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Kalendář akcí   
září 2018 

 

Otcové národa 
datum začátku akce: 15. 5. 2018 
čas začátku akce: 8:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Městské muzeum  
popis akce: Palacký, Rieger, Masaryk, otevřeno Út – Ne 9 – 12 a 13 – 17, prohlídky vždy v celou 
hodinu, průvodce vychází k bráně 
pořadatel: Městské muzeum  
 
Pražská kavárna 
datum začátku akce: 17. 8. 2018 
datum ukončení akce: 30. 10. 2018 
místo konání (obec): Chotěboř  
místo konání: Městské muzeum 
popis akce: Výstava pro radost a z radosti, otevřeno Út - Ne 9 - 12 a 13 - 17, prohlídky začínají v 
každou celou hodinu, průvodce vychází k bráně. 
pořadatel: Městské muzeum  
 
Motokros 
datum začátku akce: 1. 9. 2018 
čas začátku akce: 12:30 
místo konání (obec): Chotěboř  
místo konání: MX areál Koukalky 
popis akce: Kategorie: děti, ženy, MX 2, MX 1, Veterán a Open 
tréninkové jízdy od 9 hodin, začátek rozjížděk ve 12.30 hodin 
 
Loučení s létem 
datum začátku akce: 1. 9. 2018 
čas začátku akce: 13:00 
místo konání (obec): Vepříkov  
Místo konání: hasičský areál 
popis akce: Program: ukázky IZS, hasiči - ukázka vyprošťování, hašení a ukázka hasičské techniky, 
ukázka první pomoci, ukázka policejní techniky, soutěže pro děti, skákací hrad, aquazorbing,  
od 17 hodin zahraje kapela Za notou 
pořadatel: SDH Vepříkov 
 
Memoriál Václava Součka 
datum začátku akce: 1. 9. 2018 
čas začátku akce: 8.30 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: tenisové kurty  
popis akce: turnaj ve čtyřhře neregistrovaných tenistů, prezence v 8.30 hodin, 200 Kč/hráč, 400 
Kč/pár, více informací na tel. 777 240 794 - Martin Kubát, 728 346 777 - Miroslav Málek 
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Týdny duševního zdraví – prezentace služeb Fokus Vysočina  
datum začátku akce: 3. 9. 2018 
datum ukončení akce: 27. 9. 2018 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna –vestibul  
popis akce: přístupné v otevírací době knihovny 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a IC Chotěboř  
 
Srí Lanka a Maledivy 
datum začátku akce: 3. 9. 2018 
čas začátku akce: 16:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna - podkroví 
popis akce: Cestopisná přednáška Jana Bajera 
Srí Lanka - Adamova hora, Lví skála, Horton Plains, budhistické památky 
Maledivy - korálové ostrůvky, hlavní město Male 
vstupné 50 Kč 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a IC Chotěboř 
 
Jakub Pustina a jeho hosté 
datum začátku akce: 5. 9. 2018 
čas začátku akce: 19:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: kino Chotěboř  
popis akce: Účinkují: Jakub Pustina (tenor), Marianna Gelenekyova (soprán), Marta Vašková 
(piano), vstupné: v předprodeji 140 Kč, na místě 160 Kč, předprodej v Informačním centru 
Chotěboř. 
pořadatel: Cekus Chotěboř 
 
Beseda s Janem Svěrákem 
datum začátku akce: 6. 9. 2018 
čas začátku akce: 18.00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: kino Chotěboř 
pořadatel: Daniel Herman  
 
Ladislav Málek - Obraz a kámen 
datum začátku akce: 7. 9. 2018 
čas začátku akce: 17:00 
datum ukončení akce: 19. 10. 2018 
místo konání (obec): Chotěboř  
Místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna - podkroví 
Popis akce: Vernisáž výstavy se uskuteční 7. září v 17 hodin. 
Výstava otevřena Po 8 - 12 a 13 - 17.30, Út - Pá 8 - 16 
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. 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a IC Chotěboř 
 
Farmářské trhy 
datum začátku akce: 7. 9. 2018 
čas začátku akce: 8:00 
místo konání (obec): Chotěboř  



 3 

místo konání: nám. T.G.M. 
pořadatel: Jiří Němec 
 
Ibiza evolution oper air 
datum začátku akce: 7. 9. 2018 
místo konání (obec): Golčův Jeníkov  
místo konání: Klub Vagon 
pořadatel: Klub Vagon  
 
Ortel 
datum začátku akce: 8. 9. 2018 
místo konání (obec): Golčův Jeníkov 
místo konání: Amfiteátr Vagon 
popis akce: koncert 
pořadatel: Klub Vagon  
 
Odkaz TGM a ČSL legií 
datum začátku akce: 10. 9. 2018 
čas začátku akce: 17:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna - podkroví 
popis akce: Přednáška PhDr. Stanislava Balíka, vstupné 30 Kč 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a IC Chotěboř 
 
CAVEMAN 
datum začátku akce: 11. 9. 2018 
čas začátku akce: 19:00 
místo konání (obec): Chotěboř  
místo konání: sokolovna 
popis akce: Divadelní hra Roba Beckera, hraje Jan Holík / Jakub Slach, vstupné 340 Kč, rezervace 
na www.cekus.eu, předprodej v Informačním centru Chotěboř 
pořadatel: Cekus Chotěboř 
 
Den otevřených dveří kroužku železničních modelářů při DDM-SVČ Junior  
datum začátku akce: 12. 9. 2018 
čas začátku akce: 16.00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: KD Junior 
popis akce: k vidění bude běžná činnost kroužku – stavba modulů železnice – tvorba základního 
rámu modulu, tvorba krajiny a sestavená část modulů včetně provozu a ovládání modelových 
vlaků 
pořadatel: DDM-SVČ Junior  
 
Týdny pro duševní zdraví 2018 
datum začátku akce: 13. 9. 2018 
čas začátku akce: 18:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
popis akce: Zahájení proběhne 13. 9. v 18 hodin v sále ZUŠ – autorské čtení Svatoslavy 
Klementové, vystoupí básnířka Nina Karen, další program viz plakáty 
pořadatel: Fokus Vysočina, z. ú.  
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André Rieu - koncert z Maastrichtu 2018 
datum začátku akce: 13. 9. 2018 
čas začátku akce: 19:00 
místo konání (obec): Chotěboř  
místo konání: kino Chotěboř 
popis akce: rezervace na www.cekus.eu, předprodej v Informačním centru Chotěboř 
pořadatel: Cekus Chotěboř  
 
Ve šlépějích Ignáta Herrmanna – Kde v Chotěboři bývalo 
datum začátku akce: 15. 9. 2018 
čas začátku akce: 9.30 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: sraz u Knihovny Ignáta Herrmanna 
popis akce: Kde se v Chotěboři těžil uran se dozvíme ze vzpomínkového vyprávění pana Vladimíra 
Nedbala. Účast nutno potvrdit v knihovně nebo infocentru do 12 hodin 14. 9. 2018. 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a IC Chotěboř  
 
666 let Uhelné Příbrami 
datum začátku akce: 15. 9. 2018 
čas začátku akce: 10:30 
místo konání (obec): Uhelná Příbram  
Popis akce: Program: 10.30 slavnostní vysvěcení praporu v kostele při mši 
10.30 - 13.00 prohlídka školy, budovy úřadu (výstava kronik), hasičské zbrojnice 
13.00 - 14.00 volná prohlídka obce 
14.00 slavnostní projev starosty obce v sokolovně 
14.15 seznámení s historií obce, promítání fotografií obce 
14.30 vystoupení žáků ze ZŠ a MŠ 
14.45 společné fotografování 
15.45 vystoupení hasičů 
16.15 vystoupení orchestru Slávy Vorlové z Náchoda 
16.45 vystoupení mažoretek 
17.15 vystoupení členů TJ Sokol 
17.30 volná zábava s hudbou 
21.00 ohňostroj a poté ukončení 
Občerstvení zajištěno, atrakce pro děti, živá hudba. Během celého odpoledne bude možné si 
prohlédnout obecní a hasičskou techniku. Z organizačních důvodů nutné potvrdit účast do 31. 8. 
2018 na tel. 569 644 228, 606 058 090 nebo na e-mail mestys@uhelnapribram.cz 
pořadatel: Uhelná Příbram  
 
Memoriál Jardy a Karla 
datum začátku akce: 15. 9. 2018 
čas začátku akce: 19:30 
místo konání (obec): Chotěboř  
místo konání: sokolovna 
popis akce: Zahrají kapely Fuga, Family Trio + hosté, Mrkev Band, New Titan a Liquid Face. 
 
Japonsko 
datum začátku akce: 17. 9. 2018 
čas začátku akce: 17:00 
místo konání (obec): Chotěboř  
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna - podkroví 
popis akce: Cestovatelská beseda s promítáním, přednáší Monika a Jirka Vackovi, vstupné 50 Kč 
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pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a IC Chotěboř  
 
Chotěbořské divadlení 
datum začátku akce: 19. 9. 2018 
datum ukončení akce: 21. 9. 2018 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: KD Junior  
pořadatel: DDM-SVČ Junior  
 
SCREAMERS 
datum začátku akce: 20. 9. 2018 
čas začátku akce: 19:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: kino Chotěboř 
popis akce: Vystoupení travesti skupiny SCREAMERS, vstupné 260 Kč, předprodej vstupenek 
 v Informačním centru Chotěboř 
 
Prodejní trhy 
datum začátku akce: 21. 9. 2018 
čas začátku akce: 8:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: nám. T.G.M.  
pořadatel: Jiří Němec 
 
VVoktoberfest 2018 
datum začátku akce: 22. 9. 2018 
čas začátku akce: 14:00 
místo konání (obec): Chotěboř  
místo konání: Velký Voči 
popis akce: Tradiční chotěbořský oktoberfest 
pořadatel: Velký Voči  
 
MLÝN FEST 
datum začátku akce: 22. 9. 2018 
čas začátku akce: 14:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: sokolovna 
popis akce: Moderuje bavič, hudebník a moderátor Zdeněk Roller, vystoupí: Pilgrim Pimple a jiní, 
program pro rodiče s dětmi, představení pro děti i dospělé, žongléřská show, tvořivé dílny, 
taneční a hlasové workshopy pro děti i dospělé, herní koutek aj.  
pořadatel: Spolek pro rozvoj svobodného vzdělávání, z. s.  
 
Staré fotografie: Doubravka a Podoubraví 
datum začátku akce: 24. 9. 2018 
čas začátku akce: 16:00 
místo konání (obec): Chotěboř  
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna - podkroví 
popis akce: Další část besedy se Stanislavem Pavlíčkem, Stanislavem Michkem a Mirkem Slanařem, 
vstupné 30 Kč 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a IC Chotěboř 
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Chuť do života  - One woman show Haliny Pawlowské 
datum začátku akce: 27. 9. 2018 
čas začátku akce: 19:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: kino Chotěboř 
popis akce: povídání o lásce, vzrušení, katastrofách a spoustě pitomců, kteří zasluhují, abychom 
se jim smáli a taky pochopitelně o jídle! Vstupné: v předprodeji 240 Kč, na místě 290 Kč, 
předprodej v Informačním centru Chotěboř.  
pořadatel: Cekus Chotěboř  
 
Star wars night 
datum začátku akce: 29. 9. 2018 
čas začátku akce: 20.30 
místo konání (obec): Golčův Jeníkov 
místo konání: Klub Vagon  
popis akce: exkluzivní top párty, show star wars hrdinů živě 
pořadatel: Klub Vagon  
 
 
 
 
Aktuálně předprodáváme:  
kino – září 2018 
Jakub Pustina a jeho hosté  
Rytmus 
Caveman – One man show  
André Rieu – koncert z Maastrichtu  
Screamers  
Chuť do života – One woman show Haliny Pawlovské 
Přímé přenosy z Metropolitní opery v New Yorku  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K 24. 8. 2018 zpracovalo: 
Informační centrum Chotěboř, Fominova 257, 583 01 Chotěboř 
Tel.: 569 626 634, icchotebor@cekus.eu, www.icchotebor.cz 

Změna programu vyhrazena. 
 


