
 1 

Kalendář akcí – září 2016 
 
 
Zábavná geologie Železných hor 
datum začátku: 24.6.2016  
datum ukončení akce: 4.9.2016 
čas začátku akce: 09:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Městské muzeum Chotěboř 
druh akce: ostatní 
stručný popis akce: Výstava, otevřeno út – ne 9 - 12 a 13 – 17  
pořadatel: Městské muzeum Chotěboř 
 
Putovní výstava ke 100. výročí dokončení přehrady Pařížov 
datum začátku akce: 24.6.2016  
datum ukončení akce: 11.9.2016  
čas začátku akce: 09.00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Městské muzeum Chotěboř 
druh akce: ostatní 
stručný popis akce: Výstava, otevřeno út – ne 9 – 12 a 13 – 17 
pořadatel: Městské muzeum Chotěboř 
 
Marcel Zmožek a M. Z. Band 
datum začátku akce: 2.9.2016  
čas začátku akce: 18:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: sokolovna 
druh akce: kulturní 
stručný popis akce: vstupné 200 Kč, předprodej v Informačním centru Chotěboř 
pořadatel: Cekus Chotěboř  
 
Football Jägermeister Party II 
datum začátku akce: 2.9.2016 
čas začátku: 20:30 
místo konání (obec): Golčův Jeníkov 
místo konání: Club Vagon 
druh akce: kulturní 
pořadatel: Club Vagon  
 
Rimortis + Morava 
datum začátku akce: 3.9.2016  
čas začátku akce: 20:00 
místo konání (obec): Sedletín 
místo konání: letní parket 
druh akce: kulturní   
 
Balonková Helium Party 
datum začátku akce: 3.9. 2016 
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čas začátku akce: 20:30 
místo konání (obec): Golčův Jeníkov 
místo konání: Club Vagon 
druh akce: kulturní 
pořadatel: Club Vagon   
 
Šité panenky a loutky 
datum začátku akce: 6.9.2016  
datum ukončení akce: 28.10.2016  
čas začátku akce: 08.00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Společenská a kulturní místnost 
druh akce: ostatní 
stručný popis akce: Výstava Mileny Uhrové a spol.  
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a Informační centrum Chotěboř 
 
Tvoření 
datum začátku akce: 6.9.2016  
čas začátku akce: 14:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna - dětské oddělení 
druh akce: pro děti 
stručný popis akce: Děti si vyrobí různé druhy záložek, příspěvek na materiál 20 Kč.  
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a Informační centrum Chotěboř 
 
Chotěbořské divadlení 
datum začátku akce: 7.9.2016  
datum ukončení akce: 9.9.2016  
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: KD Junior 
druh akce: pro děti  
stručný popis akce: Festival divadelních představení pro děti. 
pořadatel: DDM-SVČ Junior  
 
Jakub Pustina a jeho hosté 
datum začátku akce: 8.9.2016  
čas začátku akce: 19:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: kino Chotěboř 
druh akce: kulturní  
stručný popis akce: Pěvecký koncert 11. Ročníku festivalu Jakub Pustina a hosté, účinkují:  
Ishii Masumi (Japonsko) – soprán, Pomares Juan (Panama) – tenor, Marta Vašková (ČR) – piano, 
Předprodej v Informačním centru Chotěboř 
pořadatel: Cekus Chotěboř  
 
Pouťová mega party 
datum začátku akce: 9.9.2016 
čas začátku akce: 20:30 
místo konání (obec): Golčův Jeníkov 
místo konání: Club Vagon 
druh akce: kulturní 
pořadatel: Club Vagon  
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Ve šlépějích Ignáta Herrmanna – Pamětní desky 
datum začátku akce: 10.9.2016  
čas začátku akce: 10:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: sraz u knihovny 
druh akce: ostatní  
stručný popis akce: Procházka po pamětních deskách v Chotěboři, provází pan Stanislav Michek, 
po skončení procházky pohoštění v knihovně.  
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a Informační centrum Chotěboř  
 
Dny evropského dědictví v Chotěboři 
datum začátku akce: 10.9.2016  
čas začátku akce: 14:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Kohoutův dům čp. 194 
druh akce: ostatní 
stručný popis akce: Dny evropského dědictví v Chotěboři věnované Kohoutově domu na náměstí. 
Program: 14.00 zahájení akce představiteli města a seznámení veřejnosti s činností Sdružení 
historických sídel Čech, Moravy a Slezska (Kohoutův dům)  
14.20 promítání starých fotografií chotěbořského náměstí, Mgr. Pavlíček (zasedací místnost MÚ 
Chotěboř) 
15.00 přednáška o historii domu, Mgr. Michal Rozhoň (Kohoutův dům) 
16.00 prezentace stavebně-historického průzkumu domu, Ing. arch T. Koreček, CSc., Ing. arch. 
J. Hubáček (Kohoutův dům) 
Zvuková instalace v prostorách domu, J. Gruska (Kohoutův dům) 
Dům čp. 194 na dobových pohlednicích místních sběratelů (Kohoutův dům) 
Výtvarná dílna pro děti i dospělé (Kohoutův dům) 
IV. ročník charitativní akce Dobropiknik (Kohoutův dům) 
Afterparty s koncertem (Kohoutův dům) 
pořadatel: Dobrá společnost  
 
Memoriál Jardy Mrkvičky 
datum začátku akce: 10.9.2016  
čas začátku akce: 20:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: sokolovna 
druh akce: kulturní 
stručný popis akce: Jubilejní 10. ročník Memoriálu Jardy Mrkvičky. Vystoupí kapely Fuga, New 
Titan, Liquid Face, Mrkev Band a Exit. 
 
Škwor, Harlej a Dymytry 
datum začátku akce: 10.9.2016 
čas začátku akce: 19:00 
místo konání (obec): Golčův Jeníkov 
místo konání: Club Vagon 
druh akce: kulturní 
stručný popis akce: Koncert kapel, 19.30 Dymytry, 21.30 Škwor, 23.30 Harlej 
pořadatel: Club Vagon  
 
Zapomenutá řemesla II 
datum začátku akce: 12.9.2016  
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čas začátku akce: 15:30 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: podkroví knihovny  
druh akce: vzdělávací 
stručný popis akce: Ing. Jaroslav Stehno prozradí mnoho zajímavostí o práci a nástrojích, které 
používal např. tkadlec, včelař, košíkář, řezník, pekař, pumpař, kameník, kloboučník nebo hrnčíř.  
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a Informační centrum Chotěboř  
 
Fialové podkroví 
datum začátku akce: 14.9.2016 
čas začátku akce: 18:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: podkroví knihovny 
druh akce: ostatní 
stručný popis akce: Hostem Pavla Fialy bude PhDr. Karel Richter, Csc., vojenský historik, člen 
obce spisovatelů, bývalý dlouholetý předseda klubu autorů literatury faktu, autor 52 knih 
s historickou tématikou.  
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a Informační centrum Chotěboř  
 
Grafiky Václava Chalupy a výstava k výročí sochaře Karla Opatrného a malířů 
Jindřicha Pruchy a Jiřího Horníka 
datum začátku akce: 16.9.2016 
čas začátku akce: 09:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Městské muzeum Chotěboř 
druh akce: kulturní  
stručný popis akce: Otevřeno denně mimo pondělí 9 – 12 a 13 – 17. Vernisáž výstavy 15.9. v 17 
hodin. 
pořadatel: Cekus Chotěboř  
 
Okresní výstava králíků, holubů a drůbeže 
datum začátku akce: 17.9.2016  
čas začátku akce: 08:00  
datum ukončení akce: 18.9.2016  
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: ul. Hromádky z Jistebnice 
druh akce: ostatní 
stručný popis akce: Expozice zakrslých králíků, výstava morčat, sobotní závod v králičím hopu, 
tradiční tombola, občerstvení. Otevřeno v sobotu 8 – 17, neděle 8 – 15. 
 
Rocková pípa Rádia Beat + Baron Beat 
datum začátku akce: 17.9.2016  
čas začátku akce: 19:00 
místo konání (obec): Chotěboř  
místo konání:  Panský dům Chotěboř 
druh akce: kulturní 
pořadatel: Panský dům Chotěboř   
 
Komorní smyčcový soubor při ZUŠ Třebíč 
datum začátku akce: 19.9.2016  
čas začátku akce: 19:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
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místo konání: podkroví knihovny 
druh akce: kulturní 
stručný popis akce: Koncert Komorního smyčcového souboru při ZUŠ Třebíč a Karla Plocka,  
Program: J. Pachelbel, G. F. Handel, G. P. Telemann aj.  
vstupné: dospělí 80 Kč, děti a senioři nad 65 let 50 Kč.  
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a Informační centrum Chotěboř  
 
Fouskův svět 
datum začátku akce: 22.9.2016 
čas začátku akce: 19.00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: kino Chotěboř 
druh akce: kulturní 
stručný popis akce: Předprodej vstupenek v Informačním centru Chotěboř, vstupné: 160 Kč, 
v předprodeji 140 Kč. 
pořadatel: Cekus Chotěboř  
 
Prodejní trhy  
datum začátku akce: 23.9.2016 
čas začátku akce: 8:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: parkoviště před OD Doubravka 
druh akce: ostatní 
pořadatel: Jiří Němec  
 
Zdráv a šťasten do pozdního věku 
datum začátku akce: 26.9.2016 
čas začátku akce: 17.00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: podkroví knihovny  
druh akce: vzdělávací 
stručný popis akce: přednáší Iva Georgievová, na přednášce se bude popíjet čaj, s sebou hrneček 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a Informační centrum Chotěboř 
 
Zahájení Týdnů pro duševní zdraví v Chotěboři 
datum začátku akce: 27.9.2016 
čas začátku akce: 9.00  
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: MÚ Chotěboř 
druh akce: ostatní 
stručný popis akce: Zahájení Týdnů pro duševní zdraví na Městském úřadu v Chotěboři, prodejní 
výstava výrobků Sociálně terapeutické dílny Bludiště, Denního stacionáře Bludiště a šicí dílny 
Chráněných dílen Fokusu Vysočina, s. r. o.  
pořadatel: Fokus Vysočina  
 
Večerní posezení u kávy se zpěvákem Bohušem Matušem 
datum začátku akce: 30.9.2016  
čas začátku akce: 20:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Kavárna Chotěboř 
druh akce: kulturní  
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stručný popis akce: Večerem provází: PhDr. Jiří Vaníček, rezervace míst: Kavárna Chotěboř, 
vstupné 120 Kč 
pořadatel: Kavárna Chotěboř  
 
 

 
Aktuálně předprodáváme:  
Marcel Zmožek a M.Z. Band  
Jakub Pustina a jeho hosté 
Fouskův svět 
Travesti show: Plnou parou vzad 
Manželský čtyřúhelník  
Bolšoj balet živě 2016/2017 
Přímé přenosy z Metropolitní opery v New Yorku 2016/17 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K 26.8. 2016 zpracovalo: 
Informační centrum Chotěboř, Fominova 257, 583 01 Chotěboř 
Tel.: 569 626 634, infocentrum@chot.cz, www.icchotebor.cz 

Změna programu vyhrazena. 
 


