Chotěboř ze všech Chotěboří nejchotěbořovatější
datum začátku akce: 17.05.2014
datum ukončení akce: 26.10.2014
čas začátku akce: 9:00 h.
místo konání (obec): Chotěboř
místo konání: zámek
druh akce: kulturní
stručný popis akce: Karel Čapek kdysi vyzval Beroun, aby se ze všech sil snažil být
tím nejberounovatějším Berounem a neusiloval o to být Římem. Totéž mohl vzkázat
kterémukoliv jinému městu. I Chotěboři. Jenomže co to znamená být tou
nejchotěbořovatější Chotěboří? Co je k tomu třeba? Patrně nic jiného, než vědět,
co to vlastně ta Chotěboř je. Ale víme to? Můžeme to zkusit poznat. Ale k poznání
většinou nevedou vyšlapané cesty, po kterých dennodenně běháme. Na jejich konci
je už dávno hotová a trochu zaprášená poučka. Zkusme tedy hledat jiné stezky,
pokusme se na Chotěboř podívat tak, jak jsme se třeba ještě nepodívali, protože
to, s čím se denně setkáváme, přestáváme vidět.
pořadatel: CEKUS Chotěboř

Šotek v muzeu Chotěboř
datum začátku akce: 27.06.2014
datum ukončení akce: 26.10.2014
místo konání (obec): Chotěboř
místo konání: Městské muzeum - zámek
druh akce: kulturní
stručný popis akce: Hravá výstava pro celou rodinu + nové stálé expozice Jindřich
Prucha a Zdenek Rykr. Otvírací doba: Út-Ne 9:00-12:00 a 13:00-17:00 h.
pořadatel: CEKUS Chotěboř

Obrazy Jaroslava Kreibicha
datum začátku akce: 23.07.2014
datum ukončení akce: 10.09.2014
místo konání (obec): Chotěboř
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna Chotěboř – podkroví
druh akce: kulturní
stručný popis akce: Otvírací doba: Po 8:00-12:00, 13:00-17:30, Út-Pá 8:00-16:00 h.,
So a svátky 8:00-12:00, Ne 13:00-17:00
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna Chotěboř

Dobropiknik
datum začátku akce: 05.09.2014
čas začátku akce: 16.00
datum ukončení akce: 19.00
místo konání (obec): Chotěboř
místo konání: geopark u gymnázia
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druh akce: pro děti, ostatní
stručný popis akce: Dobročinná akce pro děti i dospělé ve prospěch Denního
stacionáře Chotěboř. Komentovaná prohlídka geoparku a přírodní zahrady, koncert
na didgeridoo atd.
pořadatel: o. s. Dobrá společnost

Večerní posezení u kávy s hercem Martinem Dejdarem
datum začátku akce: 05.09.2014
čas začátku akce: 20.30
místo konání (obec): Chotěboř
místo konání: Kavárna Chotěboř
druh akce: kulturní
stručný popis akce: Večerem provází PhDr. Jiří Vaníček,
rezervace míst: Kavárna Chotěboř, vstupné 90,- Kč
pořadatel: Kavárna Chotěboř

Ve šlépějích Ignáta Herrmanna
datum začátku akce: 06.09.2014
čas začátku akce: 9.30
místo konání (obec): Chotěboř
druh akce: turistické
stručný popis akce: Letos již šestá tradiční toulka s Ignátem Herrmannem. Tento
rok se účastníci vydají na procházku okolo Břevnické přehrady. Sraz bude v 9.30 u
sochy I. Herrmanna. Účast potvrdit osobně v Informačním centru Chotěboř.
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a Informační centrum Chotěboř
adresa: Krále Jana 258, Chotěboř
telefon: 569 626 634
email: infocentrum@chot.cz
odkaz na stránky: http://www.icchotebor.cz

Dny evropského dědictví 2014 v Chotěboři
datum začátku akce: 06.09.2014
čas začátku akce: 14.00
místo konání (obec): Chotěboř
místo konání: Kaple Povýšení svatého kříže
druh akce: ostatní
stručný popis akce: ve 14.00 hodin zahájí Dny evropského dědictví koncert sakrální
hudby v podání Hany Vítkové, od 14.00 do 16.00 hodin - prohlídka kaple, od 14.00
do 16.00 hodin výstava některých dokladů z minulosti (historické dokumenty
dokládající údržbu kaple).
pořadatel: město Chotěboř

Podoubravský víceboj 2014
datum začátku akce: 6.9. 2014
čas začátku akce: 13.00
místo konání (obec): Ždírec nad Doubravou
místo konání: Firearéna (hasičské cvičiště)
druh akce: sportovní
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stručný popis akce: tradiční sportovní klání zastupitelů obcí Podoubraví,
občerstvení, hudební a kulturní doprovod zajištěn
pořadatel: město Ždírec nad Doubravou

8. ročník Memoriálu Jardy Mrkvičky
datum začátku akce: 06.09.2014
čas začátku akce: 19.00
místo konání (obec): Chotěboř
místo konání: sokolovna
druh akce: kulturní
stručný popis akce: vystoupí kapely Bengál, Fuga, Mrkev Band, Liquid Face, New
Titan, The Backroad Deals. Výtěžek z akce bude věnován havlíčkobrodské
nemocnici pro nedonošená miminka.

Chotěbořské divadlení
datum začátku akce: 10.9. 2014
čas začátku akce: 11.00
datum konce akce: 12.9. 2014
místo konání akce: Junior Chotěboř, kino Chotěboř, sokolovna Chotěboř
druh akce: kulturní, pro děti
stručný popis akce:
Středa 10.9. 2014,
11.00 Junior Chotěboř, Studentské divadlo Plzeň, PUNK ROCK
V roce 2009 napsal mladý anglický dramatik Simon Stephens hru o studentech
posledního ročníku gymnázia ve Stockportu, kde dochází k šikanám, prvním láskám
a sexům. Divadelní hra byla pozitivně přijata kritiky a byla navržena na cenu
Nejlepší počin roku 2010, udělovanou organizací Theatrical Management
Association. Do Češtiny ji přeložili Ivo Kristián Kubák a Marie Nováková, kteří
inscenaci uváděli v divadle Disk. Délka představení 80 minut, pro studenty od 15
let, vstupné 35 Kč.
Čtvrtek 11.9. 2014
8.15 Junior Chotěboř, Divadlo Andromeda Praha, JAK PRINCEZNA MÁŇA
ZACHRAŇOVALA MARTINA Z PEKLA
Hloupý čert Haramáš sebere místo lakomce Hrabala hodného Bártovic Martina do
pekla. A jelikož co peklo jednou schvátí, již nikdy nevrátí, musí Martina osvobodit
statečná princezna Máňa. Jak se jí to podaří, uvidí děti ve veselé pohádce plné
písniček. Délka představení cca 50 minut, pro děti od 6 let, vstupné 35 Kč.
10.00 kino Chotěboř, Divadlo Koňmo, JAK ŠLO VEJCE NA VANDR
Veselá pohádka s loutkami netradičních rozměrů, loupežníky v životní velikosti,
jejichž ukrutnost je nezměrná, a velmi dramatickou hudbou. Kterak vejce Kryštof a
jeho povedení přátelé kohout René, osel Otokar a užovka Věra putovali tam a zase
zpátky. Délka představení cca 50 minut, pro děti od 3 let, vstupné 35 Kč.
11.00 Junior Chotěboř, Divadlo eMILLIon Větrný Jeníkov, DĚTI PIRÁTŮ A ZTRACENÝ
OSTROV
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V přístavu, doma i na moři se odehrává příběh Malého Jacka a Báry Kudly. Ti dva se
po vzoru svých otců, kapitánů pirátských lodí, vydali na moře hledat potopený
ostrov s Městem pirátů. Podle legendy tam jsou ukryty největší poklady světa. Na
dobrodružné cestě musí překonávat různé překážky, aby nakonec pochopili, že nad
všechny poklady světa je přátelství a mít někoho rád. Délka představení 60 minut,
pro děti od 8 let, vstupné 35 Kč.
Pátek 12.9. 2014
8.15 sokolovna Chotěboř, Kejklířské divadlo, AŤ ŽIJE KOCOURKOV
Satirický příběh s nadsázkou a ironií vypráví, kterak dva bývalí starostové města
Kocourkova putují světem a hledají někoho, kdo by jim poradil. Otázka zní: „Kdo
může za zkázu Kocourkova?“ Všem vypráví příběh a líčí okolnosti, které ke zkáze
vedly. Nakonec díky své touze najít odpověď a díky své hlouposti přijdou na to, že
za zkázu města Kocourkov může… Délka představení 60 minut, pro děti od 8 let,
vstupné 35 Kč.
10.00 kino Chotěboř, Divadlo KAPSA Andělská Hora, ZVÍŘÁTKA A LOUPEŽNÍCI
Veselá hudební pohádka na téma známé pohádky bratří Grimmů o statečných
zvířátkách. Kozlík, čuník a kočička pomohou vyhnat z lesa loupežníky. Když se
k nim přidá i kohoutek, nic jim nebrání od loupežníků vrátit chaloupku Kordulce,
která u loupežníků sloužila. Pohádka je koncipována jako malý muzikál, takže si
děti i dospělí zazpívají s herci. Délka představení 55 minut, pro děti od 2 let,
vstupné 35 Kč.
11.00 sokolovna Chotěboř, Divadlo Víti Marčíka, LABYRINT SVĚTA
Jedna velká krabice a spousta kufrů. Co se v nich asi skrývá? Mnoho příběhů a
zážitků, přitom jen jeden herec. Víťa Marčík žije každým momentem, aby publiku
sdělil své poselství. Stejně jako Jan Ámos ve své knize. Náročné téma zaobalené do
úžasné vyčerpávající performance. Pohled na svět skrze velké křivé brýle a stále
visící oprátku na krku. Energické hudební doprovody. Po dlouhé pouti složitým
labyrintem světa nacházíme ráj, avšak uvězněný za mřížemi. Na samém dně, kde je
uschováno jeho srdce, leží železná klec. Zdá se, že je uzamčena visacím zámkem,
ale zdání klame. Tou pravou příčinou uzavřenosti srdce je naše rozhodnutí a my
sami. Tma v našem nitru nás dokáže oslepit a i ticho dokáže řvát. Odpověď
hledejme každý sám v sobě. Délka představení 80 minut, pro mládež od 10 let,
vstupné 35 Kč.

Koncert Jakuba Pustiny a jeho hostů
datum začátku akce: 11.09.2014
čas začátku akce:18.00
místo konání (obec): Chotěboř
místo konání: sál staré radnice
druh akce: kulturní
stručný popis akce: Pěvecký koncert Jakuba Pustiny (baryton) a jeho hostů. Klavírní
doprovod: Richard Pohl, vstupné: 140,- Kč v předprodeji, 160,- Kč na místě, 70,- Kč
držitelé abonentních průkazů, předprodej v informačním centru Chotěboř.
pořadatel: CEKUS Chotěboř
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Slavnosti burčáku
datum začátku akce: 12.09.2014
čas začátku akce: 13.00
místo konání (obec): Chotěboř
místo konání : náměstí T. G. M.
druh akce: ostatní
stručný popis akce: Doprovodný program: Cimbálovka Jožky Šmukaře, skákací hrad
pro děti, občerstvení zajištěno, burčák - Znovín Znojmo, prodej burčáku do PET
lahví.
pořadatel: Kavárna Chotěboř

Chotěbořské misijní štrúdlování
datum začátku akce: 13.09.2014
čas začátku akce: 13.00
místo konání (obec): Chotěboř
místo konání : sokolovna
druh akce: ostatní
stručný popis akce: 8.00 misijní minijarmark na náměstí s prohlídkou veteránu
AERO 30, 10.00 Mše svatá v kostele sv. Jakuba s panem biskupem J.E. Mons.
Josefem Kajnekem, 13.00 zahájení odpoledního programu v sokolovně: unikátní
projížďky veteránem Aero 30, misijní jarmark, tvořivé dílny pro děti a dětský
koutek, znalostní kvízy pro dospělé i děti, promítání filmů o misiích, soutěž o
nejlepší štrúdl (pro účast v soutěži přinést i recept s pracovním postupem), 13.00 15.00 projížďky na koních, 14.00 Duchovní zamyšlení POKLONA KŘÍŽI s panem
Hájkem (v kapli sv. Kříže), 15.00 Loutkové divadlo Kráťa z Havlíčkova Brodu
zahraje představení Perníková chaloupka, 16.30 dražba štrúdlů a vyhlášení soutěže
o nejlepší štrúdl. Výtěžek akce podpoří záchranu dětí trpících hladem v chudých
oblastech světa.
pořadatel: Papežská misijní dílna a Římskokatolická farnost Chotěboř

Okresní výstava králíků, holubů a drůbeže
datum začátku akce: 13.09.2014
datum ukončení akce: 14.09.2014
čas začátku akce: 8.00
místo konání (obec): Chotěboř
místo konání: ul. Hromádky z Jistebnice
druh akce: ostatní
stručný popis akce: Expozice Klubu chovatelů zakrslých králíků a Chotěbořská
výstava morčat. Otevřeno v sobotu od 8.00 do 17.00 a v neděli od 8.00 do 15.00
hodin, tradiční tombola, občerstvení.
pořadatel: Základní organizace Českého svazu chovatelů Chotěboř

Léčivé mandaly
datum začátku akce: 15.09.2014
datum ukončení akce: 31.10.2014
čas začátku akce: 8.00
místo konání (obec): Chotěboř
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna a Informační centrum Chotěboř
druh akce: ostatní
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stručný popis akce: Výstava Lenky Losertové Léčivé mandaly, pomáhají objevovat
sebe sama, spouští vnitřní léčivé procesy, zahánějí smutek a stres, přinášejí
harmonii, podporují smysl života, návrat k vnímání přírody. V rámci zahájení
výstavy se 15.9. 2014 od 16.00 uskuteční beseda, která mandaly blíže představí.
vstupné na besedu 60,- Kč - příspěvek přednášejícímu. Výstava je otevřena: po
8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30, út - pá 8.00 - 16.00. so 8.00 - 12.00 a ne 13.00 17.00.
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a Informační centrum Chotěboř
adresa: Krále Jana 258, Chotěboř
telefon: 569 626 634
email: knihovna@chot.cz

Na podzim v ořeší...
datum začátku akce: 17.09.2014
čas začátku akce: 16.00
místo konání (obec): Chotěboř
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna a Informační centrum Chotěboř
druh akce: kulturní
stručný popis akce: 5. část cyklu přednášek k Roku české hudby Česká hudba a
hudebníci v literatuře Na podzim v ořeší... (Antonín Dvořák, Zdeněk Fibich, Marie
Červinková-Riegrová), přednáší Mgr. Zdeňka Málková, vyprávění doplní fotografie,
knižní a hudební ukázky.
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a Informační centrum Chotěboř
adresa: Krále Jana 258, Chotěboř
telefon: 569 626 634
email: knihovna@chot.cz

Polská krev - průřez slavnou operetou
datum začátku akce: 21.09.2014
čas začátku akce: 17.00
místo konání (obec): Chotěboř
místo konání: kino Chotěboř
druh akce: kulturní
stručný popis akce: Účinkuje pan Lubomír Havlák a jeho hosté. Vstupné: v
předprodeji 140,- Kč, na místě 160,- Kč, členové Sdružení důchodců Chotěboř a
Svazu tělesně postižených v ČR 90,- Kč. Předprodej v Informačním centru
Chotěboř.
pořadatel: Cekus Chotěboř
odkaz na stránky: http://www.cekus.eu

Beseda s Táňou Kubátovou
datum začátku akce: 22.9. 2014
čas začátku akce: 16.00
místo konání (obec): Chotěboř
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna a Informační centrum Chotěboř
druh akce: ostatní
stručný popis akce: beseda s oblíbenou autorkou románů pro ženy Táňou Kubátovou
vstupné dobrovolné
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Všichni spolu - promítání dokumentu
datum začátku akce: 22.09.2014
čas začátku akce: 20.00
místo konání (obec): Chotěboř
místo konání : Knihovna Ignáta Herrmanna a Informační centrum Chotěboř
druh akce: vzdělávací, ostatní
stručný popis akce: Promítání dokumentu - portréty několika odlišných dětí z jedné
netradiční německé základní školy, na které se spolu děti vzdělávají bez rozdílu
věku, rasy nebo handicapu...) Všichni spolu, Hella Wenders, Německo, 2011, 87
minut.
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a Informační centrum Chotěboř
adresa:Krále Jana 258, Chotěboř
telefon: 569 626 634
email: knihovna@chot.cz

Jak se efektivně učit s dětmi
datum začátku akce: 23.09.2014
čas začátku akce: 15.30
místo konání (obec): Chotěboř
místo konání : KD Junior
druh akce: vzdělávací
stručný popis akce: Přednáška je určena pro rodiče dětí na 1. stupni ZŠ, rodiče
dětí, které půjdou na ZŠ, pro pracovníky a dobrovolníky mateřských center. Délka
trvání cca 2 hodiny. Zájemci se mohou přihlásit na e-mailové adrese
hanihochmanova@seznam.cz
pořadatel: DDM-SVČ Junior Chotěboř

Ruda z Ostravy - show známého baviče
datum začátku akce: 26.09.2014
čas začátku akce: 19.30
místo konání (obec): Chotěboř
místo konání : kino Chotěboř
druh akce: kulturní
stručný popis akce: "One kurde šou cypa z rádia" the best of synka šikovného,
vstupné v předprodeji 190,- Kč, na místě 240,- Kč, držitelé abonentních průkazů
150,- Kč, předprodej v Informačním centru Chotěboř.
pořadatel: Cekus Chotěboř
odkaz na stránky: http://www.cekus.eu

Svatováclavské hody
datum začátku akce: 26.08.2014
datum ukončení akce: 28.09.2014
místo konání (obec): Borek
místo konání: hotel Harmonie
druh akce: ostatní
stručný popis akce: Vystoupí country skupina "Duha Band" z Moravských Budějovic,
v nabídce budou speciality na grilu a grilování selete pro veřejnost, červený a bílý
burčák, vstup zdarma.
pořadatel: hotel Harmonie
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Zpracovalo:
Informační centrum Chotěboř, Krále Jana 258, 583 01 Chotěboř
Tel.: 569 626 634, infocentrum@chot.cz, www.icchotebor.cz
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