
 
 

Výstava: Šperky 
kdy: 3.3.2014 08:00 – 30.4.2014 16:00 
kde: čítárna knihovny 
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 a Společnost přátel Kanady a RCI v Telči Vás zvou na výstavu 
fotografií s názvem TOTEMY – Indiánské symboly. 
Autory fotografií jsou pan 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, výstava 
pořádá: Městská knihovna Chotěboř 
 
Přednáška: Dětské nemoci, alergie, příznaky, léčba 
kdy: 1.4.2014 09:30 
kde: KD Junior 
adresa: Tyršova 793, Chotěboř 
popis akce: 
Přednáška MUDr. Chvílové-Weberové v rámci mateřského klubu. 
Více informací se dozvíte na www.ddmchotebor.cz a na facebooku. Vstupné 40 Kč. 
kategorie: ostatní 
pořádá: Mateřský klub ve spolupráci se Střediskem rané péče Havlíčkův Brod 
 
Dny otevřených dveří v mateřských školách v Chotěboři 
kdy: 1.4.2014 10:00 – 2.4.2014 16:30 
kde: mateřské školy v Chotěboři 
popis akce: 
Ve dnech 1. a 2. dubna 2014 (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 úterý 15.4.2014 pak probíhá zápis do MŠ. Více info na tel. čísle 569 624 783. 
kategorie: ostatní 
pořádá: Mateřská škola Chotěboř 
 
 



Kurz o homeopatii 
Kdy: 2.4.2014 15:30 – 19:30 
Kde: Rodinné centrum Vilémov (úřad městyse) 
Adresa: Vilémov 1, Vilémov u Golčova Jeníkova 
popis akce: 
Kurz s MUDr. Juditou Hofhanzlovou. Více zde: http://www.rcvilemov.cz/kalendar-akci/. 
Místo je nutné předem rezervovat. 
Co se v kurzu naučíte: 
základní homeopatická lékárnička, obklady, zábaly, hojivé oleje, léčivé tinktury, Bachova 
krizová esence, reflexní bod „C“ první pomoci. Seznámení se s 20 základními 
homeopatickými léky, které se naučíme používat sami u běžných akutních onemocnění nebo 
zranění (chřipka, nachlazení, kašel, nevolnost, teplota, bodnutí hmyzem, popáleniny, řezné 
rány, odřeniny, pohmožděniny, podvrtnutí, zlomeniny atd.). Tato léčba je vhodná zejména při 
léčení a domácím ošetřování dětí. Naučíme se zevně ošetřovat různé druhy zranění, 
popáleniny, připravovat a přikládat obklady a zábaly. Dozvíme se něco i o souvisejících 
příčinách nemocí. Možnost využití doma i na cestách při nemocích a poraněních. V ceně 
kurzu je zahrnuto množství dalších informací týkajících se ošetřování nemocných a brožurka 
„Homeopatická domácí lékárnička“. 
Podmínkou účasti je úhradu kurzu předem do 28. 3. 2014 na účet číslo 238337359/0300. 
Vstupné 290 Kč. 
Tento čtyřhodinový kurz je intenzivní, proto, prosím, přijďte bez dětí. 
kategorie: ostatní 
pořádá: RC Vilémov 
 
Pletení z přírodních materiálů – košíkářství 
kdy: 3.4.2014 17:00 
kde: KD Junior 
adresa: Tyršova 793, Chotěboř 
popis akce: 
Začátečníci – krabice, pokročilí – mašle. Cena za lekci 200 Kč, lekce trvá 3 hodiny. 
kategorie: ostatní 
pořádá: DDM-SVČ Junior Chotěboř 
 
Výstava fotografií fotoklubu AFUK: Rozpoznávání vzorů + ZDENEK 
RYKR 
kdy: 4.4.2014 09:00 – 11.5.2014 17:00 
kde: zámecké výstavní prostory 
adresa: Riegrova 1, Chotěboř 
popis akce: 
TŘETÍ ROČNÍK VÝSTAVY KLASICKÉ FOTOGRAFIE FOTOKLUBU AFUK. 
AFUK (Alternativa. Fotografie. Umění. Kreativita) sdružuje více než 90 fotografů z České 
Republiky, Slovenska, Německa, Polska a Velké Británie, kteří se věnují autorské tvorbě a 
pro vyjádření svých tvůrčích záměrů používají klasických fotografických technik (filmový 
fotoaparát + zvětšování fotografií v temné komoře), nebo historických fotografických technik 
(bromolej, gumotisk, kolodiový proces atd.). 
ZDENEK RYKR (26. 10. 1900 – 15. 01. 1940) 
Po dlouhých 59 letech se malíř Zdenek Rykr dočkal v Chotěboři stálé expozice. Šalamounsky 
vystavujeme všech 43 obrazů, které budou i nebudou k vidění po celou sezónu roku 2014. V 
průběhu roku projde celá sbírka obrazů náročným restaurováním, bude zajištěno kvalitní 
uložení v novém depozitáři a příští rok se Vám expozice představí v celé své neuchopitelné 



kráse. Již letos však výstava stojí za shlédnutí. V expozici bude zpřítomněn depozitář 
výtvarného umění se všemi Rykrovými pracemi. Přijďte se podívat na zahajovací expozici s 
názvem Rykr 0/14 a pokuste se překročit hranice vnímání umění stejně tak, jako se o to snažil 
Zdenek Rykr. 
VERNISÁŽ VÝSTAV SE USKUTEČNÍ 3. DUBNA 2014 V 17:00 HODIN! 
kategorie: kulturní, výstava 
pořádá: CEKUS Chotěboř 
 
Setkání důchodců 
kdy: 4.4.2014 15:00 
kde: obec Tis - sál 
popis akce: 
Obecní úřad Tis Vás srdečně zve na tradiční „setkání důchodců 2014“. K tanci a poslechu 
bude hrát od 17:00 hodin Malá muzika Nauše Pepíka. Pro ostatní veřejnost volné vstupné od 
18:00 hodin. 
kategorie: ostatní 
pořádá: Obecní úřad Tis 
 
Velikonoční jarmark 
kdy: 5.4.2014 09:00 
kde: farní areál Sopoty 
adresa: Sopoty, Sobíňov 
program akce: 

• 9:00 – oficiální zahájení 
• 10:00 – divadlo – legenda o Čertově stolku 
• 11:30 – možnost modlitby venkovní křížové cesty 
• 13:30 – vynášení smrtky a přinášení léta – průvod obcí 
• 15:00 – pohádka Jaro s čápem, pejsem a kočičkou (divadlo Úsměv Ludmily 

Frištenské) 
• 16:30 – Mše svatá 

Občerstvení zajištěno (grilované klobásy, pstruzi, pivo a různé nápoje). 
Těšit se také můžete na: program pro děti (dílničky, hry, možnost jízdy na koni), velikonoční 
výstava s průvodcem, ukázky lidových i zapomenutých řemesel, staročeský jarmark. 
kategorie: ostatní 
 
Brány památek dokořán 
kdy: 5.4.2014 09:30 – 16:00 
kde: zámecké výstavní prostory 
adresa: Riegrova 1, Chotěboř 
popis akce: 
Mimořádná příležitost k návštěvě památky: zámek v Chotěboři. 
Město Chotěboř je členem Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezka (dále jen 
Sdružení). Toto Sdružení vyhlásilo celostátní projekt Brány památek dokořán na duben 2014. 
Město Chotěboř se zapojí do tohoto projektu níže uvedou akcí. 
MIMO ŘÁDNÉ OTEVŘENÍ SOUKROMÝCH PROSTOR ZÁMKU 
Otevírací doba: 9:30 – 11:00 hod. a 14:00 – 16:00 hod. 
kategorie: kulturní, ostatní 
 
 



Jarní charitativní koncert Dechového orchestru mladých 
kdy: 5.4.2014 15:00 
kde: sokolovna 
adresa: Tyršova 712, Chotěboř 
popis akce: 
Dechový orchestr mladých (DOM) při ZUŠ Chotěboř připravuje již čtvrtý Jarní koncert. 
Posluchačům chce předvést skladby mnoha žánrů, navíc se spoustou novinek. Součástí 
hudebního odpoledne bude tradičně i vystoupení komorního tělesa složeného ze členů DOM. 
Jako každý rok orchestr věnuje výtěžek koncertu na charitativní účely. Vstupné dobrovolné. 
kategorie: koncert, kulturní 
pořádá: ZUŠ Chotěboř 
 
Giacomo Puccini: BOHÉMA 
kdy: 5.4.2014 18:45 
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. 
Pucciniho příběh fatálně tragické lásky dvou mladých lidí je nejhranější operou v historii Met. 
V roli křehké Mimi se představí Anita Hartig a jejího milence Rodolfa ztvární Vittorio 
Grigolo. To vše v klasické inscenaci Franca Zeffirelliho a pod hudebním vedením Stefana 
Ranzaniho. 
Předpokládaná délka: 3hod.25min. včetně 34 min. přestávky. 
Vstupné: předprodej IC Chotěboř (tel. 569 626 634) 250 Kč, na místě 300 Kč. 
kategorie: kulturní, předprodej 
pořádá: CEKUS Chotěboř 
 
Cestopisná přednáška: Z Chotěboře do Mongolska 
kdy: 5.4.2014 19:00 
kde: gymnázium 
adresa: Jiráskova 637, Chotěboř 
kategorie: ostatní 
 
Morava + Dejmy 
kdy: 5.4.2014 19:30 
kde: Klub Vagon (u zastávky ČD) 
adresa: Mírová 265, Golčův Jeníkov 
popis akce: 
Koncert kapel 
kategorie: koncert 
pořádá: Klub Vagon 
 
Dětský karneval 
kdy: 6.4.2014 14:00 
kde: restaurace Panský dům 
adresa: náměstí T. G. M. 320, Chotěboř 
popis akce: 
Soutěže, čokofontána, soutěž o nejhezčí masku. Hraje DJ Čert, vstupné dobrovolné. 



kategorie: pro děti 
pořádá: Panský dům Chotěboř 
 
Přednáška: Pohádkový Uzbekistán 
kdy: 7.4.2014 16:00 
kde: společenská a kulturní místnost 
adresa: Krále Jana 258, Chotěboř 
popis akce: 
Přednáška cestovatele Libora Drahoňovského spojená s promítáním fotografií. Můžete 
obdivovat pohádkové krásy země, rozmanitosti přírody, architektonické bohatství a 
pohostinnost tamních obyvatel. Všichni milovníci dalekých cest jsou srdečně zváni. 
Vstupné dobrovolné. 
kategorie: ostatní 
pořádá: Městská knihovna Chotěboř 
 
Pohádka: O zvířátkách 
kdy: 9.4.2014 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 Chotěboř 
 
Jarní trh řemesel 
kdy: 11.4.2014 08:00 – 17:00 
kde: náměstí T. G. M. Chotěboř 
popis akce: 
Pro dobrou náladu vystoupí od 13:30 hodin duo Kubát, Semrád. 
kategorie: ostatní 
pořádá: město Chotěboř 
 
Setkání důchodců 
kdy: 11.4.2014 13:30 
kde: KD Vilémov 
adresa: Vilémov u Golčova Jeníkova 
popis akce: 
Vystoupí děti MŠ a ZŠ Vilémov. K poslechu, na přání i k tanci bude hrát Olgra Březinová a 
spol. 
kategorie: ostatní 
pořádá: městys Vilémov u Golčova Jeníkova 
 
Mistrovství ČR v klipovém tancování 
kdy: 12.4.2014 11:00 
kde: hotel Fantazie (bývalý hotel U zámku) 
adresa: Riegrova 6, Chotěboř 
kategorie: sportovní 
pořádá: Svaz učitelů tance TC Chotěboř a TŠ Bohémia Chrast 



 
Pohádka: O perníkové chaloupce 
kdy: 12.4.2014 16:00 
kde: KD Junior 
adresa: Tyršova 793, Chotěboř 
popis akce: 
Pohádka Divadla Úsměv Ludmily Frištenské. 
kategorie: pro děti 
pořádá: Divadlo Úsměv Ludmily Frištenské 
 
Raut se švédskými specialitami + cestopisná přednáška o Švédsku 
kdy: 12.4.2014 17:00 
kde: restaurace Panský dům 
adresa: náměstí T. G. M. 320, Chotěboř 
popis akce: 
Dopřejte si jedinečný kulinářský zážitek – všechny švédské speciality na jednom místě (humr, 
krevety, raci, tradiční švédské masové kuličky, pittypana, plněná vejce s kaviárem, lososový 
koláč a mnoho dalšího). Všechny originální švédské suroviny přímo ze Švédska doveze a na 
místě zpracuje do podoby švédského stolu šéfkuchař Jan Pavlík, který žije na ostrově Gotland 
na jihu Švédska. 
Součástí programu je i cestopisné vyprávění o Švédsku, včetně projekce fotografií v podání 
Václavy a Petra Čechovských. 
Vstupné na raut 495 Kč, děti do 12 let 50 % sleva. 
kategorie: ostatní  
pořádá: Panský dům Chotěboř 
 
Sólový koncert kytaristky a zpěvačky Lenky Filipové 
kdy: 12.4.2014 20:00 
kde: sokolovna v Golčově Jeníkově 
adresa: Golčův Jeníkov 
kategorie: koncert, kulturní 
 
XINDL X – Čecháček s kytarou na turné – akustický koncert 
kdy: 12.4.2014 21:00 
kde: Klub Vagon (u zastávky ČD) 
adresa: Mírová 265, Golčův Jeníkov 
popis akce: 
Vstupné: předprodej IC Chotěboř (tel. 569 626 634) 189 Kč, na místě 230 Kč. 
kategorie: koncert, předprodej 
pořádá: Klub Vagon 
 
Divadelní hra: Moravské pašije 
kdy: 13.4.2014 16:00 
kde: kostel sv. Anny v Modletíně 
popis akce: 
Divadelní představení uvádí Teátr Víti Mar číka - potulné divadlo několika přátel, které stojí 
na výrazném charismatu Víti Marčíka – režiséra, scénáristy, herce, hudebníka… 
Víťa Marčík je komediant a klaun v pravém slova smyslu. S neskrývavou radostí hraje známé 
příběhy tak, aby pobavil publikum. A obecenstvo, konkrétní lidé, jsou doménou jeho 



nespoutané improvizace. Umí sám sebe ironizovat a všechno, co říká a hraje, je pro ně 
pravdou pravdoucí. 
Divadelní hra Moravské pašije je připravena pro předvelikonoční – postní dobu. Hra chce 
přispět k obnovení těchto tradic. Víťa Marčík přichází s pašijemi, které ztvárnil svým 
osobitým způsobem – lidovou formou, jako vypravěč a loutkář. Vážné téma hraje komediant, 
který u všeho byl, vše viděl a díky jeho vyprávění bude i divák vtažen do tohoto příběhu. 
Scénu tvoří stará rozbitá Boží muka. Loutky vyřezala Víťova žena Eva, která se podílela na 
přípravě celého představení. 
kategorie: kulturní, ostatní 
 
Promítání filmu: Mizející vlny 
kdy: 13.4.2014 20:00 
kde: KinoCafé Velké Voči 
adresa: Tyršova 256, Chotěboř 
popis akce: 
Dostat se do mozku někoho druhého. Vidět, co cítí, najít odpovědi na otázky, odhalit 
tajemství. Od filmu Věčný svit neposkvrněné mysli přes Počátek se největším dobrodružstvím 
stala cesta do lidské mysli. 
Sci-fi romance Mizející vlny vypráví příběh mladého informatika Lukase, který se zúčastní 
kontroverzního mezinárodního experimentu – vstupuje do mysli mladé ženy Aurory v 
komatu, aby ji pomohl navrátit vědomí. Jenže místo toho se zaplete do osidel ženiných vášní a 
fantazií, což zcela naruší jeho reálný život. Fantastické melodrama o lásce a touze po spojení 
je metaforou dnešního prorůstání technologií a mysli, a zároveň tělesným dobrodružstvím, 
kde ohledávání vlastního těla nemá žádné limity. Vstupné 30 Kč. 
kategorie: ostatní 
pořádají: občanské sdružení Dobrá společnost a KinoCafé Velký Voči 
 
Velký jarní bazar 
kdy: 14.4.2014 09:00 – 15.4.2014 14:30 
kde: KD Vilémov 
adresa: Vilémov u Golčova Jeníkova 
popis akce: 
Bazar textilu, sportovních a kojeneckých potřeb a těhotenského oblečení. 
Bazar se uskuteční v pondělí 14. dubna od 9:00 do 16:30 hodin a v úterý 15. dubna od 
9:00 do 14:30 hodin. 
Výběr věcí k prodeji proběhne v neděli 13. dubna od 13:00 do 17:00 hodin. 
Více informací na tel.: 737 282 833, emailu: rcvilemov@seznam.cz nebo webových 
stránkách: www.rcvilemov.cz 
kategorie: ostatní 
pořádá: Rodinné centrum Vilémov 
 
Drátování – drátované kraslice 
kdy: 14.4.2014 17:00 
kde: KD Junior 
adresa: Tyršova 793, Chotěboř 
popis akce: 
Složitější vzory a jarní zápichy. Cena 200 Kč za lekci, lekce trvá 3 hodiny. 
kategorie: ostatní 
pořádá: DDM-SVČ Junior Chotěboř 
 



Přednáška: Složky duševní hygieny a prevence proti vyhoření 
kdy: 15.4.2014 15:00 – 18:00 
kde: společenská a kulturní místnost 
adresa: Krále Jana 258, Chotěboř 
popis akce: 
Další z oblíbených přednášek psychologa Mgr. Luboše Novotného. 
Jak si chránit a upevňovat dušení zdraví? Jak zvyšovat odolnost vůči nejrůznějším škodlivým 
vlivům? Jak zvládat profesní i osobní situace, které vyčerpávají a mohou vést k pocitu 
vyhoření? Vstupné dobrovolné. 
kategorie: ostatní 
pořádá: Městská knihovna Chotěboř 
 
Přednáška k Roku české hudby: ČECHY – KONZERVATO Ř EVROPY 
kdy: 16.4.2014 16:00 
kde: společenská a kulturní místnost 
adresa: Krále Jana 258, Chotěboř 
popis akce: 
Třetí část cyklu přednášek k Roku české hudby – tentokrát na téma ČECHY – konzervatoř 
Evropy. Mgr. Zdeňka Málková bude vyprávět o našich skladatelích v 18. století, kteří se 
významně uplatnili v zahraničí, kde tak šířili slávu české hudebnosti: J. D. Zelenka, F. a J. A. 
Bendové, J. Mysliveček a další. Vyprávění doplní fotografie, knižní a hudební ukázky. 
Vstupné dobrovolné. 
kategorie: kulturní, ostatní 
pořádá: Městská knihovna Chotěboř 
 
Festival her GameFest 
kdy: 17.4.2014 – 21.4.2014 
kde: hotel Fantazie (bývalý hotel U zámku) 
adresa: Riegrova 6, Chotěboř 
popis akce: 
Festival věnovaný zejména videohrám, ale i deskovým a karetním hrám. Protože jsou v pátek 
prázdniny, začínáme již ve čtvrtek večer. Jste zváni. Páteční vstupné na celý den stojí pouhou 
stokorunu, sobota a neděle jsou o padesátikorunu dražší. Zahrát si můžete na minimálně 
30 konzolích, včetně nové PlayStation 4, na 30 počítačích a 20 stolech. Přednášky a projekce 
o videohrách, turnaje o ceny a další zábava i o velikonočním pondělí. Pomlázkám vstup 
zakázán ;-) www.gameffest.cz 
kategorie: ostatní 
pořádá: SFK Avalon 
 
Pletení z přírodních materiálů – kukuřičné šustí 
kdy: 17.4.2014 17:00 
kde: KD Junior 
adresa: Tyršova 793, Chotěboř 
popis akce: 
Naučíte se plést různé výrobky z přírodních materiálů. Cena 200 Kč na lekci, lekce trvá 3 
hodiny. 
kategorie: ostatní 
pořádá: DDM-SVČ Junior Chotěboř 
 



Farmářské trhy 
kdy: 18.4.2014 08:00 
kde: chotěbořské náměstí 
adresa: náměstí T. M. G. Masaryka, Chotěboř 
kategorie: ostatní 
pořádá: pan František Kocián 
 
Velikonoční výstavka: Ukázky různých ručních prací 
kdy: 19.4.2014 13:00 – 16:00 
kde: úřad městyse 
adresa: Uhelná Příbram 
popis akce: 
Své výrobky doneste na úřad městyse ve výše uvedený den od 12 hodin do 13 hodin. Výstava 
pak potrvá od 13 hodin do 16 hodin. 
Jako každý rok proběhne velikonoční výzdoba kraslicemi po obci. 
kategorie: ostatní, výstava 
pořádá: městys Uhelná Příbram 
 
Kintari – Tajuplná Indonésie 
kdy: 19.4.2014 19:00 
kde: Kino Družba Chotěboř 
adresa: Tyršova 256, Chotěboř 
popis akce: 
Tajuplná Indonésie: Jedinečný komponovaný večer, který vás zavede do vzdálené Indonésie. 
Autorka pořadu Jana Wolfová vám ve své komentované projekci fotografií a videí představí 
nejzajímavější ostrovy Indonésie. Ukáže vám, jak se tančí balijským bohům, jak Torajové 
slaví své rituály nebo jaké je jíst červi uprostřed siberutské džungle. Její poutavé vyprávění 
doplní 10 tanečnic ze skupiny Kintari tradičními indonéskými tanci a přehlídkou exotických 
krojů. Návštěvníci si navíc budou moci zakoupit některý z tradičních indonéských výrobků a 
ochutnat indonéské speciality. 
Kulturní pořady Kintari foundation podporují vzdělání chudých dětí v Indonésii. 
www.kintari.org 
Vstupné: předprodej IC Chotěboř (tel. 569 626 634) 150 Kč, na místě 200 Kč, držitelé 
abonentních průkazů 100 Kč. 
kategorie: kulturní, předprodej 
pořádá: CEKUS Chotěboř 
 
Žádnej stres + Bohemia Beat 
kdy: 19.4.2014 19:30 
kde: Klub Vagon (u zastávky ČD) 
adresa: Mírová 265, Golčův Jeníkov 
popis akce: 
Koncert kapel 
kategorie: koncert 
pořádá: Klub Vagon 
 
Pomlázka s kapelou, žebřiňákem a koňmi po městě 
kdy: 21.4.2014 
kde: město Habry 



pořádá: SDH Habry 
 
Den otevřených dveří u příležitosti ukončení projektu MŽP „P řírodní 
zahrada“ 
kdy: 24.4.2014 09:00 – 16:00 
kde: u internátu ZŠ a Praktické školy Chotěboř 
adresa: ulice Smetanova, Chotěboř 
popis akce: 
Základní škola a Praktická škola Chotěboř Vás srdečně zve na den otevřených dveří, který 
proběhne v rámci oslav Dne Země. Návštěvníci budou mít možnost prohlédnout si zahradu a 
seznámit se s jednotlivými prvky přírodní zahrady, které byly žáky a pedagogy vytvořeny. 
Přírodní zahrada je název projektu, který je financován revolvingovým fondem Ministerstva 
životního prostředí a je realizován na pozemku internátu nedaleko od školní budovy. 
Připravené budou hry s ekologickou tématikou a k vidění budou ukázky prací žáků z kroužku 
tradičních řemesel. Pro každého návštěvníka bude připravena malá pozornost. 
kategorie: ostatní 
pořádá: ZŠ a Praktická škola Chotěboř 
 
Euro Cup 2014 
kdy: 26.4.2014 11:00 
kde: sportovní hala 
adresa: Tyršova 794, Chotěboř 
popis akce: 
Evropské mistrovství v moderním sportovním karate. 
pořádá: Oddíl moderního sportovního karate Chotěboř 
 
Wolfgang A. Mozart: TAKOVÉ JSOU VŠECHNY 
kdy: 26.4.2014 18:45 
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. 
James Levine se po dlouhém očekávání vrací do orchestřiště Met a bude řídit Mozartovu 
operu o svádění, věrnosti a lásce. Obsazení je plné mladých pěveckých hvězd. V režii 
Lesleyho Koeniga se v rolích sester Fiordiligi a Dorabelly představí Susanna Phillips a Isabel 
Leonard, Matthew Polenzani a Rodion Pogossov ztvární jejich snoubence a Danielle de Niese 
podnikavou služebnou Despinu. 
Předpokládaná délka: 4hod.5min. včetně 33 min. přestávky. 
Vstupné: předprodej IC Chotěboř (tel. 569 626 634) 250 Kč, na místě 300 Kč. 
kategorie: kulturní, předprodej 
pořádá: CEKUS Chotěboř 
 
Taneční zábava ŠATLAVA 
kdy: 26.4.2014 20:00 
kde: hotel Fantazie (bývalý hotel U zámku) 
adresa: Riegrova 6, Chotěboř 
popis akce: 



Přesunutá jarní taneční zábava. Pauzy vyplní DJ, celou dobu se budou hrát turnaje ve 
videohrách o ceny. 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, skvělé videohry (možno hrát celý večer). 
PŘIDEJ SE K UDÁLOSTI NA FB – WELCOME DRINK ZDARMA! START: 20:00 / vstup 
do devíti za 60,- / potom 80,- 
POZOR ! SOUTĚŽ: 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 25.4. 
ve 20:00 hod! 
kategorie: ostatní 
pořádá: SFK Avalon 
 
Okresní kolo Zlaté srnčí trofeje 
kdy: 27.4.2014 09:00 
kde: zámek ve Vilémově 
adresa: Vilémov u Golčova Jeníkova 
popis akce: 
Již šestý ročník soutěže. Zúčastnit se může kdokoliv se zájmem o přírodu a myslivost po 
vyplnění a zaslání závazné přihlášky do 31. března 2014. 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 dvou kategoriích: 

• „A“ – 6 – 10 let (hlavní cena dalekohled) 
• „B“ – 11 – 15 let (hlavní cena lovecký nůž) 

Občerstvení zajištěno. Více informací naleznete na www.vilemov.info, v záložce zpravodaj! 
kategorie: ostatní, sportovní 
pořádá: Okresní myslivecký spolek Havlíčkův Brod 
 
Koncert žáků ZUŠ Chotěboř 
kdy: 29.4.2014 18:00 
kde: sál staré radnice 
adresa: náměstí T.G.M. 322, Chotěboř 
kategorie: koncert, kulturní 
pořádá: ZUŠ Chotěboř 
 
Čarodějnice + taneční zábava 
kdy: 30.4.2014 16:30 
kde: areál U Nádržky, Chotěboř 
popis akce: 
Akce pro rodiče a děti + taneční zábava se skupinou Nuklear. V 19:30 zapálení hranice. 
Vstupné dobrovolné. 
kategorie: ostatní, pro děti 
pořádá: DDM-SVČ Junior Chotěboř 
 
Čarodějnická zábava – lef de BARD 
kdy: 30.4.2014 20:00 
kde: hotel Fantazie (bývalý hotel U Zámku) 
adresa: Riegrova 6, Chotěboř 



popis akce: 
Rocková taneční zábava. 
kategorie: ostatní 
pořádá: SFK Avalon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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


