
 
 
 
 
Tai-či + čchi-kung – čínská zdravotní cvičení 
kdy: 1.3.2014 09:00 
kde: KD Junior 
adresa: Tyršova 793, Chotěboř 
popis akce: 
Cvičení v délce 3 hodin vede Rudolf Foršt a je věkově neomezeno. S sebou volné oblečení, 
jídlo a pití. Cena 200 Kč za lekci. 
kategorie: ostatní 
pořádá: DDM-SVČ Junior Chotěboř 
 
Veřejné bruslení 
kdy: 1.3.2014 12:30 – 14:30 
kde: aréna - zimní stadion 
adresa: Svojsíkova 333, Chotěboř 
popis akce: 
Ceník: dospělí = 30,- Kč,  děti do 15 let = 20,- Kč, doprovod = 10,- Kč, držitelé rodinných 
pasů = 20% sleva 
kategorie: sportovní 
pořádá: CEKUS Chotěboř 
 
Dětský karneval 
kdy: 1.3.2014 13:00 
kde: KD Vilémov 
adresa: Vilémov u Golčova Jeníkova 
kategorie: pro děti 
pořádá: ZŠ a MŠ Vilémov 
 
Alexander P. Borodin: KNÍŽE IGOR 
kdy: 1.3.2014 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. 
Borodinovo historické epické dílo, v němž zní slavné „Polovecké tance“, bude v Met uvedeno 
po téměř sto letech. Nová inscenace Dmitrije Čerňakova je psychologickou sondou do mysli 
rozpolceného hrdiny na pozadí zrodu ruského národa. Náročné titulní role se zhostí 
basbarytonista Ildar Abdrazakov, za dirigentským pultem stane Gianandrea Noseda. 
Předpokládaná délka: 4 hod.30 min. včetně dvou 30 min. přestávek. 
Vstupné: předprodej IC Chotěboř (tel. 569 626 634) 250 Kč, na místě 300 Kč. 
kategorie: kulturní, předprodej 
pořádá: CEKUS Chotěboř 
 



Bohemia beat + Novoveska 
kdy: 1.3.2014 19:30 
kde: Klub Vagon (u zastávky ČD) 
adresa: Mírová 265, Golčův Jeníkov 
popis akce: Koncert kapel 
kategorie: koncert, ostatní 
pořádá: Klub Vagon 
 
Pivovarský ples 
kdy: 1.3.2014 20:00 
kde: sokolovna 
adresa: Tyršova 712, Chotěboř 
pořádá: 
Již 5. ročník Pivovarského plesu. Zahraje kapela Variace, o půlnoci vystoupí Tereza 
Černochová s doprovodem, nebude chybět bohatá tombola a kompletní sortiment piva 
Chotěboř. 
Vstupné: předprodej IC Chotěboř (tel. 569 626 634) – lístek na stání 200 Kč, lístek s 
místenkou 220 Kč.  
Rezervace jsou také  možné na info@pivovarchotebor.cz, nebo na tel. 777 982 802. 
kategorie: kulturní, ostatní, předprodej 
pořádá: Pivovar Chotěboř 
 
Výstava: Šperky 
kdy: 3.3.2014 08:00 – 30.4.2014 16:00 
kde: společenská a kulturní místnost 
adresa: Krále Jana 258, Chotěboř 
popis akce: 
Šperky ze sbírky paní Jany Kovačkové. Výstava je přístupná v otevírací době knihovny. 
kategorie: výstava 
pořádá: Městská knihovna Chotěboř 
 
Výstava fotografií – TOTEMY – Indiánské symboly 
kdy: 3.3.2014 08:00 – 18.4.2014 16:00 
kde: společenská a kulturní místnost 
adresa: Krále Jana 258, Chotěboř 
popis akce: 
Městská knihovna Chotěboř Vás zve na výstavu fotografií s názvem TOTEMY – Indiánské 
symboly. 
Autory fotografií jsou pan Milan Dvořák z Vancouveru a Draha a Ivan Neveselí z Calgary. 
Výstava se koná za přispění Kanadského muzea civilizace a přístupná je v otevírací době 
infocentra (v sobotu zavřeno)! 
Výstava není  přístupná v době konání besed v podkroví – viz. příloha! 
kategorie: kulturní, ostatní 
pořádá: Městská knihovna Chotěboř 
 
Čtenářská dílna 
kdy: 3.3.2014 18:00 
kde: společenská a kulturní místnost 
adresa: Krále Jana 258, Chotěboř 



popis akce: 
Přijďte si popovídat o románu Kena Keseyho Vyhoďme ho z kola ven. Setkání je určeno 
pro všechny, kteří knihu v nedávné době přečetli a tradičně se koná pod vedením Mgr. Lucie 
Dostálkové. 
kategorie: ostatní 
pořádá: Městská knihovna Chotěboř 
 
Taneční pro manželské a přátelské páry 
kdy: 4.3.2014 19:00 
kde: KD Junior 
adresa: Tyršova 793, Chotěboř 
popis akce: 
Začátek kurzu pro mírně pokročilé a pokročilé. Vede Ing. Bohumil Černý z Taneční školy 
Bohémia z Chrasti. 
kategorie: ostatní 
pořádá: DDM-SVČ Junior Chotěboř 
 
Pohádka: Jak vařili dort 
kdy: 5.3.2014 09:30 
kde: KD Junior 
adresa: Tyršova 793, Chotěboř 
popis akce: 
Pohádka divadla Úsměv Ludmily Frištenské v rámci mateřského klubu. Vstupné 30 Kč za 
rodinu. 
kategorie: pro děti 
pořádá: DDM-SVČ Junior 
 
Pletení z přírodních materiálů – košíkářství 
kdy: 6.3.2014 17:00 
kde: KD Junior 
adresa: Tyršova 793, Chotěboř 
popis akce: 
Lekce trvá 3 hodiny, cena za lekci 200 Kč. 
kategorie: ostatní 
pořádá: DDM-SVČ Junior Chotěboř 
 
Rodinný koncert ZUŠ 
kdy: 6.3.2014 18:00 
kde: sál ZUŠ 
adresa: náměstí T.G.M. 322, Chotěboř 
popis akce: 
Koncert žáků ZUŠ, jejich rodičů, sourozenců a příbuzných. 
kategorie: koncert, kulturní 
pořádá: ZUŠ Chotěboř 
 
Trhy v Chotěboři 
kdy: 7.3.2014 08:00 
kde: náměstí T. G. M. Chotěboř 
kategorie: ostatní 



pořádá: pan Jiří Němec (602 482 882) 
 
Pohádka: Maminčin svátek 
kdy: 8.3.2014 16:00 
kde: KD Junior 
adresa: Tyršova 793, Chotěboř 
popis akce: 
Pohádka Divadla Úsměv Ludmily Frištenské. 
kategorie: pro děti 
pořádá: Divadlo Úsměv Ludmily Frištenské 
 
Rimortis + Artery 
kdy: 8.3.2014 19:30 
kde: Klub Vagon (u zastávky ČD) 
adresa: Mírová 265, Golčův Jeníkov  
popis akce: Koncert kapel 
kategorie: koncert, ostatní 
pořádá: Klub Vagon 
 
VIII. ples M ěstyse Vilémov 
kdy: 8.3.2014 20:00 
kde: KD Vilémov 
adresa: Vilémov u Golčova Jeníkova 
popis akce: 
K tanci a poslechu hraje skupina EXPRES Humpolec. Ples zahájí svým vystoupením Taneční 
klub Ella Chotěboř. Vstupné 100,- Kč. Předprodej vstupenek na úřadu městyse od 24.2.2014. 
kategorie: kulturní, ostatní 
pořádá: Městys Vilémov 
 
Dětský karneval v Čachotíně 
kdy: 9.3.2014 14:00 
kde: společenský sál OÚ 
adresa: obec Čachotín 
popis akce: 
Již pátý ročník dětského karnevalu se bude konat ve společenském sále OÚ Čachotín. 
kategorie: pro děti 
pořádá: SDH Čachotín 
 
Cestopisná beseda: O jižní Moravě 
kdy: 10.3.2014 15:30 
kde: společenská a kulturní místnost 
adresa: Krále Jana 258, Chotěboř 
popis akce: 
Přijďte si poslechnout vyprávění pana Jaroslava Kreibicha o této krásné oblasti, která nabízí 
mnoho kulturních a přírodních krás. Vstupné dobrovolné. 
kategorie: ostatní 
pořádá: Městská knihovna Chotěboř 
 
 



Promítání filmu: Punkový syndrom 
kdy: 10.3.2014 19:00 
kde: KinoCafé Velký Voči 
adresa: Tyršova 256, Chotěboř 
popis akce: 
Přemýšleli jste někdy, o čem by byly texty punkových písní, kdyby členy kapely byli lidi s 
mentálním hendikepem? Punkový syndrom je odpovědí! Dokument sleduje osudy čtyř 
profesionálních hudebníků a jejich cestu k popularitě. Jako správní punkeři prožívají silné 
emoce, milují, hádají se (třeba o přední místo v autobusu), nadávají, smějí se, popíjejí a tráví 
spoustu času v nahrávacím studiu a na turné. Jejich texty se věnují celospolečenským 
problémům i každodenním zážitkům hudebníků: jak strašně nanic je chodit na pedikúru nebo 
žít v chráněném bydlení. Pořád bojujete s předsudky vůči lidem s mentálním hendikepem? 
Nebojte, punk-rockeři z Pertti Kurikan Nimipäivät se o vás už postarají! 
Promítání v rámci programu PROMÍTEJ I TY! (jedensvet.cz). 
Dokumentární / Hudební, Finsko / Norsko / Švédsko, 2012, 85 min, režie: Jukka Kärkkäinen, 
Jani-Petteri Passi, vstup zdarma! 
kategorie: ostatní 
pořádá: občanské sdružení Dobrá společnost, Amnesty International, KinoCafé Velký Voči 
 
Přednáška: Rozdílná komunikace žen a mužů 
kdy: 11.3.2014 15:00 – 18:00 
kde: společenská a kulturní místnost 
adresa: Krále Jana 258, Chotěboř 
popis akce: 
Jsou opravdu ženy a muži jakoby z jiné planety? O tom, proč si ženy a muži často nerozumí, 
přijde povídat psycholog pan Mgr. Luboš Novotný. Vstupné dobrovolné. 
kategorie: ostatní 
pořádá: Městská knihovna Chotěboř 
 
Turnaj ve videohrách 
kdy: 14.3.2014 17:00 
kde: hotel Fantazie (bývalý hotel U zámku) 
adresa: Riegrova 6, Chotěboř 
kategorie: ostatní 
pořádá: SFK Avalon 
 
Velká hudební párty – Šatlava + DJ Houska 
kdy: 14.3.2014 20:00 
kde: hotel Fantazie (bývalý hotel U zámku) 
adresa: Riegrova 6, Chotěboř 
popis akce: 
DJ/LIVE MUSIC PARTY BEZ PAUZ! Skvělá kombinace současné taneční muziky a živé 
kapely. World hity od DJ Housky. CZ/SK hity od kapely Šatlava 
www.facebook.com/satlava. Posílená aparatura, světla, kouř pro skvělou scénu! Míchané 
drinky a spousty super pití. Profesionální fotograf. 
PŘIDEJ SE K UDÁLOSTI NA FB – WELCOME DRINK ZDARMA! 
START: 20:00 / vstup do devíti za 60,- / potom 80,- 
POZOR ! SOUTĚŽ NA FACEBOOKU! 
Pozvi své přátele a sdílej OBRÁZEK UDÁLOSTI! Následně vylosujeme tři z vás, kteří 
získají konzumačku na bar v hodnotě 300,-Kč a vstup gratis! Losujeme 13.3. ve 20:00 hod! 



kategorie: koncert, ostatní 
 
Tai-či + čchi-kung – čínská zdravotní cvičení 
kdy: 15.3.2014 09:00 
kde: KD Junior 
adresa: Tyršova 793, Chotěboř 
popis akce: 
Cvičení v délce 3 hodin vede Rudolf Foršt. Věkově neomezeno. S sebou volné oblečení, jídlo 
a pití. Cena 200 Kč za lekci. 
kategorie: ostatní 
pořádá: DDM-SVČ Junior Chotěboř 
 
Jules Massenet: WERTHER 
kdy: 15.3.2014 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. 
Dvě z velkých hvězd operního nebe – Jonas Kaufmann a Sophie Koch – se v Met objeví bok 
po boku v Massenetově povznášející adaptaci Goetheovy převratné a tragické romance. Režie 
a výprava této inscenace pochází z dílny Richarda Eyrea a Roba Howella. Taktovky se ujme 
nadějný mladý dirigent Alain Altinoglu. 
Předpokládaná délka: 3 hod.15 min. včetně 30 min. přestávky. 
Vstupné: předprodej IC Chotěboř(tel. 569 626 634) 250 Kč, na místě 300 Kč. 
kategorie: kulturní, předprodej 
pořádá: CEKUS Chotěboř 
 
Vosa rock – taneční zábava 
kdy: 15.3.2014 19:00 
kde: sokolovna 
adresa: Tyršova 712, Chotěboř 
kategorie: koncert, ostatní 
 
Arax + Kolchoz 
kdy: 15.3.2014 19:30 
kde: Klub Vagon (u zastávky ČD) 
adresa: Mírová 265, Golčův Jeníkov 
popis akce: Koncert kapel 
kategorie: koncert, ostatní 
pořádá: Klub Vagon 
 
Sportovní ples 
kdy: 15.3.2014 20:00 
kde: KD Jeřišno 
adresa: obec Jeřišno 
popis akce: 
Tradiční sportovní ples, k tanci a poslechu hraje TRIK. 
kategorie: ostatní 



 
Zábavné dopoledne s ilustrátorem Adolfem Dudkem 
kdy: 17.3.2014 08:00 a 18.3.2014  08:00 
kde: společenská a kulturní místnost 
adresa: Krále Jana 258, Chotěboř 
popis akce: 
Dopoledne je pořádáno pro MŠ a ZŠ. Každý den se uskuteční celkem tři programy pro děti: 
Vystoupení “HRAJEME SI NA MALÍ ŘE”  je zábavná, interaktivní show pro nejmenší děti, 
ve které se seznámí zábavným způsobem, přiměřeným jejich věku s prací ilustrátora dětských 
knih. Přímo před zraky dětí vznikají na keramické tabuli jednoduché obrázky, které jsou 
dětmi aktivně doplňovány. 
Celé vystoupení hýří barvami a humorem. Děti při něm zapojují všechny smysly a rozvíjí se 
jejich fantazie. 
Bylo-nebylo…vystoupení „POHÁDKOVÉ KRESLENÍ“ je zábavná, interaktivní show, při 
které se dětem netradiční formou představí 7 klasických českých pohádek. Přímo před jejich 
zraky ilustrátor kreslí na keramické tabuli obrázky z pohádkových knížek, které jsou dětmi 
aktivně doplňovány. 
Vystoupení “MALOVÁNÍ PRO D ĚTI”  je zábavná, interaktivní show, při které se pobaví i 
dospělí. Děti se vtipnou formou seznámí se skutečným ilustrátorem a jeho prací. Od počáteční 
inspirace až po vznik celé knihy. Vyzkoušejí si, jak snadno mohou cokoli nakreslit a kromě 
spousty legrace si odnášejí informace o vzniku moderních dětských knih a malířských 
technikách. 
Začátek vystoupení je 8.00 hodin. Délka jednoho vystoupení cca 60 minut. 
kategorie: ostatní, pro děti 
pořádá: Městská knihovna Chotěboř 
 
Drátování – ryby a kraslice 
kdy: 17.3.2014 17:00 
kde: KD Junior 
adresa: Tyršova 793, Chotěboř 
popis akce: 
Lekce trvá 3 hodiny, cena za lekci 200 Kč. 
kategorie: ostatní 
pořádá: DDM-SVČ Junior Chotěboř 
 
Přednáška k Roku české hudby: Slavní pěvci Národního divadla 
kdy: 19.3.2014 16:00 
kde: společenská a kulturní místnost 
adresa: Krále Jana 258, Chotěboř 
popis akce: 
Opět píšeme letopočet, jehož poslední číslicí je čtyřka, což pro kulturní veřejnost znamená, že 
jsme vstoupili do Roku české hudby. Na počest uměleckého odkazu se konají během celého 
roku v České republice (i v zahraničí) stovky akcí: koncerty, divadelní představení, 
přednášky, besedy, výstavy atd. 
Také Městská knihovna Chotěboř se připojuje k těm kulturním institucím, které svými 
projekty naplňují myšlenku Roku české hudby. Jedná se o malý cyklus přednášek nad 
knihami, nazvaný „Česká hudba a hudebníci v literatuře“. 
V pořadí druhá přednáška nese název Slavní pěvci Národního divadla (Marie Podvalová, 
Milada Šubrtová, Beno Blatuch, Ivo Žídek a další). Přednáší Mgr. Zdeňka Málková. 
Vyprávění doplní fotografie, knižní a hudební ukázky. 



kategorie: kulturní, ostatní 
pořádá: Městská knihovna Chotěboř 
 
Záznam koncertu Eltona Johna – THE MILLION DOLLAR P IANO 
kdy: 19.3.2014 20:00 
kde: Kino Družba Chotěboř 
adresa: Tyršova 256, Chotěboř 
popis akce: 
Světově proslulý zpěvák, textař a interpret, legendární Elton John, odehraje kritikou nadšeně 
přijatý koncert „THE MILLION DOLLAR PIANO“  v Koloseu v Caesarově paláci v Las 
Vegas. 
Uslyšíte největší hity z celé Eltonovy kariéry, včetně písní „Rocket Man“, „Tiny Dancer“, 
„Saturday Night’s Alright for Fighting“, „I’m Still Standing“, „Goodbye Yellow Brick Road“, 
„Crocodile Rock“ či „Your Song“. 
 Ústředním bodem celé show je piano, které dalo koncertu jméno – zázrak techniky s více než 
68 LED obrazovkami z dílny společnosti Yamaha. Koncertní křídlo, jehož výroba trvala 
téměř čtyři roky a jež představuje výdobytek nejnovějších technologií, tvoří dokonalý vizuální 
doprovod k Eltonovým nejslavnějším hitům a pomocí měnících se obrazů skvěle doplňuje 
písně, které si tolik oblíbili zpěvákovi fanoušci. Piano, které dokáže vykouzlit náladový 
podkres a divákům přináší ojedinělý zážitek, váží téměř půldruhé tuny. 
Strhující podívanou završuje působivá a do nejmenšího detailu promyšlená scénografie v 
barokním stylu 
Vstupné: předprodej IC Chotěboř (tel. 569 626 634) i na místě 250 Kč. 
Délka záznamu je 1 hod. 53 min. bez přestávky. 
kategorie: kino, koncert, kulturní, předprodej 
pořádá: CEKUS Chotěboř 
 
Pletení z přírodních materiálů – kraslice 
kdy: 20.3.2014 17:00 
kde: KD Junior 
adresa: Tyršova 793, Chotěboř 
popis akce: 
Kraslice slámové a sítinové. Lekce trvá 3 hodiny, cena za lekci 200 Kč. 
kategorie: ostatní 
pořádá: DDM-SVČ Junior Chotěboř 
 
VVítání jara 2014 — FullSTOP, Czech Frogs, Shout 
kdy: 21.3.2014 20:00 
kde: KinoCafé Velký Voči 
adresa: Tyršova 256, Chotěboř 
popis akce: 
Koncerty skupin ve VVestibulu — vystoupí FullSTOP — alternative-rock / Havlíčkův Brod; 
Czech Frogs — blues-rock / Chotěboř; Shout — blues / Chotěboř. 
kategorie: koncert, ostatní 
pořádá: KinoCafé Velký Voči 
 
Velikonoční keramická dílna 
kdy: 22.3.2014 09:00 
kde: KD Junior 
adresa: Tyršova 793, Chotěboř 



popis akce: 
Přijďte si vytvořit vlastní originální dekorace s velikonoční tematikou. Vede Renata Ficková, 
cena 200 Kč. 
kategorie: ostatní 
pořádá: DDM-SVČ Junior Chotěboř 
 
Turnaj v mariáši 
kdy: 22.3.2014 09:00 
kde: KD Vepříkov 
adresa: obec Vepříkov 
popis akce: 
15. ročník jarní kolo- prezence od 8 hodin, začátek od 9 hodin, startovné 250 Kč, v ceně 
prdelačka, kdo co sní a k obědu výborný guláš, pro každého (většinou) zabijačkové ceny 
kategorie: ostatní 
pořádá: SDH Vepříkov 
 
Nezmaři – folková kapela 
kdy: 22.3.2014 20:00 
kde: Kino Družba Chotěboř 
adresa: Tyršova 256, Chotěboř 
popis akce: 
Folková skupina NEZMA ŘI  je charakteristická vícehlasým vokálem s doprovodem 
akustických nástrojů. Její repertoár tvoří převážně vlastní písně ale i světová folková klasika. 
Každoročně odehrají přes sto koncertních vystoupení po celé ČR a Slovensku. Mají stálé 
publikum ve všech větších městech republiky. Za léta aktivního koncertování posbírali 
všechna ocenění, která se v tomto žánru udělují. Kromě plzeňských Port jsou také držiteli 
dvou Zlatých klíčů. Tato prestižní cena se uděluje pro nejlepší skupinu roku v kategorii 
Folk&Country. Na svém kontě mají 13 samostatných CD a DVD Nezmaři 30 let. 
Vstupné: předprodej IC Chotěboř (tel. 569 626 634) 150 Kč, na místě 200 Kč, držitelé 
abonentních průkazů 100 Kč. 
kategorie: koncert, kulturní, předprodej 
pořádá: CEKUS Chotěboř 
 
Jarní ples v obci Podmoky 
kdy: 22.3.2014 20:00 
kde: hostinec Podmoky 
adresa: obec Podmoky 
popis akce: 
K tanci a poslechu hraje skupina Factor (část kapely Olympic revival). Součástí je bohatá 
tombola a plesový guláš od Mistra guláše 2013. 
Rezervace a předprodej vstupenek na tel. čísle 602 559 438, vstupné 100 Kč. Společenský 
oděv je vyžadován. 
kategorie: kulturní, ostatní 
pořádá: www.obecpodmoky.cz 
 
Dokument: Trabantem až na konec světa 
kdy: 24.3.2014 20:00 
kde: Kino Družba Chotěboř 
adresa: Tyršova 256, Chotěboř 
popis akce: 



Cestovateli Danu Přibáňovi a jeho partě nestačilo, že dokázali nemožné, když přejeli 
Trabantem Afriku a natočili o tom nezávislý film. Rozhodli se vypravit na ještě náročnější 
cestu. 21 124 kilometrů napříč Jižní Amerikou až na konec světa. A aby to nebylo moc 
jednoduché, tentokrát nepojedou jen Trabantem. Sestava snů v mezinárodním týmu Čechů, 
Poláků a Slováků patří podle Dana „buď do blázince, nebo na šrotiště.“ Dva Trabanty, polský 
Fiátek a Jawa 250 z roku 1957 se místo toho vydává vstříc tomu nejnáročnějšímu, co se dá v 
Jižní Americe najít. Amazonský prales, pětitisícové průsmyky And, pouště i oceán. Tahle 
šílená jízda rozhodně není bezstarostná, je ale fascinující a zábavná. Jak se dokáže snést osm 
lidí ze třech zemí, kteří se navzájem skoro neznají, čtyři měsíce ve žlutých ponorkách? Ta 
největší výzva není venku, ale uvnitř. 
Vstupné: předprodej IC Chotěboř (tel. 569 626 634) i na místě 80 Kč. 
kategorie: kino, předprodej 
pořádá: CEKUS Chotěboř 
 
Travesti revue Techtle Mechtle 
kdy: 26.3.2014 19:00 
kde: Kino Družba Chotěboř 
adresa: Tyršova 256, Chotěboř 
popis akce: 
Lukáš, Honza a Alex – tři muži, kteří se téměř každý večer změní v krásné ženy na prknech 
divadel a kulturních domů v celé České republice i na Slovensku! Dvakrát do roka tato známá 
travesti formace připravuje zbrusu nový zábavný pořad s výpravnou divadelní scénou a řadou 
jevištních kostýmů. Jejich pořady jsou postavené na parodii, nadsázce, humoru a hlavním 
cílem jsou rozesmáté tváře publika, které tvoří převážně ženy. 
Kromě zpěváků a zpěvaček s oblibou parodují také politiky, aktuální dění ve společnosti a 
známé zábavné scénky od 80. let až po současnost. V pořadu s názvem ,,2 106,, se můžete 
těšit na náhled do budoucnosti očima slečen Dolores, Stacey a mistra Alexe. Co nás čeká ? 
Jak bude vypadat budoucnost dalších generací ? Věřte že bude zatraceně pestrá, barevná, 
veselá, rozesmátá … Tedy alespoň u nás! 
Těšit se můžete na Halinu Pawlovskou, Karla Gotta, Rickyho Martina, Šíleně smutnou 
princeznu a řadu dalších včetně speciálního hosta večera! 
Více informací na internetových stránkách www.techtlemechtlerevue.cz, facebooku : techtle 
mechtle revue. 
Vstupné: předprodej IC Chotěboř (tel. 569 626 634) 240 Kč, na místě 260 Kč. 
kategorie: ostatní, předprodej 
pořádá: CEKUS Chotěboř 
 
Koncert žáků ZUŠ Chotěboř 
kdy: 27.3.2014 18:00 
kde: sál ZUŠ 
adresa: náměstí T.G.M. 322, Chotěboř 
kategorie: koncert, kulturní 
pořádá: ZUŠ Chotěboř 
 
Defragment + Vypsaná fixa – taneční zábava 
kdy: 28.3.2014 19:00 
kde: hotel Fantazie (bývalý hotel U zámku) 
adresa: Riegrova 6, Chotěboř 
popis akce: 



Vypsaná fixa vydává 7. března novou desku a v rámci turné bude jednou ze zastávek i 
Chotěboř! Předkapela Defragment. Více informací na www.hotelfantazie.cz. 
kategorie: koncert, ostatní 
 
Tai-či + čchi-kung – čínská zdravotní cvičení 
kdy: 29.3.2014 09:00 
kde: KD Junior 
adresa: Tyršova 793, Chotěboř 
popis akce: 
Cvičení v délce 3 hodin vede Rudolf Foršt. Věkově neomezeno. S sebou volné oblečení, jídlo 
a pití. Cena 200 Kč za lekci. 
kategorie: ostatní 
pořádá: DDM-SVČ Junior Chotěboř 
 
Běh Chotěbořskem 
kdy: 30.3.2014 11:00 
kde: start u sportovní haly 
adresa: Svojsíkova 333, Chotěboř 
popis akce: 
35. ročník tradičního běhu, trasy pro všechny věkové kategorie 300 m – 10 mil).  
Veškeré informace naleznete na http://atletika.webpark.cz. 
kategorie: sportovní 
pořádá: TJ CHS Turbo Chotěboř 
 
Vysočanka – Malá dechová hudba z Brtnice 
kdy: 30.3.2014 16:00 
kde: Kino Družba Chotěboř 
adresa: Tyršova 256, Chotěboř 
popis akce: 
Vysočanka je amaterský hudební soubor a jejími členy jsou hudebníci a zpěváci nejrůznějších 
profesí i věkových kategorií. Kapelníkem je od založení pozounista a baskřídlovák Jiří 
Vorlíček. Více o kapele se dočtete na http://www.vysocanka.eu. 
Vstupné: předprodej IC Chotěboř(tel. 569 626 634) 120 Kč, na místě 150 Kč, držitelé 
abonentních průkazů 80 Kč. 
kategorie: koncert, kulturní, předprodej 
pořádá: CEKUS Chotěboř 
 
Večer orientálních tanců 
kdy: 30.3.2014 16:00 
kde: KD Junior 
adresa: Tyršova 793, Chotěboř 
popis akce: 
Orientální tanečnice Habibi 
kategorie: ostatní 
pořádá: DDM-SVČ Junior Chotěboř 
 
 

Zpracovalo: 
Informační centrum Chotěboř, Krále Jana 258, 583 01 Chotěboř 

tel.: 569 626 634, infocentrum@chot.cz, www.icchotebor.cz 


