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Kalendář akcí   
březen 2018 

 
 
Výstava Českého svazu ochránců přírody, Základní 
organizace Chotěboř 
datum začátku akce: 26.1. 2018 
datum ukončení akce: 2.3. 2018 
čas začátku akce: 17:30 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna – podkroví 
popis akce: Výstava, která prezentuje vše, co organizace za 36 let udělala pro ochranu přírody, 
otevřeno po – pá 8 – 16 hodin, dospělí 20 Kč, děti a mládež od 6 do 18 let, senioři od 65 let, ZTP, 
ZTP/P 10 Kč, děti do 6 let zdarma. 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a Informační centrum Chotěboř  
 
Jarní prázdniny v knihovně  
datum začátku akce: 26.2. 2018 
datum ukončení akce: 2.3. 2018 
čas začátku akce: 9:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna  - dětské oddělení 
popis akce: děti si mohou hrát, tvořit, luštit, každý den od 9 do 14 hodin, příspěvek na materiál 
10 – 20 Kč 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a IC Chotěboř  
 
Pohádkohraní se skřítkem knihovníčkem 
datum začátku akce: 1.3. 2018 
čas začátku akce: 9:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna – dětské oddělení 
popis akce: společná setkání s knížkou každý první čtvrtek v měsíci, hravá dopoledne budou 
spojená se čtením, povídáním, prohlížením knížek a drobným vyráběním, vhodné pro děti  
od dvou let (možno i menší) 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a IC Chotěboř  
 
Origami 
datum začátku akce: 1.3. 2018 
datum ukončení akce: 30.4. 2018 
čas začátku akce: 8:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna – vestibul  
popis akce: výstava, zapůjčeno od Hany Krumlové 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a IC Chotěboř  
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The Primitives Group 
datum začátku akce: 3.3. 2018 
čas začátku akce: 20:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Panský dům  
popis akce: koncert, vstupné 150 Kč v předprodeji, 200 Kč na místě, předprodej v Panském domě 
a Informačním centru Chotěboř 
pořadatel: Panský dům  
 
Městský ples 
datum začátku akce: 3.3. 2018 
čas začátku akce: 20:00 
místo konání (obec): Golčův Jeníkov 
místo konání: sokolovna 
popis akce: tombola, TK Ella Chotěboř 
pořadatel: město Golčův Jeníkov  
 
Pohádkové neděle s divadlem Úsměv 
datum začátku akce: 4.3. 2018 
čas začátku akce: 10:00 a 16:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: COOP HB Club (nad Diskontem) 
popis akce: od 10.00 Neposlušná kůzlátka, od 16.00 Jak pejsek s kočičkou vařili dort, vstupné  
20 Kč  
pořadatel: Pavluša Kučera  
 
Pěšky přes karpatský oblouk – z Čech do Banátu 
datum začátku akce: 5.3. 2018 
čas začátku akce: 17:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna – podkroví  
popis akce: cestopisná přednáška Viktorie Hlaváčkové, vstupné 50 Kč 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a IC Chotěboř  
 
Jarní tvoření 
datum začátku akce: 6.3. 2018 
čas začátku akce: 14:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna – dětské oddělení 
popis akce: vyrábění jarních věnců, příspěvek na materiál 20 Kč 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a IC Chotěboř 
 
Zahajovací koncert 11. ročníku Chotěbořského jara 
datum začátku akce: 7.3. 2018 
čas začátku akce: 18:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: kino Chotěboř 
popis akce: účinkuje pěvecký sbor Doubravan, vstupné dobrovolné, vítěžek bude věnován na 
opravu varhan v Chotěboři 
pořadatel: Cekus Chotěboř  
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Ivan Havlík – Obrazy  
datum začátku akce: 9.3. 2018 
datum ukončení akce: 20.4. 2018 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna – podkroví  
popis akce: Ing. Ivan Havlík od dětství rád kreslil a účastnil se školních výstav. Kolektivní výstavy  
pokračovaly i při studiu na vysoké škole, kdy také navrhoval scény pro studentské  
divadlo. Později se věnoval i keramice. V současné době ve volném čase nadále maluje, témata 
malování jsou různorodá, od realizmu až po úplnou abstrakci. Vernisáž výstavy se uskuteční  
16. března v 16 hodin 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a IC Chotěboř  
 
Pionýrský bál 
datum začátku akce: 9.3. 2018 
čas začátku akce: 20:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: COOP HB CLUB (bývalá Ulita) 
popis akce: K tanci a poslechu hraje Hrůza Band a hosté, vstupné dobrovolné, rezervace míst na 
tel. 721 815 883 – Pavluša Kučera 
pořadatel: Pionýrská skupina Mláďata Chotěboř  
 
Společný ples SDH Vilémov a MS Vilémov – Hostovlice 
datum začátku akce: 9.3. 2018 
čas začátku akce: 20:00 
místo konání (obec): Vilémov 
místo konání: KD Vilémov 
popis akce: hraje Vysočinka, vstupné 80 Kč 
pořadatel: SDH Vilémov a MS Vilémov – Hostovlice  
 
Přímý přenos z Metropolitní opery v New Yorku – Semiramis 
datum začátku akce: 10.3. 2018 
čas začátku akce: 18:45 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: kino Chotěboř 
popis akce: Angela Meade se v Met poprvé objeví v titulní roli Rossiniho Semiramis, která se na 
jeviště Met vrací po 25 letech. Pod taktovkou Maurizia Beniniho dále vystoupí Elizabeth DeShong v 
roli velitele asyrského vojska Arsaceho, Javier Camarena jako indický král Idreno, Ildar 
Abdrazakov v roli prince Assura a Ryan Speedo Green bude zpívat nejvyššího kněze Oroeho. 
Vstupné: v předprodeji 250 Kč, na místě 300 Kč, rezervace na www.cekus.eu, předprodej 
vstupenek v Informačním centru Chotěboř  
pořadatel: Cekus Chotěboř  
 
Ples komediantů 
datum začátku akce: 10.3. 2018 
čas začátku akce: 19:30 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: hotel Fantazie 
popis akce: k tanci a poslechu hraje skupina Trik, vystoupení komediantů, soutěž, vstupné 150 Kč, 
předprodej v Informačním centru Chotěboř  
pořadatel: Divadelní spolek SCHOD 
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MDŽ 
datum začátku akce: 10.3. 2018 
místo konání (obec): Vepříkov 
místo konání: hostinec 
popis akce: hraje kapela H.O.P.E. 
pořadatel: SDH Vepříkov  
 
Co dělat, když zdraví neslouží 
datum začátku akce: 12.3. 2018 
čas začátku akce: 17:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: podkroví knihovny 
popis akce: přednáška Ivy Georgievové o podpoře psychiky, udržení stability a vylepšení 
zdravotního stavu, vstupné 70 Kč.  
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a IC Chotěboř 
 
Ohrožená semínka 
datum začátku akce: 16.3. 2018 
čas začátku akce: 20:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Zastávka 194 (Kohoutův dům) 
popis akce: promítání dokumentu Ohrožená semínka z cyklu Promítej i ty! 
Film pojednává o farmářích a aktivistech, kteří se snaží - v podobě semenných bank - ochránit 
poslední zbytky lokálních rostlinných variant, které ve světě geneticky modifikovaného 
zemědělství zbývají. Hostem po promítání bude Klára Hrdá z iniciativy Semínkovna. Tato 
iniciativa se již od roku 2015 snaží podporovat sdílení osiva, semenaření a přírodní zahradničením 
vstupné dobrovolné. 
pořadatel: Dobrá společnost  
 
Keramikohrátky 
datum začátku akce: 17.3. 2018 
čas začátku akce: 9:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: KD Junior 
popis akce: keramický kurz, 9 – 12 a 17 – 20, lektorka Renata Ficková, cena 450 Kč (v ceně hlína, 
výpal, glazura, péče lektorky) 
pořadatel: DDM-SVČ Junior  
 
Jarní koncert ŽAKO ve Vilémově 
datum začátku akce: 17.3. 2018 
čas začátku akce: 16.00 
místo konání (obec): Vilémov 
místo konání: zámek 

 
Turnaj v mariáši  
datum začátku akce: 17.3. 2018 
místo konání (obec): Vepříkov 
místo konání: hostinec 
popis akce: 19. ročník jarního kola turnaje v mariáši 
pořadatel: SDH Vepříkov  
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Pohádkové neděle s divadlem Úsměv 
datum začátku akce: 18.3. 2018 
čas začátku akce: 10:00 a 16:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: COOP HB Club (nad Diskontem) 
popis akce: 10.00 – O Budulínkovi, 16.00 – Máša a Medvěd, vstupné 20 Kč  
pořadatel: Pavluša Kučera  
 
Rytíři mezi námi aneb O šlechtě vážně i nevážně 
datum začátku akce: 19.3. 2018 
čas začátku akce: 16:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna – podkroví  
popis akce: Jaké jsou významy slova rytíř? Co dodnes přežívá ze středověké rytířské kultury? 
Můžeme u nás potkat rytíře i dnes? Povídání bude doplněno dobovými fotografiemi a 
vyobrazeními, přednáší Mgr. Stanislav Mikule, vstupné 30 Kč 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a IC Chotěboř  
 
Ivo Jahelka a Miroslav Paleček 
datum začátku akce: 22.3. 2018 
čas začátku akce: 19:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: kino Chotěboř 
popis akce: dvojkoncert, vstupné 180 Kč v předprodeji, 200 Kč na místě, rezervace na 
www.cekus.eu, předprodej v Informačním centru Chotěboř 
pořadatel: Cekus Chotěboř  
 
Společné čtení – Pohádky s hmyzíky 
datum začátku akce: 22.3. 2018 
čas začátku akce: 16:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna – podkroví 
popis akce: Děti si poslechnou pohádky, příběhy a básničky o broucích i broučcích, také si nějaké 
vyrobí, čte Pavla Dymáčková.  
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a IC Chotěboř  
 
Žákovský koncert 
datum začátku akce: 22.3. 2018 
čas začátku akce: 18:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: sál ZUŠ 
popis akce: koncert žáků hudebního oboru 
pořadatel: Základní umělecká škola Chotěboř  
 
Jarní výstava 
datum začátku akce: 23.3. 2018 
čas ukončení akce: 2.9. 2018 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Městské muzeum 
popis akce: připravuje Kroužek lidových tradic, otevřeno út – ne 9 -12 a 13 – 17, prohlídky začínají 
vždy v celou hodinu 
pořadatel: Městské muzeum 
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Interaktivní výstava a ježdění vláčků  
datum začátku akce: 23.3. 2018 
datum ukončení akce: 25.3. 2018 
čas začátku akce: 14:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: KD Junior 
popis akce: modulové kolejiště HO v délce 20 m a modulové kolejiště TT kroužku Junioru v délce 
30 m, otevřeno pá 14 – 17, so 9 – 17, ne 9 – 13, každých 30 minut komentovaná jízda, vstupné 
50 Kč 
pořadatel: Modelářský kroužek modulové železnice při DDM Junior Chotěboř a MKMŽ Slivenec 
 
Noc s Andersenem 
datum začátku akce: 23.3. 2018 
čas začátku akce: 18:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna 
popis akce: přespání v knihovně pro děti od 5 do 10 let na téma knihy O pejskovi a kočičce 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a IC Chotěboř  
 
Vilém Čok a Bypass 
datum začátku akce: 23.3. 2018 
čas začátku akce: 20:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Panský dům 
popis akce: koncert, vstupné 200 Kč v předprodeji, 250 Kč na místě, předprodej v IC Chotěboř 
pořadatel: Cekus Chotěboř  
 
Pohádkové neděle s divadlem Úsměv 
datum začátku akce: 25.3. 2018 
čas začátku akce: 10:00 a 16:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: COOP HB Club (nad Diskontem) 
popis akce: 10.00 – O Smolíčkovi, 16.00 – Kašpárkova škola v přírodě, vstupné 20 Kč 
pořadatel: Pavluša Kučera  
 
České Budějovice známé a neznámé 
datum začátku akce: 26.3. 2018 
čas začátku akce: 16:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna – podkroví  
popis akce: cestopisná přednáška Libora Drahoňovského, vstupné 50 Kč 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a IC Chotěboř 
 
Komunál + Trautenberk + Artery 
datum začátku akce: 30.3. 2018 
čas začátku akce: 20:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: sokolovna 
popis akce: vstupné: 299 Kč v předprodeji, 350 na místě, předprodej v IC Chotěboř, nebo 
TICKETLIVE 
pořadatel: Mirek Pešek  
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Přímý přenos z Metropolitní opery v New Yorku – Takové jsou všechny  
datum začátku akce: 31.3. 2018 
čas začátku akce: 18:45 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: kino Chotěboř 
popis akce: Phelim McDermott se do Met vrací s novou inscenací Mozartovy komedie Così fan 
tutte, kterou bude řídit David Robertson. Děj přenesl na americký Coney Island do 50. let 20. 
století. V hvězdném obsazení se představí Amanda Majeski jako věrná Fiordiligi, která svému 
svůdci nakonec podlehne, Serena Malfi jako její sestra Dorabella a držitelka ocenění Tony Award 
Kelli O’Hara v roli jejich vynalézavé služky Despiny. Ben Bliss s Adamem Plachetkou zpívají 
Ferranda a Guglielma, snoubence obou sester, a Christopher Maltman ztvární roli cynického Dona 
Alfonsa. Inscenace Così fan tutte vznikla v koprodukci s Anglickou národní operou. Vstupné: 250 
Kč v předprodeji, 300 Kč na místě, rezervace na www.cekus.eu, předprodej v Informačním centru 
Chotěboř 
pořadatel: Cekus Chotěboř  

 
Aktuálně předprodáváme:  
kino – březen 2018 
Přímé přenosy z Metropolitní opery v New Yorku v sezoně 2017 – 18  
The Primitives Group - koncert 
Ples komediantů 
Ivo Jahelka § Miroslav Paleček - dvojkoncert 
Vilém Čok a Bypass - koncert 
Wohnout unplugged – koncert  
Komunál, Trautenberk, Artery – koncert  
Javory – koncert  
Galakoncert Hany Zagorové a Petra Rezka  
Veselka – koncert  
Ivo Šmoldas a Jana Rychterová – zábavný pořad  
Tchýně na zabití – divadelní představení  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K 27.2. 2018 zpracovalo: 
Informační centrum Chotěboř, Fominova 257, 583 01 Chotěboř 
Tel.: 569 626 634, icchotebor@cekus.eu, www.icchotebor.cz 

Změna programu vyhrazena. 
 


