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Kalendář akcí – 

březen 2016 
 

 
 
Jarní tvoření 
datum začátku akce: 01.03.2016 
čas začátku akce: 13:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna  - dětské oddělení 
druh akce: pro děti 
stručný popis akce: vyrábění jarních dekorací, příspěvek na materiál 20 Kč 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a Informační centrum Chotěboř  

 

Společné čtení - pohádky ve slovenštině 
datum začátku akce: 01.03.2016 
čas začátku akce: 15.00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna - dětské oddělení 
druh akce: pro děti 
stručný popis akce: Zájemci si poslechnou známé pohádky ve slovenštině. 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a Informační centrum Chotěboř 
 
Velikonoce - výstava Naděždy Dymáčkové 
datum začátku akce: 01.03.2016 
datum ukončení akce: 29.04.2016 
čas začátku akce: 08.00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna - čítárna 
druh akce: ostatní 
stručný popis akce: výstava je přístupné v otevírací době knihovny, tzn. Po 8.00 - 
12.00 a 13.00 - 17.30, Út, St a Pá 8.00 - 12.00 a 12.30 - 16.00. 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a Informační centrum Chotěboř 
 
Taneční pro manželské a přátelské páry 
datum začátku akce: 01.03.2016 
čas začátku akce: 19.00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: KD Junior 
druh akce: ostatní 
pořadatel: DDM-SVČ Junior  
 
Večerní posezení u kávy s Vladimírem Kratinou  
datum začátku akce: 03.03.2016 
čas začátku akce: 20.00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: kavárna Chotěboř 
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druh akce: kulturní 
stručný popis akce: Večerem provází PhDr. Jiří Vaníček, rezervace míst: Kavárna 
Chotěboř, vstupné 110 Kč.  
pořadatel: Kavárna Chotěboř 
 
Lucie Pešková - obrazy, grafika, objekty 
datum začátku akce: 04.03.2016 
datum ukončení akce: 22.04.2016 
čas začátku akce: 18.00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání : Knihovna Ignáta Herrmanna - podkroví 
druh akce: ostatní 
stručný popis akce: Vernisáž proběhne v pátek 4.3. od 18.00 hodin. 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a Informační centrum Chotěboř 
 
Koncert společná věc 
datum začátku akce: 04.03.2016  
čas začátku akce: 19.00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: sokolovna 
druh akce: kulturní 
stručný popis akce: Unikátní parabolická projekce Tomáš Pfeiffer a Vodnářský zvon 
vytváří jedinečné souznění hráče a nástroje, tvoříc tak neopakovatelný umělecký 
zážitek. Návštěvníci koncertu uvidí neobvyklý multimediání projekt spojující 
historický nástroj Vodnářský zvon s unikátní parabolickou projekcí. Součástí 
koncertu je filmový doprovod. Vstupné: 110 Kč, studenti, důchodci, ZTP 80 Kč. 
 
Hasičský ples 
datum začátku akce: 04.03.2016 
čas začátku akce: 20.00 
místo konání (obec): Nová Ves u Chotěboře 
místo konání: KD  
druh akce: kulturní 
stručný popis akce: hraje S.A.M.  
pořadatel: SDH Nová Ves  
 
Přímý přenos z Metropolitní opery v New Yorku – Manon Lescaut  
datum začátku akce: 05.03.2016 
čas začátku akce: 18:45 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: kino Družba 
stručný popis akce: Sopranistka Kristine Opolais a tenorista Jonas Kaufmann rozpálí 
jeviště Metropolitní opery, když spojí své hlasy v Pucciniho milostném příběhu 
plném vášnivé lásky a posedlosti. Opolais zpívá titulní roli mladičké venkovanky, 
která se stane slavnou pařížskou kurtizánou, a Kaufmann je dokonalým ztělesněním 
sebevědomého studenta, který však zoufale touží po její lásce. Režisér Richard 
Eyre děj opery zasadil do okupované Francie a celou inscenaci pojal v duchu film 
noir. Sám Puccini o této opeře, která stvrdila jeho pozici jako největšího italského 
skladatele své doby, prohlašoval, že jejím hlavním tématem je „zoufalá vášeň“. 
Pucciniho podmanivou hudbu bude řídit šéfdirigent Metropolitní opery Fabio Luisi. 
Předprodej v Informačním centru Chotěboř.  
pořadatel: Cekus Chotěboř  
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VI. ples města Golčův Jeníkov 
datum začátku akce: 05.03.2016 
čas začátku akce: 20.00 
místo konání (obec): Golčův Jeníkov 
místo konání: sokolovna 
stručný popis akce: 20.00 zahájení plesu, 20.15 předtančení TK Ella Chotěboř, 
20.30 předtančení TK Ella Chotěboř, 21.30 Aerobic team Golčův Jeníkov, 23.00 
Light show Novus Origo, 23.12 slosování vstupenek o hodnotné ceny. Předprodej 
vstupenek na MÚ v Golčově Jeníkově.  
 
Dětský karneval 
datum začátku akce: 06.03.2016 
čas začátku akce: 14.00 
místo konání (obec): Víska 
místo konání: Pohostinství U Fajmanů 
stručný popis akce: zábavné odpoledne pro děti, soutěže, ceny 
 
Smím prosit? 
datum začátku akce: 06.03.2016  
čas začátku akce: 17.00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Panský dům 
druh akce: ostatní 
stručný popis akce: Taneční lekce pod vedením Davida Šafránka. Společenský oděv 
vítán, 200 Kč/1 lekce/osoba, 645 Kč/4 lekce/osoba. Rezervace na tel. 569 624 229. 
pořadatel: Panský dům Chotěboř 
 
Společné čtení aneb literární Chotěboř pro malé i velké 
datum začátku akce: 07.03.2016  
čas začátku akce: 18.00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání : Knihovna Ignáta Herrmanna - podkroví 
druh akce: ostatní 
stručný popis akce: Četba z knihy Z rodného hnízda od Ignáta Herrmanna. 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a Informační centrum Chotěboř 
 
O koblížkovi 
datum začátku akce: 09.03.2016 
čas začátku akce: 10.00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: KD Junior 
druh akce: pro děti 
stručný popis akce: představení Divadla Úsměv Ludmily Frištenské v rámci 
mateřského klubu 
pořadatel: DDM-SVČ Junior  
 
Koncert žákovského komorního orchestru ZUŠ Chotěboř 
datum začátku akce: 10.03.2016  
čas začátku akce: 18:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: kino Chotěboř 
druh akce: kulturní 
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stručný popis akce: Zahajovací koncert Chotěbořského jara pod záštitou starosty 
města Chotěboře Ing. Tomáše Škaryda. Vstupné dobrovolné. 
pořadatel: CEKUS Chotěboř 
 
On line session + Nohy na ramena 
datum začátku akce: 12.03.2016  
čas začátku akce: 20.00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Panský dům 
druh akce: kulturní 
stručný popis akce: Koncert kapel 
pořadatel: Panský dům Chotěboř 
 
Ples komediantů  
datum začátku akce: 12.03.2016 
čas začátku akce: 19.30  
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: sokolovna 
druh akce: kulturní 
stručný popis akce: Program: 20.00 zahájení plesu, 21.00 první vystoupení, 22.00 
soutěž pro plesové hosty, 23.00 druhé vystoupení, 24.00 půlnoční soutěž o vítěznou 
barvu ve hře o ceny, hraje kapela Trik, předprodej vstupenek v Soletě, vstupné 130 
Kč 
pořadatel: SCHOD 
 
Karneval 2016 
datum začátku akce: 13.03.2016  
čas začátku akce: 14.00 
místo konání (obec): Vilémov 
místo konání : sál KD 
druh akce: pro děti 
stručný popis akce: Odpoledne plné soutěží s Milanem Řezníčkem, Železný Zekon - 
silácká exhibice, dětské divadlo - kouzelník a klaun, taneční vystoupení Hotch 
Potch, promotým kraje Vysočina, malování na obličej, fotokoutek a další atrakce, 
dětská diskotéka, pohybové hry pro celou rodinu, LOLLIPOPZ - dívčí pěvecká a 
taneční skupina, Karel Gott revival Morava, dárky a sladkosti nejen pro děti. Vstup 
zdarma. 
pořadatel: kraj Vysočina 
 
Smím prosit? 
datum začátku akce: 13.03.2016  
čas začátku akce: 17.00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Panský dům 
druh akce: ostatní 
stručný popis akce: Taneční lekce pod vedením Davida Šafránka. Společenský oděv 
vítán, 200 Kč/1 lekce/osoba, 645 Kč/4 lekce/osoba. Rezervace na tel. 569 624 229. 
pořadatel: Panský dům Chotěboř 
 
Perly komorní hudby pro basklarinet, klarinet a violu 
datum začátku akce: 14.03.2016  
čas začátku akce: 19.00 
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místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání : Knihovna Ignáta Herrmanna - podkroví 
druh akce: kulturní 
stručný popis akce: Účinkují. Vít Spilka - klarinet, basklarinet, Olga Spilková - 
klarinet, Karel Plocek - viola, zazní komorní skladby autorů: Fr. V. Kramáře, J. S. 
Bacha, W. A. Mozarta aj. 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a Informační centrum Chotěboř 
 
Velikonoce v knihovně 
datum začátku akce: 15.03.2016  
čas začátku akce: 17.00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna - podkroví 
druh akce: pro děti ostatní 
stručný popis akce: Velikonočně laděná výtvarná dílna pro děti i dospělé. Účastníci 
si připomenou staré tradice s divadélkem DIK, ukázky paličkování, pletení 
pomlázky, vyrábění píšťalky, zdobení vajíček a perníčků. Příspěvek na materiál 20 
Kč. 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a Informační centrum Chotěboř 
 
Rodinný koncert  
datum začátku akce: 15.03.2016 
čas začátku akce: 18.00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: sál ZUŠ 
druh akce: kulturní 
stručný popis akce: Koncert žáků ZUŠ a jejich rodinných příslušníků (spojeno 
s výstavkou prací rodičů z výtvarné dílny) 
pořadatel: ZUŠ Chotěboř  
 
Ian Ritchie’s SOHO Project 
datum začátku akce: 16.03.2016 
čas začátku akce: 16.00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: kino Družba 
druh akce: kulturní 
stručný popis akce: Účinkují: Ian Ritchie – saxofon, Miloš Klápště – kontrabas, Jan 
Andr – piano, Oli Lipenský – bicí, předprodej vstupenek v Informačním centru 
Chotěboř  
pořadatel: Cekus Chotěboř  
 
Jarní trh řemesel 
datum začátku akce: 18.03.2016 
čas začátku akce: 8.00 hodin  
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: nám. T.G.M.  
druh akce: ostatní 
stručný popis akce: Od 13.30 zahraje harmonikář Libor Šimůnek. 
pořadatel: město Chotěboř  
 
Sportuj a pomáhej 
datum začátku akce: 18.03.2016 
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čas začátku akce: 15:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: hala Gymnázia  
druh akce: ostatní 
stručný popis akce: sporty, cvičení, tanec, fairtrade obchůdek, dílny, férová 
kavárna, taneční a sportovní hosté, promítání krátkých filmů, vstupné 20 Kč a více.  
pořadatel: Gymnázium Chotěboř 
 
Řízená degustace moravských vín za doprovodu cimbálové muziky – 
VYPRODÁNO!  
datum začátku akce: 18.03.2016  
čas začátku akce: 18.00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání : KD Junior 
druh akce: ostatní 
stručný popis akce: Večerem budou provázet majitelé tří zúčastněných vinařství a 
jejich prezentace bude prokládána cimbálovou muzikou. Degustovaná vína lze na 
místě zakoupit. Vstupné 300,- Kč. V ceně vstupného: teplé jídlo, občerstvení, 
degustace 30 vzorků a cimbálová muzika. Předprodej vstupenek ve Vinotéce Pavel 
Čuda a v Informačním centru Chotěboř. 
pořadatel: Vinotéka Pavel Čuda 
 
Sobotní keramická dílna 
datum začátku akce: 19.03.2016  
čas začátku akce: 09.00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: KD Junior 
druh akce: ostatní 
stručný popis akce: Kurzy probíhají v keramické dílně v Junioru do 9.00 do 12.00 
hodin. Lektorka: Renata Ficková, cena 350 Kč (v ceně je hlína, výpal, glazura, péče 
lektorky). Přihlášky a bližší informace v Junioru nebo na tel. 569 626 638. 
pořadatel: DDM-SVČ Junior 
 
Fashion show jaro léto 2016 
datum začátku akce: 19.03.2016  
čas začátku akce: 19.00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání : Panský dům 
druh akce: ostatní 
stručný popis akce: Host: saxofonista Miroslav Bureš, vstupné 250 Kč zahrnuje 
welcome drink, pohoštění, hudební doprovod. 
pořadatel: Panský dům 
 
Zkrocení zlé ženy 
datum začátku akce: 19.03.2016 
čas začátku akce: 19.00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: kino Družba 
druh akce: kulturní 
stručný popis akce: Záznam baletu z Velkého divadla v Moskvě. Francouzský 
choreograf Jean Chrisoph Maillot vytvořil exkluzivně pro Bolšoj balet adaptaci 
Shakespearovy komedie Zkrocení zlé ženy. Pod jeho vedením objevíme zcela nové 
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kvality souboru a diváci se mohou přesvědčit, že výkon Bolšoje je nedostižný i v 
moderních choreografiích. Předprodej vstupenek v Informačním centru Chotěboř.  
pořadatel: Cekus Chotěboř  
 
Smím prosit? 
datum začátku akce: 20.03.2016  
čas začátku akce: 17.00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Panský dům 
druh akce: ostatní 
stručný popis akce: Taneční lekce pod vedením Davida Šafránka. Společenský oděv 
vítán, 200 Kč/1 lekce/osoba, 645 Kč/4 lekce/osoba. Rezervace na tel. 569 624 229. 
pořadatel: Panský dům Chotěboř 
 
Braňte svoje zdraví - beseda 
datum začátku akce: 21.03.2016  
čas začátku akce: 16.00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna - podkroví 
druh akce: vzdělávací 
stručný popis akce: Beseda s novinářkou, spisovatelkou a básnířkou Mgr. Janou 
Hochmannovou o knize Braňte svoje zdraví. Co dělat, když nám škodí mobily, 
elektrosmog, wi-fi, éčka, geneticky modifikované potraviny, špatná strava, alergie, 
klimatizace, viry, bakterie, plísně, jedy, prach, nezdravé budovy, gamblerství, 
shopaholismus nebo stres? 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a Informační centrum Chotěboř 
 
Tradiční velikonoce na Borku 
datum konání akce: 25.03.2016 
datum ukončení akce: 28.03.2016 
místo konání (obec): Borek 
místo konání: hotel Harmonie 
stručný popis akce: Podávat se budou jehněčí kolínka, baby kuřátka atd. Ve čtvrtek 
24.3. zelené pivo.  
pořadatel: hotel Harmonie  
 
Velikonoční párty „Na stojáka“ a Československá diskotéka s DJ 
Kofolou 
datum začátku akce: 26.03.2016 
čas začátku akce: 20.00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: sokolovna 
stručný popis akce: Účinkují: Lukáš Pavlásek, Karel Hynek, Dominik Heřman Lev a 
DJ Kofola, vstupné v předprodeji 200 Kč, na místě 240 Kč, předprodej 
v Informačním centru Chotěboř.  
 
Nil + The Lizards 
datum začátku akce: 26.03.2016  
čas začátku akce: 20.00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Panský dům 
druh akce: kulturní 
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stručný popis akce: Koncert kapel, vstupné 100 Kč. 
pořadatel: Panský dům Chotěboř 
 
Smím prosit? 
datum začátku akce: 27.03.2016  
čas začátku akce: 17.00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání : Panský dům 
druh akce: ostatní 
stručný popis akce: Taneční lekce pod vedením Davida Šafránka. Společenský oděv 
vítán, 200 Kč/1 lekce/osoba, 645 Kč/4 lekce/osoba. Rezervace na tel. 569 624 229. 
pořadatel: Panský dům Chotěboř 
 
Chotěbořské jaro 2016: Klavírní recitál Jakuba Zahradníka 
datum začátku akce: 31.03.2016  
čas začátku akce: 19:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání : sál staré radnice 
druh akce: kulturní 
stručný popis akce: vstupné: předprodej IC Chotěboř (tel. 569 626 634) 100 Kč, na 
místě 140 Kč, držitelé kulturních abonentních průkazů 70 Kč 
pořadatel: CEKUS Chotěboř 
 
 
 
Aktuálně v IC předprodáváme: 
Koncert společná věc 
Manon Lescaut  
Ian Ritchie’s SOHO Project 
Zkrocení zlé ženy  
Velikonoční párty „Na stojáka live“  
Klavírní recitál Jakuba Zahradníka 
Petr Kolář „Vyznání“ 
Veselá trojka  
 
                                              
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K 25.2. 2016 zpracovalo: 
Informační centrum Chotěboř, Fominova 257, 583 01 Chotěboř 
Tel.: 569 626 634, infocentrum@chot.cz, www.icchotebor.cz 

Změna programu vyhrazena. 


