KALENDÁŘ AKCÍ: září 2013
Výstava malovaného skla paní Jany Kovačkové a fotografií pana
Josefa Němce
kdy: 5.7.2013 09:00 – 8.9.2013 17:00
kde: zámecké výstavní prostory
adresa: Riegrova 1, Chotěboř
popis akce:
Paní Jana Kovačková se posledních zhruba 25 let profesionálně věnuje malování skla, čemuž
se v mládí vyučila v severočeském Novém Boru. Ve výstavních prostorách zámku můžete
vidět křehkou krásu jejího malovaného skla a také její cínové šperky s polodrahokami.
Na fotografiích pana Jaroslava Němce můžete obdivovat krásu řeky Doubravy a také
zajímavé momentky ze vzdálenějších zemí.
Otevřeno je denně mimo pondělí: 9.00-12.00 a 13.00-17.00 hodin.
Z organizačních důvodů (svatební obřady) bude pro návštěvníky MUZEUM UZAVŘENO v
sobotu 7. září 2013 od 11.00 do 13.00, dopolední prohlídky pouze v 9.00 a 10.00 hodin.
Odpolední prohlídky v 13.00, 14.00, 15.00 a 16.00 proběhnou beze změny.
kategorie: kulturní, výstava
pořádá: CEKUS Chotěboř

Výstava obrazů: Prolínání barev a tvarů
kdy: 9.7.2013 08:00 – 6.9.2013 17:00
kde: Společenská a kulturní místnost v městské knihovně
adresa: Krále Jana 258, Chotěboř
popis akce:
Městská knihovna a Informační centrum Chotěboř Vás srdečně zvou na výstavu obrazů paní
Jany Macákové. Ta je členkou výtvarné sekce Střediska východočeských spisovatelů a
věnuje se fotografii a abstraktní kresbě. Řada jejích kulturních a sportovních fotografických
příspěvků byla publikována na stránkách knih, časopisů, CD atd.
Výstava je přístupná v otevírací době infocentra a tradičně je ke zhlédnutí v podkroví
knihovny.
kategorie: kulturní, výstava
pořádá: Městská knihovna Chotěboř

Výstava: Knihy bratří Čapků
kdy: 2.9.2013 08:00 – 31.10.2013 16:00
kde: městská knihovna
adresa: Krále Jana 258, Chotěboř
popis akce: Knihy ze sbírky Jaroslava Kreibicha, kterému se podařilo shromáždit několik děl
slavných bratrů s jejich věnováním a podpisy.
Výstava je umístěna v čítárně oddělení pro dospělé čtenáře.
kategorie: výstava
pořadatel: Městská knihovna Chotěboř

Křišťálový kilometr
kdy: 4.9.2013 17:00
kde: letní stadion Chotěboř
popis akce: Běh na 1000 m, pro děti kratší tratě.

kategorie: sportovní
pořadatel: atletický oddíl TJ CHS Turbo Chotěboř

Pouťový víkend v klubu Vagon
kdy: 6.9.2013 19:30 – 7.9.2013 03:00
kde: Klub Vagon (u zastávky ČD)
adresa: Mírová 265, Golčův Jeníkov
popis akce: V pátek večer 6.9.2013 zahrají Starý klády, v sobotu večer 7.9.2013 Kyvadlo.
kategorie: koncert
pořádá: Klub Vagon Golčův Jeníkov

One Direction: This is us
kdy: 6.9.2013 20:00
kde: Kino Družba Chotěboř
adresa: Tyršova 256, Chotěboř
popis akce:
Dokumentární film o chlapecké kapele One Direction, která byla objevena v britském
soutěžním pořadu „The X Factor“ v roce 2012, kde skončili třetí. Kapela rychle získala
miliony fanoušků po celém světě. Film je s titulky.
Vstupné: předprodej IC Chotěboř (tel. 569 626 634) 140 Kč – v otevírací době infocentra!
kategorie: kino, předprodej
pořádá: CEKUS Chotěboř

Turnaj v malé kopané
kdy: 7.9.2013 09:00
kde: hřiště pod školkou ve Vepříkově
adresa: obec Vepříkov
popis akce:
Prezence od 8 hodin, začátek v 9 hodin, hřiště s umělým povrchem pod školkou, obuv s
hladkou podrážkou, startovné 500 Kč, závazné přihlášky na tel. 607616943, občerstvení
zajištěno.
kategorie: sportovní
pořádá: SDH Vepříkov

Podoubravský víceboj 2013
kdy: 7.9.2013 13:00
kde: areál sokolovny v Krucemburku
adresa: městys Krucemburk
popis akce: Soutěž starostů obcí Podoubraví a jejich družstev v netradičních disciplínách.
kategorie: sportovní
pořadatel: Svazek obcí Podoubraví

Dny evropského dědictví v Chotěboři
kdy: 7.9.2013 14:00 – 16:00
kde: kostel sv. Jakuba Staršího a Kaple Povýšení sv. Kříže
popis akce:
V tento den bude pro veřejnost přístupný kostel sv. Jakuba Staršího a Kaple Povýšení
sv. Kříže. Doprovodným programem bude koncert dětského pěveckého souboru Kvítek v
15.00 hodin a výstava výrobků chráněných dílen Občanského sdružení Benediktus.

kategorie: kulturní

Přednáška: Energie kolem nás
kdy: 9.9.2013 16:00
kde: Společenská a kulturní místnost v městské knihovně
adresa: Krále Jana 258, Chotěboř
popis akce:
Terapeut, reflexolog, kineziolog, biopraktik a telestét pan Josef Semrád Vás seznámí se
světem energií. Ukáže postupy práce s virgulí a pendlem. Jak vyhledet škodlivá místa? Jak
poznat, co nám prospívá? Jak poprosit strom o to, aby z nás odebral naši životní tíhu? Kde a
jak hledat byliny pro náš duchovní rozvoj? Dozvíte se také o práci s drahými kameny a o tom,
které kameny jsou pro Vás nejvhodnější.
Vybíráme 20,-Kč na příspěvek pro lektora. Bližší informace: www.terapieji.cz a
josefsemrad@gmail.com.
kategorie: ostatní
pořadatel: Městská knihovna Chotěboř

Čtenářská dílna
kdy: 9.9.2013 18:00
kde: Společenská a kulturní místnost v městské knihovně
adresa: Krále Jana 258, Chotěboř
popis akce:
Přijďte sdílet své zážitky z četby knihy Zbabělci od Josefa Škvoreckého. Setkání se
uskuteční v podkroví městské knihovny a je určeno pro všechny, kteří knihu v nedávné době
četli. Tradičně pod vedením Mgr. Lucie Dostálkové.
kategorie: ostatní
pořádá: Městská knihovna Chotěboř

JAKUB PUSTINA a jeho hosté
kdy: 11.9.2013 18:00
kde: Kino Družba Chotěboř
adresa: Tyršova 256, Chotěboř
popis akce:
Pěvecký koncert: soprán – Jennifer Yoon (Jižní Korea), baryton – Jakub Pustina, klavírní
doprovod – Richard Pohl. Více informací na www.jakubpustina.cz.
Vstupné: předprodej IC Chotěboř (tel. 569 626 634) 120 Kč – v otevírací době infocentra!, na
místě 140 Kč, držitelé abonentních průkazů 80 Kč.
kategorie: koncert, kulturní, předprodej
pořadatel: CEKUS Chotěboř

Zahájení kurzu tance a společenského chování
kdy: 12.9.2013 18:00
kde: sokolovna
adresa: Tyršova 712, Chotěboř
kategorie: ostatní
pořadatel: DDM-SVČ Junior Chotěboř

Trhy na náměstí
kdy: 13.9.2013 08:00
kde: náměstí T. G. M. Chotěboř
kategorie: ostatní
pořádá: pan Jiří Němec – 602 482 882

Výstava: Tichý století v Chotěboři
kdy: 13.9.2013 09:00 – 27.10.2013 17:00
kde: zámecké výstavní prostory
adresa: Riegrova 1, Chotěboř
popis akce:
Výstava o chotěbořském rodákovi a občanovi.
Vernisáž se uskuteční 12.9.2013 od 17.00 hodin.
Otevřeno je denně mimo pondělí: 9.00-12.00 a 13.00-17.00 hodin.
Z organizačních důvodů (svatební obřady) bude pro návštěvníky MUZEUM UZAVŘENO v
sobotu 14. září 2013 od 10:00 do 13:00 – prohlídka dopoledne pouze v 9 hodin. Odpolední
prohlídky v 13.00, 14.00, 15.00 a 16.00 proběhnou beze změny.
kategorie: kulturní, výstava
pořadatel: CEKUS Chotěboř

Memoriál Jardy Mrkvičky
kdy: 14.9.2013 19:00
kde: sokolovna
adresa: Tyršova 712, Chotěboř
popis akce: Minifestival rockových kapel. Zahrají kapely Mrkev Band, New Titan, Atlantik,
Fuga, Experiment a Liquid Face.
Výtěžek z akce bude již tradičně věnován onkologickému oddělení Nemocnice Havlíčkův
Brod.
kategorie: koncert

Výstava paní Jaroslavy Dvořákové – Motýlí krása ve fotografii
kdy: 16.9.2013 08:00 – 21.10.2013 16:00
kde: společenská a kulturní místnost
adresa: Krále Jana 258, Chotěboř
popis akce:
Výstavu krásných fotografií motýlů pro Vás připravila paní Dvořáková z Chotěboře a bude
přístupná v otevírací době infocentra.
Vernisáž se uskuteční 16. 9. 2013 od 17.00 hodin.
kategorie: výstava
pořadatel: Městská knihovna Chotěboř

Chotěbořské divadlení
kdy: 18.9.2013 15:00 – 20.9.2013 12:30
kde: KD Junior
adresa: Tyršova 793, Chotěboř
popis akce: Festival divadelních představení pro děti. Více na www.ddmchotebor.cz.
kategorie: pro děti
pořadatel: DDM-SVČ Junior Chotěboř

Okresní výstava králíků, holubů a drůbeže
kdy: 21.9.2013 08:00 – 22.9.2013 15:00
kde: výstaviště v ul. Hromádky z Jistebnice
adresa: Hromádky z Jistebnice 1694, Chotěboř
popis akce:
Výstava spojená s expozicí Klubu chovatelů zakrslých králíků a chotěbořskou výstavou
morčat. Tradiční tombola, občerstvení.
Otevřeno: sobota 8.00-17.00 hodin, neděle 8.00-15.00 hodin. V sobotu od 9.00 do 16.00
hodin 5. závod turnaje o Pohár města Chotěboř v králičím hopu.
kategorie: sportovní
pořadatel: Základní organizace Českého svazu chovatelů Chotěboř

Springsteen& I
kdy: 21.9.2013 20:00
kde: Kino Družba Chotěboř
adresa: Tyršova 256, Chotěboř
popis akce:
Unikátní hudební dokument obsahuje nejen nejoblíbenější hity BruceSpringsteena, ale také
dosud nezveřejněná legendární vystoupení z průběhu celé jeho kariéry.
Vstupné: předprodej IC Chotěboř (tel. 569 626 634) 150 Kč – v otevírací době infocentra!
Délka dokumentu 85 minut.
kategorie: kino, koncert, kulturní, předprodej
pořadatel: CEKUS Chotěboř

HARLEJ + ALKEHOL + KRUCIPÜSK
kdy: 21.9.2013 20:00
kde: Klub Vagon (u zastávky ČD)
adresa: Mírová 265, Golčův Jeníkov
popis akce:
Trojkoncert pro všechny rockové fanoušky.
Vstupné: předprodej IC Chotěboř (tel. 569 626 634) od 1. září 2013!
kategorie: koncert, předprodej
pořádá: Klub Vagon Golčův Jeníkov

Ani Krampol není dokonalý
kdy: 22.9.2013 19:00
kde: Kino Družba Chotěboř
adresa: Tyršova 256, Chotěboř
popis akce:
Vyprávění známého herce o jeho zážitcích z natáčení mnoha filmů, seriálů a především z
natáčení pořadu „Nikdo není dokonalý“.
Vstupné: předprodej IC Chotěboř (tel. 569 626 634) 170 Kč – v otevírací době infocentra!, na
místě 200 Kč, držitelé abonentních průkazů 100 Kč.
kategorie: kulturní, předprodej
pořadatel: CEKUS Chotěboř

Beseda: Léčivé mandaly
kdy: 23.9.2013 17:30

kde: Společenská a kulturní místnost v městské knihovně
adresa: Krále Jana 258, Chotěboř
popis akce:
Na besedě s paní Lenkou Losertovou se dozvíme, co je mandala, k čemu slouží, čím nás
obohacuje a co vnáší do našeho běžného života. Uvidíme také praktickou ukázku, jak s ní
pracovat a jak s její každodenní pomocí můžeme poznat sami sebe a vnést do života klid,
pohodu, lásku a štěstí, které nám tak chybí. Na besedě budete mít možnost zakoupit kalendář
mandal na rok 2014 a také jednotlivé mandaly.
kategorie: ostatní
pořadatel: Městská knihovna Chotěboř

Dokumentární film: Vzdám to až zítra
kdy: 23.9.2013 20:30
kde: Společenská a kulturní místnost v městské knihovně
adresa: Krále Jana 258, Chotěboř
popis akce:
Je možné, aby byl někdo odsouzen k trestu smrti za zločin, který s největší pravděpodobností
nespáchal? Dokumentární film z cyklu Promítej i ty. Akce se uskuteční v podkroví Městské
knihovny Chotěboř.
kategorie: ostatní
pořadatelé: Člověk v tísni, AMNESTY INTERNATIONAL, Dobrá společnost, Městská
knihovna Chotěboř

Pouťová výstava: Dorty a dortíčky
kdy: 28.9.2013 13:00 – 16:00
kde: Úřad městyse Uhelná Příbram
adresa: obec Uhelná Příbram
popis akce:
Kulturní komise v Uhelné Příbrami si již tradičně na pouťový víkend připravila výstavu,
tentokrát na téma dorty a dortíčky. Výstava se uskuteční v budově úřadu městyse.
Prosíme ženy, aby své výrobky přinesly 28. září 2013 do společenské místnosti úřadu v době
od 12.00 do 12.15 hodin. Všichni jsou srdečně zváni.
kategorie: výstava
pořádá: Kulturní komice v Uhelné Příbrami

PUNC
kdy: 28.9.2013 20:00
kde: KD Jeřišno
adresa: obec Jeřišno
popis akce: Taneční zábava
kategorie: ostatní
pořádá: www.jerisno.cz

Setkání se spisovatelem Vlastimilem Vondruškou
kdy: 30.9.2013 16:00
kde: Společenská a kulturní místnost v městské knihovně
adresa: Krále Jana 258, Chotěboř
popis akce:
Městská knihovna Chotěboř pro Vás tentokrát připravila setkání se známým spisovatelem a
historikem Vlastimilem Vondruškou. Ten mimo jiné píše detektivní příběhy a historické

romány z českých dějin. Jako podnikatel patří k předním českým výrobcům kopií historického
skla. Kromě literatury patří mezi jeho zájmy horolezectví, kterému se aktivně věnoval více
než 20 let. Je rovněž autorem divadelních her, spolupracuje i s Českým rozhlasem. Na Vaši
návštěvu se těšíme v podkroví knihovny.
kategorie: ostatní
pořadatel: Městská knihovna Chotěboř

Zpracovalo:
Informační centrum Chotěboř, Krále Jana 258, 583 01 Chotěboř
tel.: 569626 634,734 264 245, infocentrum@chot.cz, www.icchotebor.cz

