 17:00 hod.
So
9:00 - 12:00 hod.
Kontakt: ul. Kobzinové 2015, Havl. Brod, tel. - 569 433 857, 604 130 962
www.antikhb.cz, e-mail: antikhb@seznam.cz
___________________________________________________________________________

Základní umělecká škola J.V. Stamice
22. září 2017 - Čtvero ročních období - slavnostní koncert ZUŠ na první podzimní den
Slavnostní zahájení - sál Staré radnice v Havlíčkově Brodě, 18.00 hodin.
11. října 2017 - Koncert hudebního oboru. Slavnostní zahájení - sál ZUŠ, 17.00 hodin.
24. října 2017 - Koncert hudebního oboru. Slavnostní zahájení - sál ZUŠ, 17.00 hodin.
Kontakt: Základní umělecká škola J.V. Stamice, Smetanovo nám. 31, Havl. Brod
tel.: 569 422 408, 569 434 544, e-mail: zus.hb@worldonline.cz, www.zushb.cz
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Ateliér – Mgr. Daniel Koráb
Workshopy, kurzy, přednášky, dílny:
Výtvarné dílny v ateliéru výtvarné výchovy na Gymnáziu Havlíčkův Brod (Štáflova ul.)
- každý pátek od 14.00 do 17.15 hod. (kromě svátků a prázdnin)
- cena 1.850,-- Kč 1. pololetí, 1.700,-- Kč 2. pololetí (je kratší)
- v ceně je zahrnutý materiál, příprava dílny …
- rámcová struktura každé dílny:
1. dějiny umění hravou formou (projekce, prezentace)
2. společná kresba dle kreslení lektora
3. výtvarná činnost
4. focení hotových prací
5. hravý tvůrčí domácí úkol
Kontakt: Mgr. Daniel Koráb
Gymnázium Havlíčkův Brod
e-mail: korab.daniel@seznam.cz , tel. 608211906
_______________________________________________________________________

Kulturní dům Ostrov (velký sál)
Kontakt: Kulturní dům Ostrov Havlíčkův Brod
Na Ostrově 28/3, 580 01 Havlíčkův Brod
Tel.:
565 434 044, 777 270 423 – předprodej vstupenek
e-mail:
info@kdostrov.cz, www.kdostrov.cz
Akce:
12. září - Partička
- vstupné 430,-- Kč

Burza sběratelů
- termín konání: . září 2016 - od 8.00 do 16.00 hod.
- možnost vyměnit či koupit známky, pohledy, odznaky, starožitnosti..
- pořádá Klub sběratelů Havlíčkův Brod
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Městské divadlo a kino Ostrov
Filmová představení – září 2017:
Čtvrtek 7. září od 19.00 hodin
Pátek 8. září od 20.00 hodin
Sobota 9. září od 17.30 hodin
Sobota 16. září od 20.00 hodin
Čtvrtek 21. září od 19.00 hodin
PO STRNIŠTI BOS
Česko, Slovensko, Dánsko, drama, komedie, cca 111 min., premiéra 17.8.2017.
Režie : Jan Svěrák. Předloha : Zdeněk Svěrák (kniha).
Edu Součka a jeho rodiče známe z filmu Obecná škola. Nyní jsme však v Protektorátu, kdy je
rodina Edy nucena vystěhovat se z Prahy.
Hrají : Ondřej Vetchý, Tereza Voříšková, Jan Tříska, Oldřich Kaiser a další.
Přístupný / Vstupné 120,- Kč
Pátek 8. září od 17.30 hodin
JÁ, PADOUCH 3
USA, animovaný, dobrodružný, komedie, dabing, cca 91 min.
Největší světový padouch Gru a jeho žlutí mimoní pomocníci se vracejí v novém
dobrodružství.
Přístupný / Vstupné 100,- Kč
Sobota 9.září od 20.00 hodin
TO
USA, drama, horor, thriller, titulky, cca 135 min., premiéra 7. září 2017.
Každých 27 let se ve městě Derry probouzí zlo.
Hrají : Jaeden Lieberher, Finn Wolfhard, Sophia Lillis, Jeremy Ray Taylor a další.
Doporučená přístupnost 15 let / Vstupné 110,- Kč
Neděle 10. září od 15.30 hodin – 3 D
Sobota 16. září od 17.30 hodin – 2 D
HURVÍNEK A KOUZELNÉ MUZEUM
Česko, animovaný, komedie, cca 85 min., premiéra 31.8.2017.
Legendární hrdinové přicházejí v animované komedii pro celou rodinu.
Přístupný / Vstupné 3 D - 140,- Kč
2 D - 120, -Kč
Čtvrtek 14. září od 19.00 hodin
KŘIŽÁČEK
Česko, drama, historický, cca 90 min., premiéra 3.8.2017
Film se odehrává v době vrcholného středověku.
Hrají : Karel Roden, Matouš John, Jiří Soukup, Eliška Křenková a další.
Přístupný / Vstupné 100,- Kč
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Pátek 15. září od 17.30 hodin
ŠPUNTI NA VODĚ
Česko, rodinný, komedie, cca 83 min.
Osvědčené téma pánské jízdy s haldou dětí, kteří se vydají sjet Sázavu.
Hrají : Hynek Čermák, Anna Polívková, Tatiana Vilhelmová, Jiří Langmajer a další.
Doporučená přístupnost 12 let / Vstupné 100,- Kč
Pátek 15. září od 20.00 hodin
VALERIAN A MĚSTO TISÍCE PLANET – 3 D
Francie, akční, dobrodružný, sci-fi, dabing, cca 137 min.
Valerián a Laureline jsou speciální vládní agenti pro správu lidských území a jejich úkolem je
udržovat pořádek v celém vesmíru.
Hrají : Dane DeHaan, Cara Delevingne, Elizabeth Debicki a další.
Přístupný / Vstupné 120,- Kč
Neděle 17. září od 15.30 hodin
Sobota 23. září od 17.30 hodin
VELKÁ OŘÍŠKOVÁ LOUPEŽ 2
Kanada, USA, Jižní Korea, animovaný, dobrodružný, komedie, rodinný,
dabing, cca 94 min, premiéra 24.8.2017.
Veverčák Bručoun se svými přáteli se snaží zabránit výstavbě zábavního parku.
Přístupný / Vstupné 110,- Kč
Pátek 22. září od 17.30 hodin
AUTA 3
USA, animovaný, dabing.
Legendární závoďák Blesk McQueen musí všem dokázat, že nepatří do starého železa.
Přístupný / Vstupné 100,- Kč
Pátek 22. září od 20.00 hodin
ANNABELLE 2 : ZROZENÍ ZLA
USA, horor, mysteriózní, thriller, titulky, cca 109 min., premiéra 9.8.2017
Film je pokračováním velmi úspěšného hororu.
Hrají : Alicia Vela-Bailey, Stephanie Sigman, Miranda Otto a další.
Doporučená přístupnost 15 let / Vstupné 110,- Kč
Sobota 23. září od 20.00 hodin
ZAHRADNICTVÍ: RODINNÝ PŘÍTEL
Česko, drama, cca 120 min.
První díl filmové trilogie, odehrávající se na pozadí nejdramatičtějších období minulého
století.
Hrají : Aňa Geislerová, Ondřej Sokol, Jiří Macháček, Klára Melíšková a další.
Doporučená přístupnost 12 let / Vstupné 100,- Kč
Neděle 24. září od 15.30 hodin – 3 D
Sobota 30. září od 17.30 hodin – 2 D
LEGO ® NINJAGO ® FILM
USA, animovaný, akční, komedie, dabing, cca 97 min., premiéra 21.9.2017.
Zelený Nindža se společně se svými tajemnými bojovníky zapojí do bitvy o Ninjago City.
Přístupný / Vstupné 3 D - 130,- Kč / 2 D - 110,- Kč
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Čtvrtek 28. září od 17.30 hodin
PIRÁTI Z KARIBIKU: SALAZAROVA POMSTA
USA, dobrodružný, akční, fantasy, komedie, dabing.
Oblíbení hrdinové Jack Sparrow a Will Turner se vracejí v pátém pokračování úspěšné série,
ve které se postaví novému nepříteli - pirátu Salazarovi.
Hrají : Johnny Depp, Orlando Bloom, Geoffrey Rush, Javier Bardem a další.
Doporučená přístupnost 12 let / Vstupné 100,- Kč
Čtvrtek 28.září od 20.00 hodin
Sobota 30. září od 20.00 hodin
ZAHRADNICTVÍ: DEZERTÉR
Česko, Slovensko, drama, cca 120 min.
Druhý díl filmové trilogie, odehrávající se na pozadí nejdramatičtějších období minulého
století.
Hrají : Aňa Geislerová, Anna Fialová, Ivan Lupták, Klára Melíšková a další.
Doporučená přístupnost 12 let / Vstupné 120,- Kč
Nabídka pořadů a společenských akcí:
Středa 6. září od 19.00 hodin
IN CONCERTO – slavnostní koncert k zahájení nové sezóny
v renovovaném divadelním sále.
Dvě muzikální osobnosti - Jiří Škorpík a David Uličník - jejichž hudebním zázemím je
známý 4 TET Jiřího Korna, se s chutí sešly u vlastního koncertního projektu.
Úterý 12. září od 19.00 hodin
LIGA PROTI NEVĚŘE – Agentura Nordproduction
Autor: Zdeněk Podskalský
Komedie s detektivní zápletkou.
Hrají: Ivo Šmoldas, Michaela Kuklová, Veronika Nová / Tereza Šefrnová
a Petr Mácha.
Úterý 26. září od 19.00 hodin
A DO PYŽAM !!! - Divadlo Palace
Autor: Marc Camoletti
Brilantní komedie, která si neklade jiný cíl, než pobavit diváka.
Hrají : Jiří Langmajer, David Suchařípa, Kateřina Brožová, Kateřina Hrachovcová, Eva
Čížková a další.
Neděle 1. října od 15.00 hodin
KRYSÁCI A ZTRACENÝ LUDVÍK – Divadlo D5 – Praha
Pohádka na motivy známého večerníčku, kde se na zapomenuté
skládce odehrává příběh krysích kamarádů Huberta, Hodana a Edy.
Hrají : R. Jíra / J. Zíka, J. Kohout / R. Snítil, D. Vondráček / L. Jeník a další.
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Středa 18. října od 19.00 hodin
OTEVŘENÉ MANŽELSTVÍ – Studio Dva
Autoři : Dario Fo, Franca Rame
Výborná komedie o jednom svérázném manželském páru.
Hrají : Jana Krausová, Karel Roden, Petr Pěknic.
Neděle 22. října od 14.00 hodin
HURVÍNKOVA NEBESÍČKA – Divadlo Spejbla a Hurvínka
Autorka: Denisa Kirschnerová
Hurvínek, Mánička a jejich chlupatý kamarád Žeryk se ocitnou v podivuhodném domě,
zvaném Nebesíčka.
Čtvrtek 2. listopadu od 19.00 hodin
SHIRLEY VALENTINE – Agentura Židek
Autor : Willy Russell
Bravurní komedie o hledání sebe sama je určena nejen ženám středního věku, ale všem, kdo
mají rádi dobrou zábavu. Hraje: Simona Stašová
Úterý 14. listopadu od 19.00 hodin
NÁVŠTĚVNÍ DEN U MILOSLAVA ŠIMKA
- vzpomínkové pásmo písniček, scének, povídek a vyprávění
Hrají : Luděk Sobota, Jiří Krampol, Petr Jablonský, Viktor Sodoma, Miluška Voborníková,
Jana Svobodová a Adriana Sobotová
Sobota 18. listopadu od 19.00 hodin
ŽENA ZA PULTEM 2 : PULT OSOBNOSTI – Divadlo Kalich
Autor: Petr Kolečko
Legendární vševědoucí levicová prodavačka se vrací ve vizionářské komedii!!
Hrají : Oldřich Kaiser a Jiří Lábus
Neděle 19. listopadu od 15.00 hodin
ZIMNÍ PŘÍHODY VČELÍCH MEDVÍDKŮ – Divadlo Krapet
Texty písní: Zdeněk Svěrák
Léto končí a na paloučku u čmeláčí chaloupky začíná podzim. Čmeldové ochutnávají první
sladké hrušky, jenže neví, že si na nich pochutnává i nebezpečný Sršeň.
Hrají : Jiří Kahoun / Patrik Vojtíšek / Ondřej Švec / Zdeněk Tomeš / Michaela Sajlerová
Neděle 3. prosince od 15.00 hodin
O HONZOVI A PRINCEZNĚ – Divadlo D
Honza není tak hloupý, jak o něm všichni říkají. Všechno řeší svým selským rozumem. V lese
potká babičku, která jej pošle vyléčit princeznu.
Hrají : členové Divadelní společnosti Josefa Dvořáka.
Kontakt: Městské divadlo a kino Ostrov
Tel.: 569 421 088, předprodej vstupenek – tel.: 603 389 327
kino: 569 426 666 (1 hod. před začátkem promítání)
www.ostrovhb.cz, e-mail: kdostrov@sendme.cz, kdostrov@ostrovhb.cz,

18

Vinárna STARR - DISCO
Kontakt: Penzion STARR, Žižkova 3070, Havlíčkův Brod
tel./fax : 569 426 000
e-mail: recepce@starr.cz
www.starr.cz
__________________________________________________________________________

Vinný sklípek Nádražní 43
Kontakt: Nádražní 43 (vinárna - sklepní prostory)
Havlíčkův Brod
43@nadrazni43.cz
www.nadrazni43.cz
__________________________________________________________________________

Restaurace & music club „U HUBERTA“
Program:

Kontakt: Masarykova 3553
580 01 Havlíčkův Brod
Tel.: 737 287 235
www.uhubertahb.cz
___________________________________________________________________________

Rebel Aréna
Akce:
Kontakt: Ledečská ul. 3028 (budova sportovní haly TJ Jiskra)
580 01 Havlíčkův Brod
www.rebelarena.cz
__________________________________________________________________________

Klub ČARODĚJKA
Kontakt: Klub Čarodějka
Havlíčkovo nám. 48
580 01 Havlíčkův Brod
https://www.facebook.com/Čarodějka-788399131241011/info/
__________________________________________________________________________
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Kavárna U NOTÁŘE
Akce:
Kontakt: Kavárna U Notáře
Sázavská ul. 430
580 01 Havlíčkův Brod
Tel.: 569 425 750
e-mail: kavarnaunotare@email.cz
www.kavarnaunotare.cz

____________________________________
Klub OKO
- budova bývalého kina Oko na Smetanově náměstí
Akce září:
2. září - Benefice Show Your Help
- afterparty nohejbalu na Baru Oko
9. září - Kurva Drát mejdánek
- hrají kapely Red Nose, Fuga, Denudace, QKK
- vstupné 50,-- Kč
16. září - Vyosení
- koncert kapel – pořádá Cecek Records (www.cecek.com)
17. září - Patsy Stone
- koncert punkrockové kapley DE na Baru Oko

Filmové Oko
- nový filmový klub vzniklý v rámci programu Klubu OKO:
- začátek představení vždy ve 20:00 hod., vstupné 100,-- Kč
- změna programu vyhrazena
Program září:
6. 9. od 20:00 hod.: Král Belgičanů,
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- komedie/drama, Belgie/Nizozemsko/Bulharsko, 2016, 94 minut, přístupný,
s titulky, vstupné: 100 Kč, Klub OKO Havl. Brod, Smetanovo nám. 30, www.filmoveoko.cz
13. 9. od 20:00 hod.: Selský rozum,
- dokumentární, Česko, 2017, 73 minut, přístupný, česky, vstupné: dobrovolné, Klub OKO
Havl. Brod, Smetanovo nám. 30, www.filmoveoko.cz
20. 9. od 20:00 hod.: Rozpolcený
- thriller/horor, Japonsko/USA, 2016, 117 minut, nevhodné pro děti do 12 let, s titulky,
vstupné: 100 Kč, Klub OKO Havl. Brod, Smetanovo nám. 30, www.filmoveoko.cz
27. 9. od 20:00 hod.: Montenegro
- road movie, Česko, 2016, 80 minut, nevhodné pro děti do 12 let, česky, vstupné: 100 Kč,
Klub OKO Havl. Brod, Smetanovo nám. 30, www.filmoveoko.cz
- více info o filmech na www.kluboko.cz, www.filmoveoko.cz
Kontakt: Klub OKO, Smetanovo n ám. 30, Havl. Brod 580 01
p. Jakub Baloun, tel. 727 838 776
e-mail: jakub.baloun@kluboko.cz
www.kluboko.cz
- předprodej vstupenek na jednotlivé akce: Etnoshop Tulipán, Horní ul. Havl. Brod
www.smsticket.cz
________________________________________________________________________

Sport:

- squash centrum Kotlina
- otevřeno denně 09.00 – 12.00 hod.
13.00 - 21.30 hod.
rezervace kurtů na tel. čísle 569424656

- fitness
- otevřeno denně od 09.00 hod. do 21.00 hod.
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- solárium turbo (vertikální i horizontální)
otevřeno denně od 09 hod.od. do 21.00 hod.
cena : 9,- Kč/min.
dále nabízíme indoor cycling, masáže, aerobic, kadeřnictví, manikúra, ubytování,
restaurace, bufet

Sportovní areál Kotlina - krytý bazén :
- otevírací doba pro veřejnost – viz. aktuální týdenní rozvrh plavání pro veřejnost na
www.tshb.cz
- sauna:
Níže uvedená provozní doba se zpravidla nemění. Změny mohou nastat v týdnech se státními
svátky a jinými výjimečnými událostmi. Zkontrolujte si, prosím, provozní dobu na stránkách
www.tshb.cz
Pondělí Úterý Středa
Čtvrtek
Pátek Sobota
Neděle

10:00 - 13:00 ŽENY
10:00 - 13:00 MUŽI

14:00 - 21:00 MUŽI
14:00 - 21:00 ŽENY
14:00 - 21:00 SPOLEČNÁ
14:00 - 21:00 MUŽI
14:00 - 21:00 ŽENY
14:00 - 21:00 SPOLEČNÁ
14:00 – 21:00 SPOLEČNÁ

- termíny najdete aktuálně na www.tshb.cz, www.muhb.cz
- aktuální informace o otevíracích dobách na tel. 569 424 545 nebo na www.kotlina.cz,
www.tshb.cz
Dance for women
- každý pátek od 18:05 do 18:50 hod.
- místo konání: zrcadlový sál nad krytým plaveckým bazénem v Kotlině
- cena vyučovací hodiny je 100,-- Kč/os.
- tanec pro ženy každého věku
- nutná rezervace předem na tel. 728 265 763 nejpozději den před konáním lekce do 18:00
hod.
Let´s dance
- každý pátek od 17.10 do 17.55 hod.
- místo konání: zrcadlový sál nad krytým plaveckým bazénem v Kotlině
- možnost tance pro páry i jednotlivce – přijďte si protančit základní kroky i
rozšiřující tance a figury, které byste si jinde nezatančili
- nutná rezervace předem na tel. 728 265 763 nejpozději den předem do 18.00 hod.
- cena vyučovací hodiny je 100,-- Kč/os.
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Podzimní tančírna
- začátek 13.10.2017 od 18.00 hod., zrcadlový sál nad krytým plaveckým bazénem v
Kotlině
- přihlásit se je možné do 4.9. do 11.10.2017 telefonicky na 728 265 763
- tančit se bude valčík, polka a další standartní, latinskoamerické a jiné společenské tance
- více info na www.kotlina.cz – kolonka Společenský tanec

Pohybové studio Re-Well
- alpinning, bosu, SMSystem – cvičení na páteř, zumba, indoorcycling, pilates, dopolední
individuální tréninky
- masáže
Kontakt: Pohybové studio Re-Well Kokořín
Kokořínská 2487
580 01 Havlíčkův Brod
tel.: 728 096 997, www.re-well.cz
e-mail: rewellkokorin@seznam.cz, vera.melich@seznam.cz
___________________________________________________________________________

FITHB - sportovní centrum
- step aerobic, pilatek, zumba, body balance, PertDeBras, Chi-toning, jóga, TRX,
dance fitness, kruhový trénink, alpinning
- profi posilovna
- fyzioterapie, výživové poradenství
- nordic walking
- kavárna
Cvičení v sálech:
- Alpinning, Spalujem a tvarujem, Bodyforming, TRX, Zumba
- Formování postavy pro ženy - SM-systém (zdravá záda)
- Dětské hry a tanečky
- Profi posilovna na 180m2

Kontakt:
FITHB
Beckovského 2045
Havlíčkův Brod
Tel.: 773 777 033,
e-mail: recepce@fithb.cz
web: www.fithb.cz <http://www.fithb.cz/>

________________________________________________________
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Lezecká stěna ZŠ Wolkerova
- poplatek za vstup je 50,-- Kč bez ohledu na dobu lezení
- možnost zapůjčení veškerého lezeckého vybavení
- cena za pronájem celé stěny je 350,-- Kč/hod. bez omezení počtu lezců
Kontakt:
Správce lezecké stěny – Michal Husár, tel.: 569 431 340, 603 807 909
Říjen až květen - Po, St, Pá 17.00 -21.00 hod.
Mimo tyto dny a hodiny po telefonické domluvě na tel 569 431 340 (do 12.00 hod.)

TJ JISKRA HAVLÍČKŮV BROD
Kontakt na TJ Jiskra:
Ledečská 3028
580 01 Havlíčkův Brod
IČ: 00529672
tel: 564 503 723
Tajemník: Pavel Mazánek, tel.: 603 296 805, e-mail: pavel.mazanek@seznam.cz
www: http://jiskrahb.hyperlinx.cz/

__________________________________________________
Solná jeskyně – HB
- provozní doba: Po - Pá: 9:00 - 11:00
So: 9:00 - 12:00

a 13:00 - 18:00 hod.
říjen až duben - dále dle dohody
(nutno dohodnout v týdnu předem)

Ne: zavřeno
Kontakt: Beckovského 2045 (1. patro správní budovy bývalého Pleasu)
Havlíčkův Brod
tel.: 776 497 397
www.solnajeskyne-hb.cz

Ayurvéda v praxi – Ivana Georgievová
Přednášky a kurzy:
26. září - Vitalita a zdraví
- pitné kúry na odplavení škodlivin v těle
- jednoduché možnosti na zlepšení psychiky a vitality v době podzimu
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Informace a kontakt:

- tel: 724 137 587, e-mail : ivaveda@ivaveda.eu, www.ivaveda.eu
- přednášky se konají v budově krajského střediska ČSŽ, Horní ul. 197, 3. patro
- začátek přednášky vždy v 17.15 hod.
- na každé přednášce bude dán prostor na dotazy týkající se možných aktuálních zdravotních
problémů.
- cena přednášky je 100,-- Kč.
- na všechny přednášky si vezměte hrneček, bude možné ochutnat čaj k tématu
Na každé přednášce ochutnávka čajů. Možnost zakoupit knížky Jídlem ke zdraví a
Jídlem k rovnováze a zdraví (Očistné kúry) a Jídlem k radosti

Relaxační centrum ZVUKOVÉ LÁZNĚ
Na všechny akce, prosíme nahlásit se předem - SMS +420 603 824 756 nebo e-mail:
zvukovelazne@centrum.cz
Kontakt a přihlášky:

Zvukové lázně
Nádražní 397 (budova ROSSin, 3. patro)
580 01 Havlíčkův Brod

- tel.: 603 824 756
- e-mail: zvukovelazne@centrum.cz, www.zvukovelazne.cz
________________________________________________________________________

FAMILY POINT
Přednášky pro rodiče, veřejnost:
Terapeutické využití kamenů a minerálů
Termín konání: 6. září 2017, od 16.00 hod. v prostoeách Family Pointu
- přednáška s lektorkou Eliškou Beránkovou
- Kde se kameny berou a proč mají svou moc? Jaké mají kameny účinky, jak s nimi pracovat
ajak je používat
- kameny lze na místě zakoupit
- vstup zdarma
Druhy šikany
Termín konání: 18. září 2017, od 16.00 hod. – budova AZ Centra, Rubešovo nám. 171,
divadelní sál
- přednáška PaedDr. Zdeňka Martínka
- rezervace nutná, počet míst omezen!
Jak dosáhnout sebevědomí a sebelásky podle dalajlámy
Termín konání: 20. září 2017, od 16.00 hod. v prostorách Family Pointu
- ano, dokážete získat sebevědomí – není to otázka Jestli?, ale jen a pouze otázka Kdy?
- přednáška u lahodného čaje, vstup zdarma
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Všechny přednášky a besedy jsou bezplatné.
Náplň činnosti Family Pointu:
- bezplatné služby pro veřejnost
- zázemí pro nakrmení a přebalení dětí v centru Havlíčkova Brodu
- informace a poradenství pro rodiny
- internet pro veřejnost
- akce pro rodiny
Kontakt:
Family Point Havlíčkův Brod
Horní ul. 197
580 01 Havlíčkův Brod
Tel.: 734 694 487 – p. Jana Sobotková, p. Michaela Hovorková
e-mail: havl.brod@familypoint.cz
http://vysocina.familypoint.cz/
___________________________________________________________________________

SENIOR POINT
- kontaktní místo pro seniory (pomoc v sociální oblasti, rady v každodenních situacích…)
- bezplatné služby
Akce:
- pravidelné akce v září:
Čtvrtky – pravidelný zdravotní monitoring ve spolupráci se SZŠ a
VOŠZ Havlíčkův Brod
- od 8.00 do 10.00 hod. si bezplatně můžete nechat změřit TK, GM a BMI (tlak, cukr a
tuk)
Čtvrtky – zdravotní cvičení
- od 9.00 do 16.00 hod. – s sebou pohodlné oblečení, přezůvky či ponožky)
Pátky – rukodělné dílničky od 9.00 do 11.00 hod.
Nordic Walking – v případě příznivého počasí v pondělky
- sraz vždy ve 14.00 hod. v kanceláři Senior Pointu
Petang – v případě příznivého počasí v pondělí
- sraz v 9.00 hod. v kanceláři Senior Pointu
Cyklus přednášek – Bezpečný podzim života:

26

Poradenský den v Senior Pointu
- alzheimer poradna Kraje Vysočina – nutná rezervace na tel. 561 111 323 nebo
733 629 018
Kontakt:
Senior Point
Rubešovo nám. 171 (budova AZ centra)
580 01 Havlíčkův Brod
Tel.: 724 551 604 – p. Ilona Loužecká, Dis. – koordinátor Senior Pointu Havl. Brod
- ředitelka Oblastního spolku ČČK
e-mail: louzecka@seznam.cz
http://www.oscck.cz

AZ CENTRUM Havlíčkův Brod – středisko
volného času
- aktuální zájmové kroužky na školní rok 2016/2017 najdete na www.azcentrumhb.cz
Akce:
Taneční skupina Tendenc:
- sestavy různých stylů a žánrů, především street dance, soutěžní i nesoutěžní skupiny
podle věku a dovedností s tancem, nejlepší tanečníci se zúčastní soutěží vč. MČR
- nabízí taneční vystoupení na plesy a vánoční večírky – kontakt na www.tendenc.cz
Kontakt: AZ Centrum- středisko volného času, p.o. Města Havlíčkův Brod
Rubešovo nám. 171, Havl. Brod
tel.: 569 427 874, 569 426 248
e-mail: ddm@hbnet.cz, kejklicek@hbnet.cz
www.azcentrumhb.cz

LOUTKÁŘSKÝ SOUBOR „Kráťa“ Havlíčkův
Brod
Divadelní představení se konají v budově AZ Centra volného času na Rubešově náměstí
č. 171 (bývalá ZŠ Rubešova) – divadelní sál, začátek vždy v 15:00 hod.
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Loutková představení 2017:
8. října
5. listopadu
26. listopadu
10. prosince
17. prosince

–
-

Jak Honza krále léčil
O Brodské smrti – permiéra
Zlá princezna
Čert a Káča
Král Lávra

- vstupné: děti 30,-- Kč, dospělí 40,-- Kč
- tel. p. Kintšner – 604 459 104, e-mail: divadlo.krata@gmail.com
- http://loutkovedivadlohb.uvadi.cz/

Nízkoprahový klub BAN!
- klub pro mladé lidi od 8 do 20 let
- místo, kde mohou mladí trávit volný čas, povídat si, přijít se poradit o problémech, hrát
šipky, fotbálek, ping-pong, pobýt na internetu…
- vstup zdarma, nutno dodržovat pravidla klubu
- otevírací doba:
Pondělí 14.00 Úterý
14.00 Středa 12.30 Čtvrtek 14.00 Pátek
12.30 -

- konzultační hodiny:
Pondělí
12.30 - 14.00 hod.
Úterý
12.30 - 14.00 a 18.00 - 19.00
Čtvrtek
12.30 - 14.00 a 18.00 - 19.00

18.00 hod.
18.00 hod.
15.30 hod.
18.00 hod.
15.30 hod.

Kontakt: Nízkoprahový klub BAN!
Rubešovo nám. 171 (bývalá ZŠ Rubešova, nyní AZ Centrum, vchod z parku)
580 01 Havlíčkův Brod
Tel.: 561 110 044, e-mail: ban@charitahb.cz

Mateřské centrum ZVONEČEK
vítá maminky, tatínky i prarodiče s malými dětmi

od pondělí do pátku od 8:00 – 12:00 hodin
na bývalé ZŠ Rubešova v Havlíčkově Brodě
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v 1. patře, kde je možné využít výtah pro kočárek.
Maminky se mohou realizovat při tvorbě různorodých programů a děti si mohou pohrát
v herně s hezkými hračkami, sklouznout se na skluzavce, popojíždět na různých
odstrkovadlech,
prolézt si prolézačkami a pohrát si s ostatními dětmi.
Přineste s sebou přezůvky pro sebe a své dítě.
Informace na tel.: 777 736 068 a 569 428 438,
e-mail: zvonecek@charitahb.cz, www.hb.charita.cz
https://www.facebook.com/MaterskecentrumZvonecek

Pravidelné programy v rámci otevírací doby:
PONDĚLÍ
08:00 – 12:00 Info.poradenství a herna pro rodiče s dětmi
08:00 – 09:30
09:00 – 09:30
09:30 – 10:30
09:30 – 10:00

14:30 – 16:00 Předškolák
s montessori prvky 4-6 let
Konverzace v Aj – pokročilí, s hlídáním dětí 15:00 – 17:00 Dramatické
kroužky
Pohybové hrátky pro děti i s rodiči
16:00 – 18:00 Tvořivé a výtvarné
dílny dle aktuál. programu
Pilates pro ženy i muže
16:15 – 17:15 Kurz němčiny
Výtvarná dílnička pro rodiče s dětmi
17:15 – 20:30 Jógy pro
začátečníky a mírně pokročilé

ÚTERÝ
08:00 – 12:00 Info.poradenství a herna pro rodiče s dětmi
09:30 – 10:00 Říkadla a cvičení pro nejmenší děti
10:00 – 11:30 Přednášky a besedy pro rodiče dle
aktuálního měsíčního programu

13:45 – 15:15 Zraju si- šest
kroků ke zvládnutí chování
16:00 – 17:30 Cvičení Tai-chi
pro pokročilé
16:00 – 17:00 Bioenergetická a
jiná cvičení

16:45 – 18:00 Kurz angličtiny
17:30 – 18:30 Osho meditace a
společné povídání
17:30 – 19:00 Cvičení Tai-chi
pro pokročilé
19:00 – 20:00 Volné taneční
hodiny ve stylu orientu

STŘEDA
08:00 – 12:00 Info.poradenství a herna pro rodiče s dětmi
08:30 – 11:45 „Dokážu to“s montessori prvky 2 – 4 roky
09:30 – 10:00 Tanečky se zpěvem a cvičení s říkadly
pro děti s rodiči
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15:00 – 15:45 Hrátky s
angličtinou
14:00 – 16:00 Duhové hraní pro
děti
16:00 – 18:00 Orientální tance
pro děti a dívky
18:00 – 19:00 Orientální tance

pro ženy – začátečnice
19:00 – 20:30 Africké tance

ČTVRTEK
08:00 – 12:00 Info.poradenství a herna pro rodiče s dětmi

14:15 – 17:00 Hrátky
s angličtinou
15:00 – 16:00 Dětská jóga
16:30 – 18:00 Cvičení Tai-chi
pro začátečníky
09:00 – 09:45 „Ostrov objevů“pro rodiče s dětmi od 1roku 18:00 – 19:00 Orientální tance
pro mírně pokročilé
10:00 – 10:45 „Ostrov objevů“ pro rodiče s dětmi od 2let 19:00 – 20:30 Orientální tance
pro ženy – pokročilé

PÁTEK
08:00 – 12:00 Info.poradenství a herna pro rodiče s dětmi
09:00 – 09:30
09:00 – 09:45
09:30 – 11:00
10:00 – 10:45

13:30 – 16:00 Umělecké
fotografování dle objednávek

Povídám, povídám pohádku
„Ostrov objevů“ pro rodiče s dětmi od 1roku
Konverzace v angličtině s hlídáním dětí
„Ostrov objevů“ pro rodiče s dětmi od 2 let

Další program na ZÁŘÍ
také pro pracující maminky a další zájemce
01.09. 17:00

HORMONÁLNÍ JÓGA pro ženy - kurz s lektorkou Ing.Yvonou
Švecovou.

02.09. 09:00
05.09. 10:00

05.09. 16:15
06.09. 10:00
08.09. 17:00
09.09. 09:00
09.09. 08:30
11.09. 16:00
12.09. 09:30
14.09. 09:00

HORMONÁLNÍ JÓGA – pokračování kurzu
SETKÁNÍ S MĚSTSKOU POLICIÍ– Prezentace MP se
zajímavými tématy.
Vezmi bezpečnost do vlastních rukou – poznávání dopravních značek
pomocí básniček.
BIOENERGETICKÁ A JINÁ CVIČENÍ s lektorem
Mgr.Martinem Jelínkem.
INFORMAČNÍ SCHŮZKA k projektu „V jednom kole?“ – kurzy
počítačů a soft skills s hlídáním dětí. Kurz je možné zakončit zkouškou a
certifikátem Ministerstva školství, popř. Evropským certifikátem ECDL.
HORMONÁLNÍ JÓGA pro ženy - kurz s lektorkou Ing.Yvonou
Švecovou.
HORMONÁLNÍ JÓGA – pokračování kurzu
PATCHWORK – dopolední klub pro každého příznivce patchworku.

PLETENÍ Z PEDIGU
VÝVOJ ZOUBKŮ V DĚTSKÉM VĚKU do 6 let, s praktickým
nácvikem dentální hygieny s preventistkou Markétou Kuttelwascherovou
OSTROV OBJEVŮ aneb univerzita pro batolata – ukázková
hodina
30

15.09. 09:00

OSTROV OBJEVŮ aneb univerzita pro batolata – ukázková
hodina

16.09. 09:00
17.09. 09:00
18.09. 09:30
18.09. 16:00
19.09. 8:30

ZDRAVÉ NOHY A RADOST Z CHŮZE – návrat k chodidlům,
vždyť nosí naši osobnost, s lektorkou Jaruškou Sedláčkovou.
ZDRAVÉ NOHY A RADOST Z CHŮZE – návrat k chodidlům,
vždyť nosí naši osobnost, s lektorkou Jaruškou Sedláčkovou.
PILATES PRO ŽENY I MUŽE – s lektorkou Ing. Lenkou
Trnkovou
CÍNOVÁNÍ – zhotovíte si svůj originální šperk ze skla a cínu.

DEN PRO ZDRAVÍ NAŠICH NEJMENŠÍCH – zahájení
- vystoupení dětských párů společenskýc tanců ATK Havl. Brod
- výstava fotografií na téma Zdravý životní styl
- prezentace škol a firem po celý den:
SZŠ a VOSZ – samovyšetření prsou na modelu, měření tuku, cukru a
cholesterolu
Dej si Bio – zdravé občerstvení s ovhutnávkou
OA a HŠ H. Brod – gastronomie, ukázyk a ochutnávka míchaných
nealkoholických nápojů
InBody centrum – celostní péče – pedikúra, manikúra, masáže nohou
Masážní studio Jiný Svět
Vizážistka a líčení
Gynekologicko-porodnické oddělení Nemocnice Havlíčkův Brod
Laktační poradna

19.09. 09:00
09:00

POPÁLKY – UŹ VÍM, ŽE PÁLÍ
EMOCE NOVOROZENCŮ A MALÝCH DĚTÍ – PhDr. Eva
Šulcová

10:30
10:30
10:30
12:00

MAŇÁSKOVÉ DIVADLO PRO NEJMENŠÍ
POPÁLKY – UŹ VÍM, ŽE PÁLÍ pro rodiče
JAK MINIMALIZOVAT rizika chemických škodlivin ve
stravě – Ing. Vít Syrový
PORUCHY VÝŽIVY - obezita, bulimie, anorexie - MUDr
Helena Staňková

16:00
16:00
17:30

KOČOVNÉ DIVADLO RÓZY BLECHOVÉ pro nejmenší
JAK MINIMALIZOVAT rizika chemických škodlivin ve
stravě – Ing. Vít Syrový
ZDRAVÉ VAŘENÍ pro celou rodinu a pro každý věk –
Ing.Lenka Trnková

21.09. 17:30

23.09. 09:00

TRADIČNÍ ČÍNSKÁ MEDICÍNA - povídání s Lucií Fenclovou
na téma:
Babí léto – ZEMĚ- SLEZINA – proč je důležitá, důraz na stravu
s ohledem QI, dietetická dopor.
KURZ EFEKTIVNÍHO RODIČOVSTVÍ - Neposlouchají děti,
co říkáte?
Neplatí na ně už žádné tresty a zákazy? Nevíte, jak je donutit uklízet nebo
se učit?
Pak čtete správné informace a kurz je určen právě Vám!
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25.09. 17:00

BUBNOVÁNÍ NA BUBNY DJEMBE s Mgr.Svatavou
Drlíčkovou.

25.09. 18:30

MUZIKOTERAPEUTICKÁ RELAXACE s Mgr.Svatavou
Drlíčkovou.

26.09. 10:00

HOMEOPATIE – poradenství a individuální konzultace se Zuzanou
Novou.

30.09. 08:30
05.10. 16:00

PATCHWORK – dopolední klub pro každého příznivce patchworku.
TAI-CHI - cvičení, které vám dovolí a které vás naučí rozumět sami
sobě – pro začátečníky.

Změna programů vyhrazena. Na konkrétní programy je vhodné se přihlásit předem,
neboť kapacita míst je omezena.
Podrobnější informace o pravidelných programech najdete na www.hb.charita.cz
________________________________________________________________________

Svatovojtěšská 2835, Havlíčkův Brod
Akce:
Prodejní akce dětského a kojeneckého oblečení
12. září 2017, od 8.30 do 16.00 hod.
- oblečení z funkčního materiálu, česká býroba – www-littleangel.cz
Bazárek
12. až 14. září 2017, denně od 8.30 do 17.00 hod.
- bazárek dětského oblečení a potřeb pro děti od narození, těhotenského oblečení a
potřeb pro nastávající maminky, kočárků a autosedaček
- přijímání věcí do bazárku v MaMMacentru 11. září od 8.30 do 17.00 hod.
- výdej neprodaných věcí 15. září od 8.30 do 17.00 hod.
- poplatek za možnost umístit věci do bazárku:
- 50,-- Kč za věci v hodnotě do 500,-- Kč
- 100,-- Kč za věci v hodnotě od 500,-- do 2.000,-- kč
- 150,-- Kč za věci v hodnotě nad 2.000,-- Kč
Přednášky a akce pro maminky a rodinné příslušníky:
Cena za přednášku: 150 Kč/osoba, v ceně jsou materiály
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Na všechny programy je nutné se předem přihlásit, neboť je počet míst omezený.
Můžete tak učinit na emailu: mammacentrum@seznam.cz, tel. 777582791, 777011921
info: www.mammacentrum.com

__________________________________________________________________________

Změna programu všech akcí vyhrazena.
Uzávěrka údajů dne 27.8.2016
Za správnost uvedených informací odpovídají pořadatelé, kteří nám je dodali nebo je mají
uvedeny na svých webových stránkách.
Městské informační centrum Havlíčkův Brod, Havlíčkovo nám. 57
Tel.: 569 497 357, 569 497 353
e-mail: icentrum@muhb.cz, www.muhb.cz
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