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Kalendář akcí   
září 2017 

 
 
Svatba aneb jak šel čas 
datum začátku akce: 30.6. 2017 
datum ukončení akce: 3.9.2017 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Městské muzeum 
popis akce: Výstava Nikoly Melicharové, otevřeno úterý – neděle 9 – 12 a 13 – 17, prohlídky 
v každou celou hodinu 
pořadatel: Městské muzeum  
 
Milan Lepeška – Procházka lesem 
datum začátku akce: 30.6.2017 
datum ukončení akce: 3.9. 2017 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Městské muzeum 
popis akce: Výstava obrazů, otevřeno úterý – neděle 9 – 12 a 13 – 17, prohlídky v každou celou 
hodinu.  
pořadatel: Městské muzeum  
 
Zuzana Málková - Moje FotoVoko 
datum začátku akce: 1.9. 2017 
datum ukončení akce: 13.10. 2017 
čas začátku akce: 17:00 
místo konání (obec): Chotěboř  
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna   
popis akce: Výstava fotografií, vernisáž se uskuteční 1. září v 17 hodin. Vstupné: dospělí: 20 Kč, 
děti a mládež 6 - 18 let, senioři od 65 let, ZTP a ZTP/P 10 Kč, děti do 6 let zdarma. 
Otevírací doba: Po 8 - 12 a 13 - 17.30, Út - Pá 8 - 16. 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a Informační centrum Chotěboř  
 
Barokní kratochvíle 
datum začátku akce: 2.9. 2017 
čas začátku akce: 9.00 
místo konání (obec): Chotěboř  
místo konání: Městské muzeum 
popis akce: Závěr letních prázdnin bude v Chotěboři patřit baroku. Celodenní společenská událost 
pro všechny věkové kategorie s názvem Barokní kratochvíle. Chotěbořský raně barokní zámek z 
počátku 18. století ožije dobovým životem. Program: hudba, barokní tanec, divadelní příběhy, 
šermíři, koně, lidoví řemeslníci, občerstvení, soutěže atd. Více informací na www.cekus.eu 
pořadatel: Městské muzeum 
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Háčkovaný svět panenek 
datum začátku akce: 2.9. 2017 
datum ukončení akce: 29.10. 2017 
čas začátku akce: 9:00 
místo konání (obec): Chotěboř  
místo konání: Městské muzeum 
popis akce: Výstava, otevřeno út - ne 9 - 12 a 13 - 17. 
pořadatel: Městské muzeum Chotěboř  
 
Mlýnfest 
datum začátku akce: 2.9. 2017 
čas začátku akce: 10.00 
místo konání (obec): Chotěboř  
místo konání: areál U Nádržky 
popis akce: Benefiční hudební festival pro obnovu Horního mlýna u Chotěboře, dopolední program 
pro děti od 10 hodin, hlavní hudební program od 15 hodin, vystoupí: Pilgrim Pimple, Stoker one 
man band, Zdeněk Roller s projektem Egologie, Jazzibaba, Jada Band, Shout the blues band, 
Nuklear. 
Vstupné: 150 Kč, děti do 15 let zdarma. 
pořadatel: Spolek pro rozvoj svobodného vzdělávání, z. s., Bum Bum s. r. o., Vzdělávací a 
zážitkové centrum Chotěboř, z. s.  
 
Rimortis + Baron Beat  
datum začátku akce: 2.9. 2017 
čas začátku akce: 20:00 
místo konání (obec): Sedletín 
místo konání: letní parket  
 
Komorní koncert 
datum začátku akce: 3.9. 2017 
čas začátku akce: 16:00 
místo konání (obec): Chotěboř  
místo konání: kostel sv. Jakuba 
popis akce: Účinkují: Hana Medková (soprán), Václav Uhlíř (varhany) 
program: J. S. Bach, T. Albinon, W. A. Mozart, J. K. Kuchař, F. X. Thuri, L. Sluky, V. Uhlíř, 
vstupné dobrovolné. 
 
Jazz band Erwina Schrödingera 
datum začátku akce: 3.9. 2017 
čas začátku akce: 16:00 
místo konání (obec): Chotěboř  
místo konání: zámecké nádvoří 
popis akce: Koncert, vstupné dobrovolné 
pořadatel: Městské muzeum Chotěboř  
 
Josef Pepson Snětivý: Karel IV. - věčně mladý oslavanec 
datum začátku akce: 4.9. 2017 
čas začátku akce: 16:00 
místo konání (obec): Chotěboř  
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna - podkroví 
popis akce: Josef Pepson Snětivý, šéfredaktor Edice Český ČAS, povypráví o Karlu IV., který nebyl 
jen impozantní státník, ale také muž, kterému nebylo nic lidského cizí. Představí mimo jiné i 
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poutavou knihu Jana Bauera Lucemburkové - Rozhádaná rodinka Otce vlasti, která loni vyšla ve 
zmiňované edici. Vstupné 30 Kč. 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a Informační centrum Chotěboř  
 
 
Tvoření 
datum začátku akce: 5.9. 2017 
čas začátku akce: 14:00 
místo konání (obec): Chotěboř  
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna - dětské oddělení 
popis akce: Tvoření, s sebou 2 víčka a Pet lahev, příspěvek na materiál 20 Kč. 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a Informační centrum Chotěboř 
 
Novoveský stříbrný poklad 
datum začátku akce: 5.9. 2017 
čas začátku akce: 17:00 
místo konání (obec): Chotěboř  
místo konání: Městské muzeum 
popis akce: Přednáška Novoveský stříbrný poklad, přednáší Mgr. Aleš Knápek - archeolog muzea v 
Havlíčkově Brodě. 
pořadatel: Městské muzeum Chotěboř  
 
Chotěbořské divadlení 
datum začátku akce: 6.9. 2017 
datum ukončení akce: 8.9. 2017 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: kino Chotěboř, sokolovna 
popis akce: Přehlídka divadelních souborů. Více informací a program na www.dmchotebor.cz 
pořadatel: DDM-SVČ Junior  
 
Jakub Pustina a jeho hosté 
datum začátku akce: 6.9. 2017 
čas začátku akce: 19:00 
místo konání (obec): Chotěboř  
místo konání: kino Chotěboř 
popis akce: Operetní pěvecký koncert 12. Ročníku festivalu Jakub Pustina a jeho hosté, účinkují: 
Ivana Pavlů – soprán, Jakub Pustina – tenor, Marta Vašková – piano, program: E. Kalman: 
Čardášová princezna, E. Kalman: Hraběnka Mariza, F. Lehár – Giuditta, J. Strauss: Netopýr,  
O. Nedbal: Polská krev, R. Friml: Rose Marie, F. Lehár: Veselá vdova, předprodej vstupenek 
v Informačním centru Chotěboř  
pořadatel: Cekus Chotěboř  
 
Zpívejte lidičky s Petrem Nárožným 
datum začátku akce: 7.9. 2017 
čas začátku akce: 19:00 
místo konání (obec): Chotěboř  
místo konání: kino Chotěboř 
popis akce: Přátelské povídání s milými písničkami a povídáním, ve kterém se setkávají moudrost 
a humor, tak jak je život přináší. 
Účinkuje: Petr Nárožný a divadlo Kamarádi. Vstupné v předprodeji 180 Kč, na místě 200 Kč, 
předprodej v Informačním centru Chotěboř. 
pořadatel: DDM-SVČJunior  
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Farmářské trhy 
datum začátku akce: 8.9. 2017 
čas začátku akce: 8:00 
místo konání (obec): Chotěboř  
místo konání: nám. T.G.M. 
pořadatel: Jiří Němec  
 
Vlněný kabát, sukně a batoh 
datum začátku akce: 10.9. 2017 
čas začátku akce: 18:00 
místo konání (obec): Chotěboř  
místo konání: nám. T.G.M. a Kohoutův dům 
popis akce: Koncertní provedení skladeb Lucie Vítkové na náměstí, promítání filmu o autorce a 
beseda s ní v Kohoutově domě. 
pořadatel: KRA a Dobrá společnost  
 
Rok 1968 a sovětská okupace 
datum začátku akce: 11.9. 2017 
čas začátku akce: 16:00 
místo konání (obec): Chotěboř  
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna - podkroví 
popis akce: Přednáška PhDr. Prokopa Tomka, Ph.D. - chotěbořský rodák, absolvent studia historie 
na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V letech 1996 - 2007 byl pracovníkem Úřadu 
dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu. V současné době pracuje ve Vojenském 
historickém ústavu v Praze. Je autorem studií věnovaných různým tématům z doby komunistické 
totality. V poslední době se věnuje zejména problematice druhého a třetího odboje. Vstupné 30 
Kč. 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a Informanční centrum Chotěboř  
 
Dny evropského dědictví v Chotěboři 
datum začátku akce: 16.9. 2017 
čas začátku akce: 14:30 
místo konání (obec): Chotěboř  
místo konání: zámecký park 
popis akce: Pěší vycházka po trase zámecký park - hrobka Dobrzenských - Liboháj - Rochňovec. 
pořadatel: město Chotěboř 
 
Andree Rieu - Koncert z Maastrichtu 
datum začátku akce: 16.9. 2017 
čas začátku akce: 19:00 
místo konání (obec): Chotěboř  
místo konání: kino Chotěboř  
popis akce: Hudebník proslul po celém světě jako král walzu a je bezpochyby jedním z 
nejpopulárnějších umělců vůbec. Jeho výroční koncert a zároveň vrchol letošní hudební sezóny si 
budou moci užít diváci po celém světě právě díky přenosu do kin. Kulisou koncertu bude znovu 
překrásné středověké náměstí v Andrého rodném městě Maastrichtu. Právě tam i letos vystoupí 
šedesátičlenný Johann Strauss Orchestra, jeho věhlasní tenoři, sopranistky a speciální hosté. 
Koncert Andrého Rieu je příslibem nezapomenutelného hudebního zážitku plného humoru, zábavy 
a emocí pro diváky všech věkových skupin. Exkluzivně v kinech uvidí diváci navíc zákulisní 
rozhovor se samotným Andrém. 
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Letošní koncert je výjimečný právě proto, že ve svém rodném Maastrichtu začal André přesně 
před třiceti lety spolupracovat s Johann Strauss Orchestra. Hudební těleso se za ta léta rozrostlo z 
malé skupinky muzikantů poskládaných z Andrého středoškolské třídy na úctyhodně veliký sbor 
těch nejlepších hudebníků světa. Dnes plní stadiony a svou hudbou šíří radost po celém světě. 
Předprodej vstupenek v Informačním centru Chotěboř. 
pořadatel: Cekus Chotěboř  
 
Okresní výstava králíků, holubů a drůbeže 
datum začátku akce: 16.9. 2017 
čas začátku akce: 8:00 
místo konání (obec): Chotěboř  
místo konání: ulice Hromádky z Jistebnice 
popis akce: Expozice klubu chovatelů zakrslých králíků, chotěbořská výstava morčat, sobotní 
závod v králičím hopu, tradiční tombola, občerstvení. 
Otevřeno: so 8 - 17, ne 8 - 15 hodin. 
 
Čína s batohem nejen po Sečuánsku 
datum začátku akce: 18.9. 2017 
čas začátku akce: 16:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna - podkroví 
popis akce: Přednáška s projekcí cestovatelů Pavla Chluma a Petra Kvardy. Vstupné 50 Kč. 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a Informační centrum Chotěboř  
 
Společné čtení - Pohádky o princeznách 
datum začátku akce: 21.9. 2017 
čas začátku akce: 16:00 
místo konání (obec): Chotěboř  
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna - dětské oddělení 
popis akce: Společné čtení např. o princezně Máně, Furieně nebo princezně Palačince. Čte 
Markéta Kadlecová. 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a Informační centrum Chotěboř  
 
Slyšet očima 
datum začátku akce: 22.9. 2017 
čas začátku akce: 19:00 
místo konání (obec): Chotěboř  
místo konání: Zastávka 194 (Kohoutův dům) 
popis akce: Promítání dokumentu Slyšet očima. Rakousko je jedním z mála států, který uznal 
znakový jazyk jako další oficiální řeč pro svou zemi. I přes možnosti tlumočení se však situace 
tamní neslyšící komunity nedá považovat za ideální. Neslyšící politička Helene Jarmer, jedna z 
postav snímku, se to snaží změnit. Mladí neslyšící manželé Hagerovi přemítají, do jaké míry 
nedoslýchavost ovlivní život jejich čerstvě narozeného syna Emila. Domunet zachycuje střípky ze 
životů několika neslyšících a zaměřuje se přitom na sílu a barevnost paralelního světa znakového 
jazyka. host: Leoš Mačák z organizace Tichý svět. 
pořadatel: Dobrá společnost  
 
Prodejní trhy 
datum začátku akce: 22.9. 2017 
čas začátku akce: 8:00 
místo konání (obec): Chotěboř  
místo konání: parkoviště naproti OD Doubravka 
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pořadatel: Jiří Němec  
 
VVoktoberfest 2017 
datum začátku akce: 23.9. 2017 
čas začátku akce: 12:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Velký Voči 
popis akce: 6. ročník chotěbořského oktoberfestu.  
pořadatel: Kinokavárna Velký Voči  
 

Krucemburk - příběhy z války 
datum začátku akce: 25.9. 2017 
čas začátku akce: 15:00 
místo konání (obec): Chotěboř  
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna - podkroví 
popis akce: Pavel Vomela z Krucemburku povypráví příběh rodiny paní Maškové z lihovaru, 
vstupné 30 Kč. 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a Informační centrum Chotěboř  
 
Duo Jamaha 
datum začátku akce: 26.9. 2017 
čas začátku akce: 18:00 
místo konání (obec): Chotěboř  
místo konání: kino Chotěboř 
popis akce: Koncert, vstupné 200 Kč, předprodej v Informačním centru Chotěboř. 
pořadatel: Cekus Chotěboř  
 
Úhlavní přátelé 
datum začátku akce: 27.9. 2017 
čas začátku: 20:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: kino Chotěboř 
popis akce: divadelní komedie, hrají: Tereza Kostková, Miroslav Vladyka, Nela Boudová, Radek 
Holub, předprodej vstupenek v Informačním centru Chotěboř 
pořadatel: Cekus Chotěboř  
 
AUTOKOLEKTIV Zdeněk Izer 
datum začátku akce: 28.9. 2017 
čas začátku akce: 20:00 
místo konání (obec): Chotěboř  
místo konání: sokolovna 
popis akce: Zábavný pořad, ve kterém se diváci budou moci setkat s jedinečným a 
nezaměnitelným humorem Zdeňka Izera. Jako vždy přijdou na řadu oblíbené scénky, parodie, 
mnoho skvělých vtipů a imitování celé řady populárních českých i zahraničních zpěváků a 
zpěvaček. Vystoupení je opět obohacené videoprojekcemi, nejrůznějšími zábavnými kostýmy a 
převleky a světelnými efekty. 
Vstupné: v předprodeji 250 Kč, na místě 300 Kč, předprodej v Informačním centrum Chotěboř. 
pořadatel: TJ Sokol   
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Pohár starosty obce a Memoriál Milana Zadražila  
datum začátku akce: 30.9. 2017 
místo konání (obec): Vepříkov 
popis akce: soutěž v požárním útoku mužů a žen  
pořadatel: SDH Vepříkov 
 
 
Aktuálně předprodáváme:  
kino srpen a září  
Jakub Pustina a jeho hosté   
Zpívejte lidičky s Petrem Nárožným  
André Rieu – koncert z Maastrichtu  
Duo Jamaha – koncert  
Úhlavní přátelé – divadelní komedie 
AUTOKOLEKTIV Zdeněk Izer 
Sklenařinka a Josef Zíma 
Blbiny z ústní dutiny Jaroslava SUCHÁNKA s písničkami Pepy Štrosse 
Přímé přenosy z Metropolitní opery v New Yorku v sezoně 2017 – 18  
 
 
 
 
     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K 25.8. 2017 zpracovalo: 
Informační centrum Chotěboř, Fominova 257, 583 01 Chotěboř 
Tel.: 569 626 634, icchotebor@cekus.eu, www.icchotebor.cz 

Změna programu vyhrazena. 
 


