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Kalendář akcí – duben 

2016 
 
Velikonoce - výstava Naděždy Dymáčkové 
datum začátku akce: 01.03.2016 
datum ukončení akce: 29.04.2016 
čas začátku akce: 08.00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna - čítárna 
druh akce: ostatní 
stručný popis akce: výstava je přístupné v otevírací době knihovny, tzn. Po 8.00 - 
12.00 a 13.00 - 17.30, Út, St a Pá 8.00 - 12.00 a 12.30 - 16.00. 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a Informační centrum Chotěboř 
 
Lucie Pešková - obrazy, grafika, objekty 
datum začátku akce: 04.03.2016 
datum ukončení akce: 22.04.2016 
čas začátku akce: 18.00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání : Knihovna Ignáta Herrmanna - podkroví 
druh akce: ostatní 
stručný popis akce: Vernisáž proběhne v pátek 4.3. od 18.00 hodin. 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a Informační centrum Chotěboř 
 
Přeneseno na papír - výstava grafik 
datum začátku akce: 23.03.2016 
datum ukončení akce: 28.04.2016 
čas začátku akce: 17.00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání : Kavárna CAFÉ ART (Panský dům) 
druh akce: ostatní 
stručný popis akce: Výstava autora Vendy Hoblinky Chalupy, vše co bylo ukryto ve 
hmotě kmenů a větví stromů, je zvláštní technikou zaznamenáno na papír dříve, 
než se tato hmota oxidací promění v popel a dým. Vernisáž proběhne 23.3. v 17.00 
hodin s hudebním doprovodem žáků ZUŠ Chotěboř. Výstava bude poté ke zhlédnutí 
v kavárně Café ART Po - Pá 8.00 - 20.00, So 14.00 - 20.00, Ne 14.00 - 18.00. 
pořadatel: Panský dům 
 
Akademie Junioru 
datum začátku akce: 01.04.2016 
čas začátku akce: 16.00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání : sokolovna 
druh akce: ostatní 
stručný popis akce: Vstupné 50 Kč 
pořadatel: DDM-SVČ Junior 
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Noc s Andersenem - pohádkové přespání s dětskou knihou 
datum začátku akce: 01.04.2016  
čas začátku akce: 19.00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna - dětské oddělení 
druh akce: pro děti 
stručný popis akce: Přihlášky v dětském oddělení Knihovny Ignáta Herrmanna nebo 
v DDM-SVČ Chotěboř. S sebou: spacák, karimatku, polštářek, svačinu, pití, 
přezůvky, plyšáka. 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna Chotěboř a DDM-SVČ Junior 
 
Koncert komorní hudby 
datum začátku akce: 02.04.2016 
čas začátku akce: 17.30 
místo konání (obec): Vilémov 
místo konání: zámek Vilémov 
druh akce: kulturní 
stručný popis akce: program: P. de Wailly, A. H. Garnery, D. Šostakovič, D. 
Milhaud, J. N. Hummel atd. Účinkují: žáci ZUŠ J.V. Stamice Havlíčkův Brod, ZUŠ 
Chotěboř, ZUŠ Jihlava, Eliška Krýsová – viola, vstupné zdarma 
 
Přímý přenos z metropolitní opery v New Yorku - Madame Butterfly 
datum začátku akce: 02.04.2016  
čas začátku akce: 18.45 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: kino Chotěboř 
druh akce: kulturní 
stručný popis akce: Úchvatná inscenace Anthonyho Minghelly diváky okouzluje již 
od své premiéry v roce 2006. Tentokrát se v titulní roli objeví jedna z nejlepších 
současných představitelek Madam Butterfly, sopranistka Kristine Opolais. 
Námořního důstojníka Pinkertona, který jí zlomí srdce, bude zpívat Roberto Alagna. 
Orchestr Metropolitní opery bude řídit Karel Mark Chichon. Předpokládaná délka: 
3h.48min. Vstupné v předprodeji 250 Kč, na místě 300 Kč, předprodej v 
Informačním centru Chotěboř. 
pořadatel: CEKUS Chotěboř 
 
Keks 
datum začátku akce: 02.04.2016  
čas začátku akce: 21.00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: sokolovna 
druh akce: kulturní 
stručný popis akce: Koncert kapely Keks. Více informací na facebooku 
chotebor.rock 
 
Ukončení I. Dobročinného bazaru 
datum začátku akce: 02.04.2016  
čas začátku akce: 10.00 
místo konání (obec): Maleč 
místo konání : zámek Maleč 
druh akce: ostatní 
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stručný popis akce: Oblečení, boty, věci do domácnosti či pro radost, vše za 
symbolické ceny. Občerstvení a hlídání dětí zajištěno. 
pořadatel: Hana Macháčková 
 
Banát - naši krajané a jejich krajina 
datum začátku akce: 04.04.2016  
čas začátku akce: 17.00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna - podkroví 
druh akce: vzdělávací 
stručný popis akce Přednáška o českých krajanech v rumunském Banátu, radostech 
a strastech jejich života, krásách tamější přírody, zvycích a obyčejích jinde dávno 
zapomenutých, zkrátka o místě, kde se v mnoha ohledech zastavil čas. O tom, jak 
se žilo před 100 lety, jak provozují naší krajané v Rumunsku řemesla, např. truhlář, 
kovář, včelař nebo mlynář. Přednáška bude doplněna o patnáct rozhovorů, pět 
desetiminutových snímků. Přednáší Tomáš Černohous. 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a Informační centrum Chotěboř 
 
Aprílové tvoření 
datum začátku akce: 05.04.2016  
čas začátku akce: 14.00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání : Knihovna Ignáta Herrmanna - dětské oddělení 
druh akce: pro děti 
stručný popis akce: S sebou si zájemci mohou přinést krabičku od kapesníků a 
malou plechovičku. Příspěvek na materiál 10 Kč. 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a Informační centrum Chotěboř 
 
O červené karkulce  
datum začátku akce: 06.04.2016 
čas začátku akce: 10.00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: KD Junior 
druh akce: pro děti 
stručný popis akce: Pohádka Divadla Úsměv Ludmily Frištenské, vstupné 30 Kč za 
rodinu 
pořadatel: DDM-SVČ Junior  
 
O českých Srbech a Banátu 
datum začátku akce: 07.04.2016  
čas začátku akce: 17.00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna - podkroví 
druh akce: vzdělávací 
stručný popis akce: Zajímá vás jaká je pracovní náplň učitelky češtiny v srbském 
Banátu, jak se zde žije našim českým krajanům, jaké tradice a zvyky stále dodržují 
a jak dobře ještě mluví česky? Beseda s Mgr. Ilonou Kirchnerovou. 
pořadatel: Dobrá společnost 
 
Chotěbořské jaro 2016: Petr Kolář "VYZNÁNÍ" – VYPRODÁNO! 
datum začátku akce: 07.04.2016 
čas začátku akce: 20:00 
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místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání : kino Chotěboř 
druh akce: kulturní 
stručný popis akce: Vstupné: předprodej IC Chotěboř (569 626 634) 320 Kč, na 
místě 360 Kč, držitelé abonentních průkazů 200 Kč 
pořadatel: CEKUS Chotěboř 
 
Běh Chotěbořskem 
datum začátku akce: 09.04.2016 
čas začátku akce: 10.30 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: start u sportovní haly 
druh akce: sportovní 
pořadatel: TJ CHS Turbo 
 
Brány památek dokořán 
datum začátku akce: 09.04.2016  
čas začátku akce: 14.00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání : stará radnice 
druh akce: pro děti 
stručný popis akce: Program: děti kreslí památky - kreslířské pomůcky zajištěny. 
pořadatel: Město Chotěboř 
 
Do jara zdráv a šťasten 
datum začátku akce: 11.04.2016 
čas začátku akce: 17.00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna - podkroví 
druh akce: vzdělávací 
stručný popis akce: Přednáška - maličkosti z přírody, které mohou příznivě ovlivnit 
náš život. Na přednášce se bude popíjet čaj, s sebou hrneček. Vstupné 60 Kč. 
Přednáší Iva Georgievová. 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a Informační centrum Chotěboř 
 
Bazárek oblečení, hraček a sportovních věcí pro děti 0 – 10 let  
datum začátku akce: 16.04.2016 
čas začátku akce. 16.04.2016 
čas začátku akce: 9.30  
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: KD Junior 
druh akce: ostatní 
stručný popis akce: Prodej oblečení, obuvi, kol, odrážedel, lyží, bot na lyže, 
sportovních potřeb, her, hraček, stavebnic, potřeb pro miminka apod. Zájemci o 
prodejní místo se hlásí na e-mail: hanihochmanova@seznam.cz nebo na tel. 
724 291 770. Pro veřejnost je bazárek otevřen od 9.30 do 11.30. Vstup zdarma. 
K dispozici je koutek pro děti.  
 
Přímý přenos z metropolitní opery v New Yorku - Roberto Devereux 
- GAETANO DONIZETTI 
datum začátku akce: 16.04.2016  
čas začátku akce: 18.45 
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místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání : kino Chotěboř 
druh akce: kulturní 
stručný popis akce: Sopranistka Sondra Radvanovsky ztvární v průběhu jediné 
sezóny všechny tři Donizettiho tudorovské královny. Tento extrémně náročný a 
ojedinělý počin kdysi proslavil sopranistku Beverly Sills a od té doby se o něj na 
newyorských jevištích nikdo nepokusil. V závěrečné opeře trilogie, kterou režíruje 
Sir David McVicar, zpívá Radvanovsky královnu Alžbětu I., která je nucena podepsat 
rozsudek smrti pro Roberta Devereuxe, šlechtice, jehož miluje. Devereuxe ztvární 
tenorista Matthew Polenzani a hvězdný kvartet uzavírají mezzosopranistka Elīna 
Garanča a barytonista Mariusz Kwiecień. Donizettiho skvostné dílo bude řídit 
specialista na belcanto Maurizio Benini. Předpokládaná délka: 3h.11min. Vstupné v 
předprodeji 250 Kč, na místě 300 Kč, předprodej v Informačním centru Chotěboř. 
pořadatel: CEKUS Chotěboř 
 
T4 + Lidopop 
datum začátku akce: 16.04.2016 
čas začátku akce: 20.00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Panský dům - Tančírna 
druh akce: kulturní 
stručný popis akce: Koncert kapel 
pořadatel: Panský dům 
 
KERN + NEW TITAN 
datum začátku akce: 16.04.2016  
čas začátku akce: 20.00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání : sokolovna 
druh akce: kulturní 
stručný popis akce: Koncert kapel. Více informací na facebooku chotebor.rock 
 
Velký jarní bazar textilu všech velikostí  
datum začátku akce: 17.04.2016 
datum ukončení akce: 19.04.2016 
místo konání (obec): Vilémov 
místo konání: KD Vilémov 
druh akce: ostatní 
stručný popis akce: Prodej textilu všech velikostí, sportovních a kojeneckých 
potřeb a těhotenského oblečení, ne 13.00 – 16.30, po 8.00 – 16.30 a út 8.00 – 14.30. 
Více informací na tel. 731 306 848 nebo rcvilemov@seznam.cz 
pořadatel: Rodinné centrum Vilémov  
 
Veselá trojka 
datum začátku akce: 17.04.2016 
čas začátku akce: 16.00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: sokolovna 
druh akce: kulturní 
stručný popis akce: Koncert, vstupné 180 Kč. Předprodej v Informačním centru 
Chotěboř. 
pořadatel: CEKUS Chotěboř 
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Toulky Českou Kanadou a Jindřichohradeckem 
datum začátku akce: 18.04.2016  
čas začátku akce: 16.00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna - podkroví 
druh akce: vzdělávací 
stručný popis akce: Cestovatelská beseda s Liborem Drahoňovským. Program: 
renesanční Slavonice, majestátný hrad Landštejn, město a zámek Jindřichův 
Hradec, Dačice, gotické kostely a kamenná muka, malebná příroda. 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a Informační centrum Chotěboř 
 
Moderní deskové hry pro děti 3 – 6 let 
datum začátku akce: 20.04.2016 
čas začátku akce: 15.00  
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: KD Junior 
druh akce: pro děti 
stručný popis akce: Zájemci si vyzkouší deskové a karetní hry, např. brainboxy, 
hlavolamy, Carcassson, Veselá farma, Duch, karetní zábavné hry apod. Cena 30 Kč 
za rodinu. Zájemci se nahlásí na e-mail hanihochmanova@seznam.cz.  
Pořadatel: DDM-SVČ Junior  
 
Blanka Lednická - Naše kořeny 
datum začátku akce: 21.04.2016 
čas začátku akce: 10.00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna - podkroví 
druh akce: ostatní 
stručný popis akce: Zkušená genealožka Blanka Lednická poradí, jak začít pátrat po 
svých předcích. 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a Informační centrum Chotěboř 
 
Dokument Zázračné dítě internetu: Příběh Aarona Swartze 
datum začátku akce: 22.04.2016  
čas začátku akce: 19.00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání : Knihovna Ignáta Herrmanna - podkroví 
druh akce: ostatní 
stručný popis akce: Po promítání následuje debata s bývalým předsedou Pirátské 
strany PhDr. Ivanem Bartošem. 
pořadatel: Dobrá společnost 
 
Sobotní keramická dílna 
datum začátku akce: 23.04.2016  
čas začátku akce: 09.00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání : KD Junior 
druh akce: ostatní 
stručný popis akce: Kurzy probíhají v keramické dílně v Junioru do 9.00 do 12.00 
hodin. Lektorka: Renata Ficková, cena 350 Kč (v ceně je hlína, výpal, glazura, péče 
lektorky). Přihlášky a bližší informace v Junioru nebo na tel. 569 626 638. 
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pořadatel: DDM-SVČ Junior 
 
HAMLET - záznam divadelního představení z Londýna 
datum začátku akce: 23.04.2016  
čas začátku akce: 19.00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání : kino Chotěboř 
druh akce: kulturní 
stručný popis akce: V titulní roli Shakespearovy mistrovské tragédie zazářil 
populární představitel Sherlocka Holmese Benedict Cumberbatch (nominovaný na 
Oscara za film Kód Enigmy, vítěz ceny Olivier za hru Frankenstein). Díky mimořádné 
popularitě Benedicta Cumberbatche se z nového Hamleta okamžitě stala událost 
divadelní sezóny, přitahující nebývalý zájem. Na poslední lístky do londýnského 
Barbicanu, jehož divadelní sál pojme kolem 1200 diváků, byli fanoušci ochotní 
čekat před vchodem přes deset hodin. Dychtivě očekávanou hru, která byla 
vyprodaná během několika hodin už rok před svou premiérou, režírovala Lyndsey 
Turner, držitelka ceny Olivier za drama Chimerica.Vstupné 200 Kč, předprodej v 
Informačním centru Chotěboř. 
pořadatel: Cekus Chotěboř 
 
Polenský Bigband 
datum začátku akce: 23.04.2016 
čas začátku akce: 20.00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání : Panský dům 
druh akce: kulturní 
stručný popis akce: K tanci a poslechu zahraje Polenský Bigband, vstupné 150 Kč. 
pořadatel: Panský dům 
 
Počítačové 3D modelování 
datum začátku akce: 25.04.2016 
čas začátku akce: 15.00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna - podkroví 
druh akce: ostatní 
stručný popis akce: Přednáška o možnostech využití počítačových programů s 
názornými ukázkami, vhodné při úpravách v domě, bytě, garáži, zahradě apod. 
Přednáší Ing. Rudolf Zachariáš. 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a Informační centrum Chotěboř 
 
Společné čtení aneb literární Chotěboř pro malé i velké 
datum začátku akce: 25.04.2016  
čas začátku akce: 18.00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání : Knihovna Ignáta Herrmanna - podkroví 
druh akce: ostatní 
stručný popis akce: Společné čtení z knihy Ignáta Herrmanna Vdavky Nanynky 
Kulichovy, povídky Černá vůně a Pekelný stroj, ukázka z humoristického časopisu 
Švanda dudák. Účinkuje divadélko DIK. 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a Informační centrum Chotěboř 
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140 let železnice v Chotěboři a 60 let KD Junior 
datum začátku akce: 28.04.2016 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Městské muzeum 
druh akce: ostatní 
stručný popis akce: výstava 
pořadatel: Městské muzeum Chotěboř 
 
Prodejní trhy 
datum začátku akce: 29.04.2016  
čas začátku akce: 08.00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: parkoviště před OD Doubravka 
druh akce: ostatní  
pořadatel: Jiří Němec 
 
Přímý přenos z metropolitní opery v New Yorku - ELEKTRA 
datum začátku akce: 30.04.2016  
čas začátku akce: 18.45 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání : kino Chotěboř 
druh akce: kulturní 
stručný popis akce: Geniální režisér Patrice Chéreau (Z mrtvého domu) se už 
nedožil toho, že se jeho skvostná inscenace Elektry, která byla uvedena v Aix-en-
Provence a v Miláně, dostala i na jeviště Metropolitní opery. Jeho ohromující vize 
však stále žije v umění sopranistky Niny Stemme, jejíž podání Straussových a 
Wagnerových hrdinek je v současném operním světě nepřekonatelné. V Elektře je 
dokonalým zosobněním pudové touhy po pomstě. Spolu s ní se na jevišti 
Metropolitní opery objeví legendární mezzosopranistka Waltraud Meier jako 
Elektřina chladná a vypočítavá matka Klytaimnéstra a sopranistka Adrianne 
Pieczonka s basistou Erikem Owensem jako Elektřini nešťastní sourozenci 
Chrysothemis a Orestes. Za dirigentským pultem stane Chéreauův blízký hudební 
spolupracovník Esa-Pekka Salonen. Předpokládaná délka: 2h.10min. Vstupné v 
předprodeji 250 Kč, na místě 300 Kč, předprodej v Informačním centru Chotěboř. 
pořadatel: CEKUS Chotěboř 
 
Aktuálně v IC předprodáváme: 
Přenosy z Metropolitní opery v New Yorku  
Veselá trojka  
Hamlet – záznam divadelního představení 
Kšanda – divadelní komedie 
                                              
 

 
 
 
 
 
 
 
 

K 26.3. 2016 zpracovalo: 
Informační centrum Chotěboř, Fominova 257, 583 01 Chotěboř 
Tel.: 569 626 634, infocentrum@chot.cz, www.icchotebor.cz 

Změna programu vyhrazena. 


