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Výstava vějířů 
kdy: 28.2.2013 – 26.4.2013 
kde: Společenská a kulturní místnost 
adresa: Krále Jana 258, Chotěboř 
popis akce: Výstava krásných vějířů ze soukromé sbírky paní Pavlíny Markové je 
přístupná v otevírací době knihovny. 
kategorie: kulturní, výstava 
pořadatel: Městská knihovna Chotěboř 
 
Výstava: Malované sklo a podmalba 
kdy: 1.3.2013 – 30.4.2013 
kde: městská knihovna 
adresa: Krále Jana 258, Chotěboř 
popis akce: Výstava se nachází v čítárně městské knihovny a zapůjčil ji pan Jaroslav 
Kreibich z Jakubovic. Otevřeno v otevírací době knihovny. 
kategorie: výstava 
pořadatel: Městská knihovna Chotěboř 
 
Výstava klasických fotografií AFUK 
kdy: 22.3.2013 – 5.5.2013 
kde: zámecké výstavní prostory 
adresa: Riegrova 1, Chotěboř 
popis akce: Asociace Fotografů a Uživatelů temných Komor (AFUK) Vás srdečně zve 
na 2. ročník výstavy klasických fotografií svých členů. V rámci výstavy budou 
vystavovat též vybraní členové partnerské organizace FADU působící ve Velké 
Británii. 
Výstava je přístupná od úterý do neděle od 9:00-12:00 a 13:00-17:00 hodin. 
kategorie: kulturní, výstava 
pořadatel: AFUK, CEKUS Chotěboř 
 
Informativní schůzka Dětského lesního centra Dvoreček 
kdy: 2.4.2013 17:00 
kde: Rodinné centrum Vilémov 
adresa: Vilémov 1, 582 83 Vilémov u Golčova Jeníkova 
popis akce: Zajímá Vás myšlenka lesních mateřských škol? Chcete své dítě 
vychovávat v blízkém sepjetí s přírodou? 
Potom Vás srdečně zveme na informativní schůzku Dětského lesního centra 
Dvoreček. Seznámíte se zde s pedagogickým a realizačním týmem Dvorečku, 
pedagogickou koncepcí, každodenním provozem a programem. Naleznete nás v 
Rodinném centru Vilémov (úřad městyse). 
Více informací na e-mailu dvorecek@dvursychrov.cz a na tel. čísle 720 377 104 (Eva 
Drahozalová). 
kategorie: ostatní 
pořadatel: Dětské lesní centrum Dvoreček 
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Sázení semínek 
kdy: 3.4.2013 09:30 
kde: KD Junior 
adresa: Tyršova 793, Chotěboř 
popis akce: Děti si vyzdobí květináč, uvidí různé fáze růstu rostliny se zajímavým a 
názorným výkladem. Nakonec si semínko zasadí a odnesou domů. Z prvků 
Montessori pedagogiky. S sebou malý květináč. Cena 30 Kč. Program v rámci 
mateřského klubu. 
kategorie: pro děti 
pořadatel: Junior DDM-SVČ Chotěboř 
 
Dny otevřených dveří v mateřských školách v Chotěboři 
kdy: 3.4. a 4.4. 2013 10:00 
kde: mateřské školy v Chotěboři 
popis akce: Ve dnech 3. a 4. dubna 2013 (od 10.00 do 11.30 hodin a od 15.30 do 
16.30 hodin) můžete s dětmi navštívit všechna pracoviště Mateřské školy Chotěboř – 
MŠ Březová, MŠ Na Chmelnici (Kosmonautů), MŠ Svojsíkova. 
V pondělí 15.4.2013 pak probíhá zápis do MŠ. Více info na tel. čísle 569 624 783. 
kategorie: ostatní 
pořadatel: MŠ Chotěboř 
 
Cestopisná beseda: Hawaiské ostrovy 
kdy: 4.4.2013 17:00 
kde: Penzion a restaurace U Mnicha 
adresa: Vilémov 128, 582 83 Vilémov u Golčova Jeníkova 
popis akce: Cestopisná beseda s promítáním. Vyprávět bude MVDr. Jan Šťastný. 
Vstup zdarma. 
kategorie: ostatní 
pořadatel: www.vilemov.info 
 
II. výměnná burza čajových přebalů 
kdy: 6.4.2013 09:00 
kde: zasedací místnost městského úřadu 
adresa: Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotěboř 
popis akce: Bližší informace a případné potvrzení účasti na 
cajikovestranky@seznam.cz. 
kategorie: ostatní 
 
Ilona Šteková a Martin Štekl – Vernisáž výstavy uměleckých děl 
kdy: 6.4.2013 19:00 
kde: Restaurace a penzion Bílek 
adresa: Bílek 53, 583 01 Chotěboř 
popis akce: Hostem večera bude Česká Miss Iveta Vítová. Pan Jiří Štekl poprvé 
představí nový umělecký směr SUREALISTICKÝ DIGITALISMUS. Hudební doprovod 
ATLANTIK. Akce se koná pod záštitou obchodní společnosti DESIGN. 
kategorie: kulturní, výstava 
pořadatel: Restaurace a penzion Bílek 
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Naplech + Root Cracker 
kdy: 6.4.2013 19:30 
kde: Klub Vagon 
adresa: Mírová 265, 582 82 Golčův Jeníkov 
popis akce: Koncert kapel. Více info na www.klubvagon.cz. VagonCar – 724 735 
964. 
pořadatel: Klub Vagon 
 
DUBŇANKA – dechová kapela 
kdy: 7.4.2013 17:00 
kde: Kino Družba Chotěboř 
adresa: Tyršova 256, Chotěboř 
popis akce: Koncert dechové kapely, která byla založena roku 1981 v Dolních 
Dubňanech u Moravského Krumlova. Její repertoár je tvořen nejen skladbami v 
rytmu polky a valčíku předních moravských autorů, ale i skladbami tanečního 
charakteru. Dubňanka má 16 členů - 12 muzikantů, 3 zpěváci a zvukař. 
Vstupné: předprodej IC Chotěboř (tel. 569 626 634) 150 Kč – pouze v otevírací době 
infocentra!; na místě 200 Kč; držitelé abonentních průkazů 120 Kč. 
pořadatel: Cekus Chotěboř 
 
Přednáška: O reflexologii, metodě pracující s body na těle, které 
ovlivňují činnost těla 
kdy: 8.4.2013 16:00 
kde: Společenská a kulturní místnost 
adresa: Krále Jana 258, Chotěboř 
popis akce: Terapeut, reflexolog, kineziolog, biopraktik a telestét pan Josef 
Semrád, rodák z Havlíčkova Brodu, se alternativními léčebnými metodami a 
ozdravnými procesy zabývá již od roku 1981. Ve své přednášce shrne mnohaleté 
zkušenosti z terapeutické práce a z osobního života. Přednášející vysvětlí základní 
pravidla vztahů v našem těle. Seznámí Vás s významem reflexních plošek a jejich 
vlivem na činnost příslušných orgánů, svalů a ostatních částí lidského těla. Popíše 
body první pomoci a jak jich využít při akutním stavu. 
Vybíráme 20,-Kč na příspěvek pro lektora. 
pořadatel: Městská knihovna Chotěboř 
 
Pohádka: Jak pejsek s kočičkou vítali jaro 
kdy: 10.4.2013 09:30 
kde: KD Junior 
adresa: Tyršova 793, Chotěboř 
popis akce: Pohádka Divadla Úsměv Ludmily Frištenské v rámci mateřského klubu. 
Cena 40 Kč za rodinu. 
kategorie: pro děti 
pořadatel: Junior DDM-SVČ Chotěboř 
 
MANET – přímý přenos výstavy z londýnské Royal Academy of Arts 
kdy: 11.4.2013 20:00 
kde: Kino Družba Chotěboř 
adresa: Tyršova 256, Chotěboř 
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popis akce: Přenos ze světové galerie do kina. Jedná se o sérii komentovaných 
výstav uznávaných malířů z předních světových výstavních síní a galerií s názvem 
EXHIBITION, jejíž podtitul přislibuje “globální revoluci přinášející největší světové 
výstavy do kina”. Celým přenosem, který mimo jiné přináší exkluzivní pohled do 
zákulisí galerií, provází uznávaný historik umění Tim Marlow. 
Vstupné: předprodej IC Chotěboř(tel. 569 626 634) 170 Kč – v otevírací době 
infocentra!, na místě 200 Kč. Délka přenosu-90 minut. 
Oficiální stránka série je http://www.exhibitiononscreen.com/. Bližší info na 
www.cekus.eu. 
kategorie: kulturní, předprodej, výstava 
pořadatel: Cekus Chotěboř 
 
Trhy na náměstí 
kdy: 12.4.2013 08:00 
kde: náměstí T. G. M. Chotěboř 
kategorie: ostatní 
pořadatel: Jiří Němec (602 482 882) 
 
Setkání důchodců 
kdy: 12.4.2013 13:30 
kde: KD Vilémov 
adresa: Vilémov 179, 582 83 Vilémov u Golčova Jeníkova 
popis akce: Vystoupí děti z mateřské školy a školní družiny. K poslechu, tanci i na 
přání bude hrát pan Semrád z Nové Vsi u Chotěboře. 
kategorie: ostatní 
www.vilemov.info 
 
Akademie Junioru 
kdy: 12.4.2013 16:00 
kde: sokolovna 
adresa: Tyršova 712, Chotěboř 
popis akce: Uvidíte vystoupení a ukázky z hodin kroužků, které děti v Junioru 
navštěvují, a výstavku prací zájmových útvarů. Zakoupené vstupenky soutěží o 
cenu. 
Vstupné: předprodej v Junioru a v IC Chotěboř (tel. 569 626 634) – v otevírací době 
infocentra! Dospělí 50 Kč, děti 30 Kč. 
pořadatel: Junior DDM-SVČ Chotěboř 
 
KYVADLO 
kdy: 12.4.2013 19:30 
kde: Klub Vagon 
adresa: Mírová 265, 58282 Golčův Jeníkov 
popis akce: Koncert kapely (mimořádně v pátek). Více info na www.klubvagon.cz. 
VagonCar – 724 735 964. 
kategorie: koncert 
pořadatel: Klub Vagon 
 
Divadelní představení: Vražda v tunelu 
kdy: 12.4.2013 20:00 
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kde: sokolovna v Uhelné Příbrami 
adresa: Uhelná Příbram 72, 582 45 Uhelná Příbram 
popis akce: Vystoupení ochotnického divadla z Havlíčkovy Borové. 
kategorie: kulturní 
pořadatel: městys Uhelná Příbram 
 
Turnaj ve fotbálku 
kdy: 13.4.2013 16:00 
kde: KinoCafé VELKÝ VOČI 
adresa: Tyršova 256, Chotěboř 
popis akce: Turnaj dvojic. Prezentace týmů od 15:00 do 16:00 hodin. Startovné 100 
Kč/team. 
kategorie: sportovní, ostatní 
pořadatel: KinoCafe VELKÝ VOČI 
 
Pohádka: O čertovském křesle 
kdy: 13.4.2013 17:00 
kde: KD Vilémov 
adresa: Vilémov 179, 582 83 Vilémov u Golčova Jeníkova 
popis akce: Divadelní představení pro děti a rodiče v podání divadelního spolku 
SCHOD z Chotěboře. Vstup zdarma. 
kategorie: pro děti 
www.vilemov.info 
 
Zlatá srnčí trofej 
kdy: 14.4.2013 09:00 
kde: zámek ve Vilémově 
adresa: Klášter 1, 582 83 Vilémov u Golčova Jeníkova 
popis akce: 5. ročník okresního kola. Zúčastnit se může kdokoliv se zájmem o 
přírodu a myslivost po vyplnění a zaslání závazné přihlášky do 31. března 2013 na 
adresu: Yvonne Moravcová, Myslivna 184, 58235 Lučice. Přihlášku a okruhy otázek a 
znalostí je možné též stáhnout z internetových stránek OMS Havlíčkův Brod. 
Pro účast v soutěži není podmínkou členství v mysliveckém kroužku. Soutěžit se 
bude za každého počasí, převážně v přírodě, v teoretických a praktických částech z 
oblasti myslivosti, ochrany přírody a obecných znalostí přírody v těchto 2 
kategoriích: „A“ – 6 – 10 let (hlavní cena dalekohled); „B“ – 11 – 15 let (hlavní cena 
vzduchovka). 
Občerstvení zajištěno. Srdečně Vás zveme, přijďte nás podpořit. Neváhejte nás 
kontaktovat. Smutný Petr (MS Strážný vrch) 604 131784; Moravcová Yvonne (MS 
Lučice) 724 028082; Kronovít Aleš (HS Vilémov) 731 527874. Na hojnou účast se těší 
pořadatelé. 
kategorie: ostatní 
pořadatel. Okresní myslivecký spolek Havlíčkův Brod 
 
Beseda pro školáky se spisovatelkou Petrou Braunovou 
kdy: 15.4. a 16.4. 2013 09:00 
kde: Společenská a kulturní místnost 
adresa: Krále Jana 258, Chotěboř 
popis akce: Povídání o tvorbě paní Braunové pro děti. 
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kategorie: ostatní, pro děti 
pořadatel: Městská knihovna Chotěboř 
 
Barvy duhy 
kdy: 17.4.2013 09:30 
kde: KD Junior 
adresa: Tyršova 793, Chotěboř 
popis akce: Děti si vyzkouší různými technikami barvy duhy. Z prvků Montessori 
pedagogiky. Cena 40 Kč za rodinu. Program v rámci mateřského klubu. 
kategorie: pro děti 
pořadatel: Junior DDM-SVČ Chotěboř 
 
Jazzibaba, Marcel Kříž 
kdy: 19.4.2013 20:00 
kde: Goltzova tvrz 
adresa: Goltzova tvrz, 582 82 Golčův Jeníkov 
popis akce: Koncert jazzové kapely z Hlinska a písničkáře Marcela Kříže. 
kategorie: koncert 
 
Chotěbořské putování 
kdy: 20.4.2013 07:00 
kde: start u Hotelu Vysočina 
adresa: náměstí T. G. M. 202, 583 01 Chotěboř 
popis akce: Turistický pochod a cyklojízda. Start u hotelu Vysočina od 7.00 do 10.00 
hodin. 
kategorie: ostatní, sportovní 
pořadatel: Klub českých turistů Havlíčkův Brod a Bosch Diesel Jihlava 
 
Mistrovství ČR v klipovém tancování 
kdy: 20.4.2013 11:00 
kde: sokolovna 
adresa: Tyršova 712, Chotěboř 
popis akce: 9.00 – otevření sálu; 9.00-10.30 – prezentace a roztančení; 11.00 – 
zahájení soutěží. 
kategorie: ostatní, sportovní 
pořadatel: Svaz učitelů tance ČR a Taneční škola Bohémia Chrast 
 
Brány památek dokořán v Chotěboři 
kdy: 20.4.2013 13:30 
kde: kostel, stará radnice, zámek 
popis akce: Mimořádná příležitost k návštěvě památek: kostela sv. Jakuba, bývalé 
radnice (nyní ZUŠ) na náměstí T. G. Masaryka a zámku Chotěboř. 
Město Chotěboř je členem Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezka. Toto 
sdružení vyhlásilo celostátní projekt “Brána památek dokořán” na duben 2013. 
Město Chotěboř se zapojí do tohoto projektu níže uvedenými akcemi: 
Zpřístupnění věže kostela (od 13.30 do 16.00 hodin), podkroví staré radnice (od 
14.00 do 16.00 hodin, v 15.00 hodin koncert žáků ZUŠ) a soukromých prostor v 
zámku (od 13.30 do 15.00 hodin). 
kategorie: kulturní 
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pořadatel: Chotěboř ve spolupráci s majiteli památek a ZUŠ Chotěboř 
 
COUNTRY SISTERS 
kdy: 20.4.2013 19:00 
kde: Kino Družba Chotěboř 
adresa: Tyršova 256, Chotěboř 
popis akce: Vystoupení severočeské dívčí kapely, v jejímž repertoáru figurují vedle 
klasické country, tradicionálů a evergreenů i moderní hity country music a své 
místo v něm má také bluegrass, gospel, cajun a v neposlední řadě i rock’n’roll. Více 
info naleznete na www.countrysisters.eu. 
Vstupné: předprodej IC Chotěboř (tel. 569 626 634) 230 Kč – pouze v otevírací době 
infocentra!;  na místě 300 Kč; držitelé abonentních průkazů 200 Kč. 
kategorie: koncert, kulturní, předprodej 
pořadatel: Cekus Chotěboř 
 
PUNC 
kdy: 20.4.2013 19:30 
kde: Klub Vagon 
adresa: Mírová 265, 58282 Golčův Jeníkov 
popis akce: Koncert kapely. Více info na www.klubvagon.cz. VagonCar – 724 735 
964. 
kategorie: koncert 
pořadatel: Klub Vagon 
 
Přednáška na téma: Bylinná gemmoterapie 
kdy: 25.4.2013 17:00 
kde: Společenská a kulturní místnost 
adresa: Krále Jana 258, Chotěboř 
popis akce: Přednáška paní Mgr. Jarmily Podhorné, která je zakladatelkou a 
majitelkou firmy NADĚJE. 
Paní Podhorná se specializuje na výrobu bylinných tinktur, mastí, olejů a výluhů z 
vlastních surovin. Mimořádně účinné jsou především tinktury vyrobené z pupenů 
rostlin. Rostlina v pupenech přechovává svůj genetický potenciál, a proto v nich 
shromažďuje ty nejcennější látky. 
Na přednášce budou představeny: tiktury z bylin, pupenů a jejich kombinace na 
konkrétní zdravotní problémy a jejich způsoby použití * bylinné masti, oleje a 
koupele, jako doplňky k sestavě pro léčbu * tinktury s včelím biopolem, tedy se 
zvýšeným účinkem * gemmoglukany, jako speciality, které svojí silou nahradí celé 
kúry. 
Jednotlivé přípravky bude po celou dobu přednášky možné si zakoupit a dále je 
také najdete v obchodě CESTY ZDRAVÍ.cz v Chotěboři, který přednášku připravil ve 
spolupráci s Městskou knihovnou Chotěboř. 
kategorie: ostatní 
pořadatel: obchod CESTY ZDRAVÍ.cz, Městská knihovna Chotěboř 
 
Koncert žáků ZUŠ 
kdy: 25.4.2013 18:00 
kde: sál staré radnice 
adresa: náměstí T.G.M. 322, Chotěboř 
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kategorie: koncert, kulturní 
pořadatel: ZUŠ Chotěboř 
 
Čarodějnický příběh 
kdy: 26.4.2013 09:30 
kde: KD Junior 
adresa: Tyršova 793, Chotěboř 
popis akce: Děti si vyrobí čarodějnici a prožijí s ní zábavné dopoledne. Vstupné 30 
Kč. Program v rámci mateřského klubu. 
kategorie: pro děti 
pořadatel: Junior DDM-SVČ Chotěboř 
 
Králičí hop 
kdy: 27.4.2013 10:00 
kde: areál chovatelů 
adresa: Hromádky z Jistebnice 1694 
popis akce: 3. závod turnaje o Pohár města Chotěboř, který se uskuteční od 10.00 
do 16.00 hodin. 
kategorie: ostatní 
pořadatel: Lada Šípová 
 
Georg Friedrich Händel: JULIUS CAESAR 
kdy: 27.4.2013 17:45 
kde: Kino Družba Chotěboř 
adresa: Tyršova 256, Chotěboř 
popis akce: Přímý přenos operního představení z Metropolitní opery v New Yorku v 
HD kvalitě a prostorovém zvuku 5.1 na velkém filmovém plátně. 
Vstupné: předprodej IC Chotěboř(tel. 569 626 634) 250 Kč – v otevírací době 
infocentra!, na místě 300 Kč. 
kategorie: kulturní, předprodej 
pořadatel: Cekus Chotěboř 
 
Beseda se spisovatelkou Irenou Fuchsovou 
kdy: 29.4.2013 16:00 
kde: Společenská a kulturní místnost 
adresa: Krále Jana 258, Chotěboř 
popis akce: O své práci a o knihách přijde povyprávět česká spisovatelka a 
publicistka, paní Irena Fuchsová, původním povoláním divadelní suflérka 
(nápovědka) v pražském Činoherním klubu. Svoji první knihu vydala v roce 2001, od 
té doby jí vyšlo již více jak dvacet knížek. Jedná se v současnosti o oblíbenou 
autorku povídek a fejetonů, která své práce, mimo jiné, také publikuje v různých 
ženských a společenských časopisech. 
kategorie: ostatní 
pořadatel: Městská knihovna Chotěboř 
 
STARÝ KLÁDY 
kdy: 30.4.2013 19:30 
kde: Klub Vagon 
adresa: Mírová 265, 58282 Golčův Jeníkov 
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popis akce: Koncert kapely. Otevření letního parketu – Čarodějnice. Více info na 
www.klubvagon.cz. VagonCar – 724 735 964. 
kategorie: koncert 
pořadatel: Klub Vagon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zpracovalo: 
Informační centrum Chotěboř, Krále Jana 258, 583 01 Chotěboř 
Tel.: 569 626 634, infocentrum@chot.cz, www.icchotebor.cz 


