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Kalendář akcí   
květen 2017 

 
 
 
Obrazy - Ludmila Šimonová 
datum začátku akce: 13.04.2017 
datum ukončení akce: 19.5.2017 
čas začátku akce: 17:00 
místo konání (obec): Chotěboř   
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna - podkroví 
popis akce: Výstava obrazů, vstupné: dospělí 20 Kč, děti a mládež od 6 do 18 let, senioři nad 65 
let, ZTP a ZTP/P 10 Kč, děti do 6 let zdarma.  
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a Informační centrum Chotěboř  
 
1. máj 
datum začátku akce: 1.5.2017 
čas začátku akce: 9:00 
místo konání (obec): Chotěboř  
místo konání: nám. T.G.M. 
popis akce: 
Zahájení – pochod mažoretek 
Vystoupení starosty města a hostů 
Vystoupení skupin roztleskávaček a aerobiku 
Koncert hudebního dua Chotěboř – Pinkava & Březinová 
Dále pro zpříjemnění dopoledne: velký skákací hrad, dětský kolotoč, kavárnička Pod stanem, 
hasičská technik atd.  
pořadatel: ČSSD  
 
Pivní sklo 
datum začátku akce: 2.5.2017 
datum ukončení akce: 30.6.2017 
čas začátku akce: 8:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna 
popis akce: Výstava pivního skla ze sbírky manželů Melzerových 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a Informační centrum Chotěboř  
 
Tvoření - dárek pro maminku 
datum začátku akce: 2.5.2017 
čas začátku akce: 14:00 
místo konání (obec): Chotěboř  
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna - dětské oddělení 
popis akce: Vyrábění dárečků pro maminky. Příspěvek na materiál: 20 Kč. 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a Informační centrum Chotěboř  
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Marie Terezie 
datum začátku akce: 2.5.2017 
čas začátku akce: 16:00 
místo konání (obec): Chotěboř   
místo konání: kino Chotěboř 
popis akce: Přednáška Dany Šimkové o životě panovnice Marie Terezie se dozvíme o jejím 
postavení v evropském měřítku, o reformách, které zavedla, a také o osudech jejích dětí. Těšit 
se můžete na ukázky uměleckých děl, která vznikala v její době, na fotografie jejích portrétů a 
soch – ať už se díváte na obraz z jejího mládí, nebo vyššího věku, vždy ji bezpečně poznáte. Dne 
13. května oslavíme výročí 300 let od jejího narození. Vstupné 30,- Kč. 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a Informační centrum Chotěboř  
 
Farmářský trh 
datum začátku akce: 5.5.2017 
čas začátku akce: 20.00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: nám. T.G.M. 
pořadatel: Jiří Němec  
 
Nohejbalový turnaj O putovní pohár městyse Vilémov 
datum začátku akce: 6.5.2017 
čas začátku akce: 8:00 
místo konání (obec): Vilémov 
 
II. Dobročinný bazar 
datum začátku akce: 6.5.2017 
čas začátku akce: 10:00 
místo konání (obec): Maleč  
místo konání: zámek 
popis akce: Za symbolické ceny si zájemci nakoupí oblečení, boty, věci do domácnosti či pro 
radost. Občerstvení a hlídání dětí zajištěno. 
pořadatel: Hana Macháčková  
 
11. ročník rybářských závodů 
datum začátku akce: 6.5.2017 
čas začátku akce: 6:00 
místo konání: Nová ves u Chotěboře 
popis akce: startovné: dospělí 300 Kč, děti 100 Kč (klobása v ceně) 
registrace: od 5 do 5.55 hodin 
start: 6.00 
Chytá se na jeden prut, dvojnávazec povolen, návnady jsou neomezeny, krmítko je povoleno, 
výbava dle rybářského řádu. 
Občerstvení zajištěno. 
 
Májový koncert 
datum začátku akce: 7.5.2017 
čas začátku akce: 18:00 
místo konání (obec): Chotěboř  
místo konání: zámek  
popis akce: Účinkuje: Smíšený pěvecký sbor Doubravan, průvodní slovo a recitace Hana Včelová, 
sbormistr Jakub Pikla. 
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Na programu: spojení hudby a poezie z mnoha období a žánrů, které bude vyprávět o 
nejkrásnějším vztahu mezi lidmi - o lásce. 
Vstupné: 50 Kč v předprodeji, 70 Kč na místě, děti do 15 let zdarma. Předprodej vstupenek v 
Informačním centrum Chotěboř. 
 
Pohádková mašinka 
datum začátku akce: 8.5.2017 
čas začátku akce: 13.00 
místo konání (obec): Chotěboř   
místo konání: nádraží ČD 
popis akce: Speciální jízdy vláčkem, oheň na opékání buřtů, občerstvení v cíli, pohádková hra 
dlouhá 3 km, vstupné 50 Kč, rodinné vstupné 150 Kč (max. 4 osoby). 
Odjezdy pohádkové mašinky: nádraží ČD Havlíčkův Brod - 12.30, nádraží ČD Chotěboř 13.00, 
14.15, 15.30, nádraží ČD Ždírec nad Doubravou 13.30 a 15.00. 
pořadatel: DDM-SVČ Junior  
 
MUDr. Jan Hnízdil a Mnislav Zelený (ATAPANA) 
datum začátku akce: 9.5.2017 
čas začátku akce: 18.00 
místo konání (obec): Chotěboř  
místo konání: sokolovna 
popis akce: Přednáška Jana Hnízdila a Mnislava Zeleného. Vstupné: 200 Kč v předprodeji, 250 Kč 
na místě. Předprodej v Informačním centru Chotěboř. 
pořadatel: TJ Sokol  
 
Dílnička - dárek maminkám 
datum začátku akce: 11.5.2017 
čas začátku akce: 9:30 
místo konání (obec): Chotěboř  
místo konání: KD Junior 
popis akce: Děti s maminkami vyrobí dárek pro maminku – malování, lepení, vyrábění. 
Vstupné 50 Kč, účast nutno nahlásit na hani.hochmanova@seznam.cz 
pořadatel: KD Junior  
 
Pošetilost života a smrti 
datum začátku akce: 11.5.2017 
čas začátku akce: 17:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Městské muzeum  
popis akce: Přednáška z cyklu seminářů Láska a smrt. Kam také vede evropské myšlení? Ukážeme 
si na příkladu málo známého, ale pozoruhodného českého exilového myslitele, sexuologa a 
psychoanalytika Bohuslava Brouka. Přestavíme si jeho svět jako svět marnosti a beznaděje. 
Nakolik se někdy náš svět podobá jeho? Připomeneme si zároveň i bíleného rodáka Pavla 
Křivského, který žil ve stejném světě, ale jehož odpověď na něj byla naprosto odlišná.  
pořadatel: Městské muzeum  
 
KISS Rocks Vegas 
datum začátku akce: 12.5.2017 
čas začátku akce: 20:00 
místo konání (obec): Chotěboř  
místo konání: kino Chotěboř 
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popis akce: Jedné bláznivé noci v Las Vegas na střeše Hard Rock Hotelu přistála helikoptéra s 
kapelou KISS, která město zabrala pro svoji legendární show. Nenech si ujít tohle unikátní 
představení! Zažiješ pověstné výbuchy ohňů, potoky krve a uši drásající zvuk KISS. To vše s 
detaily, které můžeš vidět jenom v kině. Rezervace na www.cekus.eu, předprodej vstupenek v 
Informačním centru Chotěboř. 
pořadatel: Cekus Chotěboř  
 
3D papírové hrátky 
datum začátku akce: 12.5.2017 
čas začátku akce: 9:00  
místo konání (obec): Chotěboř  
místo konání: Městské muzeum 
popis akce: Výstava - puzzle modely s pěnovou výplní. Vernisáž proběhne 11. května v 17 hodin. 
Otevřeno út - ne 9 - 12 a 13 - 17. Prohlídky začínají vždy v celou hodinu. 
pořadatel: Městské muzeum  
 
Potkávání 
datum začátku akce: 12.5.2017 
čas začátku akce: 9:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Městské muzeum 
popis akce: Výstava portrétních fotografií Tomáše Polívky z Nové Guiney, Etiopie, Namibie, 
Ugandy, Sýrie, Jemenu, Indie či Pákistánu. Vernisáž proběhne 11. května v 17 hodin. Otevřeno út 
- ne 9 - 12 a 13 - 17. Prohlídky začínají vždy v celou hodinu. 
pořadatel: Městské muzeum  
 
Písně britských ostrovů  
datum začátku akce: 12.5.2017 
čas začátku akce: 18:00 
místo konání (obec): Golčův Jeníkov  
místo konání: Goltzova tvrz 
popis akce: Účinkují Věra Klásková, Ondřej Pour, host Martin Benda, vstupné 100 Kč 
pořadatel: Golčův Jeníkov  
 
Smörgasbord 
datum začátku akce: 13.5.2017 
čas začátku akce: 17:00 
místo konání (obec): Chotěboř   
místo konání: Panský dům 
popis akce: Bohatě obložený raut se švédskými specialitami k příležitosti oslav letního slunovratu. 
Všechny originální švédské suroviny přímo ze Švédska doveze a spolu s místními kuchaři na místě 
zpracuje do podoby švédského stolu šéfkuchař Jan Pavlík, který žije na ostrově Gotland na jihu 
Švédska. Na programu bude kromě představení švédských specialit také vyprávění o švédském 
svátku Midsommar - oslavy letního slunovratu včetně projekce fotografií v podání Lucie Zilkayové. 
Vstupné: zvýhodněné vstupné v předprodeji do 8.5. 2017 990 Kč na osobu. Při koupi od 9.5.2017 
1290 Kč na osobu. Děti do 12 let 450 Kč. Předprodej vstupenek v Informačním centru Chotěboř a v 
Panském domě. 
pořadatel: Panský dům Chotěboř  
 
Přímý přenos z Metropolitní opery v New Yorku - Růžový kavalír 
datum začátku akce: 13.5.2017 
čas začátku akce: 18:15 
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místo konání (obec): Chotěboř   
místo konání: kino Chotěboř  
popis akce: Nový Růžový kavalír v režii Roberta Carsena, jehož Falstaff slavil při své premiéře v 
Met v roce 2013 velký úspěch, nahrazuje v Metropolitní opeře inscenaci z roku 1969. Straussovo 
košaté veledílo bude dirigovat Sebastian Weigle. Renée Fleming ztvární Maršálku, jednu ze svých 
životních rolí. V severoamerické premiéře se jako její mladý titulní hrdina Oktavián představí 
mezzosopranistka Elína Garanča. Barona Ochse ztvární Günther Groissböck, Sofii Erin Morley, 
metropolitní debut čeká v roli Faninala na Marcuse Brücka a italského pěvce si zazpívá Matthew 
Polenzani. Tato inscenace Růžového kavalíra vznikla v koprodukci s britskou Royal Opera House - 
Covent Garden a italským Teatro Regio di Torino. 
Předpokládaná délka: 4h. 12min. (2 přestávky) 
Rezervace vstupenek na www.cekus.eu, předprodej vstupenek v Informačním centru Chotěboř. 
pořadatel: Cekus Chotěboř  
 
Kola versus auta 
datum začátku akce: 13.5.2017 
čas začátku akce: 20.00 
místo konání (obec): Chotěboř  
místo konání: Zastávka 194 (Kohoutův dům) 
popis akce: Promítání dokumentu - Sao Paulo, Los Angeles nebo Toronto jsou známé pro svou 
problematickou dopravní politiku. Dikát automobilového průmyslu, leckde nejvýraznějšího zdroje 
financí pro městské i státní krásy, má fatální dopad na celý městský prostor, plynulý pohyb 
obyvatel, jejich čas i zdraví. 
host: Marek Bělor, vstupné dobrovolné. 
pořadatel: Dobrá společnost  
 
Jméno jako osud? 
datum začátku akce: 15.5.2017 
čas začátku akce: 16:00 
místo konání (obec): Chotěboř  
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna - podkroví 
popis akce: Naše křestní jméno není jen seskupení několika písmen, ale je to zajímavá informace 
o každém z nás. Nevíte, jaké jméno zvolit pro své dítě? Nejste spokojeni se svým jménem? Může 
jméno spoluvytvářet osud člověka? Odpovědi na tyto i další otázky naleznete na přednášce 
spisovatelky Jarmily Mandžukové v podkroví knihovny, která se zajímá o gastronomii, zdravý 
životní styl, alternativní metody léčby, astrologii a numerologii. Od roku 1990 se věnuje psaní 
profesionálně. Vstupné 30,- Kč. 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a Informační centrum Chotěboř  
 
Zelené potraviny aneb jak jsme přestali chodit k doktorovi 
datum začátku akce: 16.5.2017 
čas začátku akce: 16:30 
místo konání (obec): Chotěboř   
místo konání: KD Junior 
popis akce: O své zkušenosti se podělí maminky Jana a Vendy, které mají s užíváním zelených 
potravin výborné výsledky. Připraví ochutnávku a sdělí své poznatky. 
Účast nutno nahlásit na email: hani.hochmanova@seznam.cz 
pořadatel: DDM-SVČ Chotěboř  
 
Hexenšus – VYPRODÁNO!  
datum začátku akce: 16.5.2017 
čas začátku akce: 20:00 



 6 

místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: kino Chotěboř 
popis akce: divadelní komedie  
pořadatel: Cekus Chotěboř  
 
Vystoupení tanečního oboru 
datum začátku akce: 17.5.2017 
čas začátku akce: 18:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: sokolovna  
popis akce: Tradiční závěrečné vystoupení žákyň a žáků tanečního oboru ZUŠ Chotěboř. 
pořadatel: Základní umělecká škola Chotěboř  
 
Koncert žáků ZUŠ Chotěboř 
datum začátku akce: 18.5.2017 
čas začátku akce: 18:00 
místo konání (obec): Chotěboř  
místo konání: sál ZUŠ 
popis akce: Koncert žáků ZUŠ Chotěboř. 
pořadatel: Základní umělecká škola Chotěboř  
 
Prodejní trhy  
datum začátku akce: 19.5.2017 
čas začátku akce: 8.00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: parkoviště naproti OD Doubravka 
pořadatel: Jiří Němec 
 
Pochod kolem pupíku Evropy  
datum začátku akce: 20.5.2017 
čas začátku akce: 9.00 
místo konání (obec): Vilémov 
místo konání: Klášter 
popis akce: sraz v 9 hodin v Kláštěře 
 
Kaleidoskop Jana Rejžka 
datum začátku akce: 22.5.2017 
čas začátku akce: 17:00 
místo konání (obec): Chotěboř  
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna - podkroví 
popis akce: Poslechový klubový pořad, glosy o politice, kultuře i fotbale, ukázky z české hudební 
alternativní scény, průřez nejzajímavějšími zahraničními alby poslední doby a nejpestřejšími styly 
a žánry.Vstupné 30 Kč. 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a Informační centrum Chotěboř  
 
Fialové podkroví - Mgr. Stanislav Pavlíček a Mgr. Oleg Sejfi 
datum začátku akce: 24.5.2017 
čas začátku akce: 18.00 
místo konání (obec): Chotěboř   
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna - podkroví 
popis akce: Povídání Pavla Fialy s Mgr. Stanislavem Pavlíčkem a Mgr. Olegem Sejfi. Vstupné 
dobrovolné. 
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pořadatel: Cekus Chotěboř  
 
Společné čtení - Tappi a narozeninový dort 
datum začátku akce: 25.5.2017 
čas začátku akce: 16:00 
místo konání (obec): Chotěboř  
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna - dětské oddělení 
popis akce: Vikingovi Tappimu a sobíku Chichotkovi se Šeptající les nikdy neomrzí. Žije v něm 
spousta jejich kamarádů, na které se dá vždycky spolehnout a je s nimi legrace. Čte Adéla 
Mrvová. 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a Informační centrum Chotěboř  
 
Pavel Bezděčka – fotografie 
datum začátku akce: 25.5.2017 
čas začátku akce: 16.00 
datum ukončení akce: 7.7.2017 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna – podkroví 
popis akce: výstava fotografií, vstupné: dospělí 20 Kč, děti a mládež od 6 do 18 let, senioři nad 65 
let, ZTP a ZTP/P 10 Kč, děti do 6 let zdarma. 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a Informační centrum Chotěboř 
 
Argema  
datum začátku akce: 26.5.2017 
čas začátku akce: 20.00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: letní areál  
popis akce: koncert v rámci tour 35 let 
 
Pohádkový les 
datum začátku akce: 27.5.2017 
čas začátku akce: 14:00 
místo konání (obec): Golčův Jeníkov  
místo konání: Klub Vagón a blízké polesí 
popis akce: 14.00 lesní putování, 17.00 volná zábava s tancem, 19.00 živá hudba, občerstvení, 
skákací hrad, odměny  
pořadatel: Město Golčův Jeníkov  
  
Hrdina naší doby 
datum začátku akce: 27.5.2017 
čas začátku akce: 19:00 
místo konání (obec): Chotěboř   
místo konání: kino Chotěboř 
popis akce: Celovečerní dramatický balet podle stejnojmenného klasického Lermontova románu o 
fenoménu tzv. zbytečného člověka. 
Rezervace na www.cekus.eu, předprodej vstupenek v Informačním centru Chotěboř. 
pořadatel: Cekus Chotěboř 
 
MALÉhRY - Čtení ke kafi 
datum začátku akce: 29.5.2017 
čas začátku akce:17:30 
místo konání (obec): Chotěboř 
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místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna - podkroví 
popis akce: Scénické čtení fejetonů „ke kafi” z rukopisů Daniely Zbytovské. U kafe se nemůže 
přihodit nic špatného… Je to posvátný rituál klidu, míru a pohody… Občas se u něho pustíte i do 
filozofování anebo se zaposloucháte do hovorů od okolních stolků… Autorské divadlo MALÉhRY 
Daniely a Nikoly Zbytovských a Barbory Seidlové přichází opět s něčím nevšedním. Po několika 
úspěšných divadelních inscenacích se rozhodly vytvořit pořad, který nabídne možnost bližšího 
kontaktu s publikem, přímé reakce a sdílení. Káva zdarma před představením. Vstupné: v 
předprodeji 80 Kč, na místě 100 Kč. Předpodej v Informačním centru Chotěboř. 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a Informační centrum Chotěboř  
 
  
 
 
 
Aktuálně předprodáváme:  
Bolšoj balet živě 2016/2017 
Přímé přenosy z Metropolitní opery v New Yorku 2016/17 
Májový koncert  
MUDr. Jan Hnízdil a Mnislav Zelený 
Kiss Rocks Vegas  
Smörgasbord 
MALÉhRY - Čtení ke kafi 
Akce pořádané organizací Cekus možno rezervovat na www.cekus.eu  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K 27.4. 2017 zpracovalo: 
Informační centrum Chotěboř, Fominova 257, 583 01 Chotěboř 
Tel.: 569 626 634, icchotebor@cekus.eu, www.icchotebor.cz 

Změna programu vyhrazena. 
 


