KALENDÁŘ AKCÍ - Choceň
SRPEN 2017
den

čas

název akce

místo konání

sobota 12. 8.
čtvrtek 31. 8.

9:00 - 12:00
14:00 - 17:00

Dva světy - Honza Vostřel - reliéf, Pavel Juřík - fotografie,
zahájení výstavy proběhne v sobotu 12. 8. v 15:00 hod.

Orlické muzeum

středa 2. 8.

10:00 - 11:30

Prázdninové předčítání v knihovně - Jak se maminka proletěla
s netopýry - můžete se těšit na hezké pohádky a výtvarnou dílnu,
vstupné 20 Kč, možnost rezervace na: knihovna.chocen@tiscali.cz

Městská knihovna

středa 9. 8.

10:00 - 11:30

Prázdninové předčítání v knihovně - Nelinka a jezero nádherných
ploutví - můžete se těšit na hezké pohádky a výtvarnou dílnu, vstupné Městská knihovna
20 Kč, možnost rezervace na: knihovna.chocen@tiscali.cz

středa 16. 8.

10:00 - 11:30

Prázdninové předčítání v knihovně - Květuška hledá tesaříka
- můžete se těšit na hezké pohádky a výtvarnou dílnu, vstupné 20 Kč, Městská knihovna
možnost rezervace na: knihovna.chocen@tiscali.cz
XVI. Pivní slavnosti - 15:00 - souboj štamgastů choceňských hospod
o sud piva, 17:30 - New Folder Band, 19:00 - Dědovy blechy,
park Peliny
20:45 - SUPERGROUP, 23:00 - DYMYTRY, 00:30 - Taipan,
občerstvení, atrakce pro děti

sobota 19. 8.

15:00

pondělí 21. 8.

8:00 - 15:30

Srpnový příměstský tábor - Bowling - ráno příchod do DDM,
s sebou: sportovní oblečení a obuv, svačina, pití, v ceně: oběd,
vstup na bowling, vstupné 160 Kč

Bowling

úterý 22. 8.

6:15 - 18:22

Srpnový příměstský tábor - EKOpark Liberec
- s sebou: jídlo, pití na celý den, kapesné, cena 550 Kč

sraz na nádraží ČD

středa 23. 8.

8:00 - 15:30

Srpnový příměstský tábor - Na kolách za záhadou hlavolamu
- s sebou: sportovní oblečení a obuv, přilba, svačina, pití, v ceně:
oběd, vstupné 130 Kč

sraz v DDM

čtvrtek 24. 8.

7:10 - 18:34

Srpnový příměstský tábor - Muzeum čokolády
- s sebou: jídlo, pití na celý den, kapesné, cena 550 Kč

sraz na nádraží ČD

pátek 25. 8.

8:00 - 15:30

Srpnový příměstský tábor - Kreativní a zážitkový den
- s sebou: sportovní oblečení a obuv, svačina, v ceně: oběd a pitný
režim, vstupné 140 Kč

DDM

SLOWPITCH - program v pátek: 20:30 - Homerun derby,
21:00 - Pivní štafeta, 21:30 - W.A.F., 23:00 - Modrý Mauricius,
program v sobotu: 14.00 - 19.00 - malování na obličej a skákací hrad, baseballový areál
20:00 - Dirty Blondes, 21:00 - Anacreon, 22:30 - Guns N´Roses
revival, 00:30 - Loco Loco, vstupné dobrovolné

pátek 25. 8.
neděle 27. 8.

pondělí 28. 8.

16:00 - 18:00

Taneční školička
- pro předškolní děti od 3 let, vstupné 30 Kč, přihlášky do 25. 8.

DDM

středa 30. 8.

10:00 - 11:30

Prázdninové předčítání v knihovně - Mimi a Líza - můžete se těšit
na hezké pohádky a výtvarnou dílnu, vstupné 20 Kč, možnost
rezervace na: knihovna.chocen@tiscali.cz

Městská knihovna

LETNÍ KINO 2017 - vstupné 50 Kč, za špatného počasí se promítání ruší
pátek 4. 8.
sobota 5. 8.
pátek 11. 8.
sobota 12. 8.
pátek 1. 9.
sobota 2. 9.

21:00
21:00
21:00
21:00
20:00
20:00

Špunti na vodě
Dítě Bridget Jonesové
Bezva ženská na krku
Na Mléčné dráze
Nechte zpívat Mišíka
Rodinný přítel

volejbalové kurty
volejbalové kurty
volejbalové kurty
volejbalové kurty
volejbalové kurty
volejbalové kurty

NABÍDKA DIVADELNÍHO PŘEDPLATNÉHO PODZIM 2017
úterý 26.9.
říjen
pondělí 13. 11.

19:30
19:30
19:30

Normální debil - Východočeské divadlo Pardubice
Smolíkovi - Studio DVA Praha
Pan Helpern a pan Johnson - Divadlo Ungelt Praha
Bližší informace na tel. 465 461 949 nebo e-mail: ic@chocen-mesto.cz

Upozornění: Změna termínů vyhrazena!
Informační centrum města Choceň: tel: 465 461 949, e-mail: ic@chocen-mesto.cz

Panský dům
Panský dům
Panský dům

