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Kalendář akcí – květen 

2016 
S tebou mě baví svět 
datum začátku akce: 29.04.2016 
datum ukončení akce: 12.06.2016 
čas začátku akce: 09.00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Městské muzeum Chotěboř 
druh akce: ostatní 
stručný popis akce: Výstava k 60. výročí Domu dětí a mládeže Junior Chotěboř. Vernisáž 
proběhne 28.4. v 17.00 hodin. Otevřeno Út - Ne 9.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00. 
pořadatel: CEKUS Chotěboř 
 
Máme rádi vláčky - výstava ke 145 letům železnice v Chotěboři 
datum začátku akce: 29.04.2016 
datum ukončení akce: 31.08.2016 
čas začátku akce: 09.00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Městské muzeum Chotěboř 
druh akce: ostatní 
stručný popis akce: Vernisáž výstavy proběhne 28. dubna 2016 v 17.00 hodin. Otevřeno: Út - Ne 
9.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00. 
pořadatel: Městské muzeum Chotěboř 
 
Výstava prací žáků výtvarného oboru ZUŠ Chotěboř 
datum začátku akce: 29.04.2016 
datum ukončení akce: 16.06.2016 
čas začátku akce: 16.00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna - podkroví 
druh akce: ostatní 
stručný popis akce: Vernisáž proběhne v pátek 29.4. 2016 v 16.00 hodin. Zahraje žákovský 
komorní orchestr ŽAKO. 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a Informační centrum Chotěboř 
 
Tradiční oslava 1. máje 
datum začátku akce: 1.5.2016  
čas začátku akce: 09.00  
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: nám. T.G.M. 
stručný popis akce: Program : 
Zahájení – pochod mažoretek 
Projev starosty města a hostů 
Vystoupení skupin Aerobik 
Hudební duo Chotěboř – Pinkava a Březinová  
Bubnování s míčem 
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Dále pro zpříjemnění dopoledne: velký skákací hrad, dětský kolotoč, kavárnička Pod stanem, 
občerstvení, hasičská technika aj. 
pořadatel: ČSSD  

 
Okresní kolo Zlaté srnčí trofeje 
datum začátku akce: 01.05.2016 
čas začátku akce: 09.00 
místo konání (obec): Vilémov 
místo konání: zámek Vilémov 
druh akce: ostatní 
 
Kapky intimity - výstava fotografií Martina Halamy 
datum začátku akce: 01.05.2016 
datum ukončení akce: 31.05.2016 
čas začátku akce: 17.00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Panský dům 
druh akce: ostatní 
stručný popis akce: Vernisáž proběhne 1.5. od 17.00 hodin. Dále bude výstava otevřena po - pá 
8.00 - 20.00, so 14.00 - 20.00, ne 14.00 - 19.00. 
pořadatel: Panský dům Chotěboř 

 
Beseda s chiropraktikem 
datum začátku akce: 02.05.2016 
čas začátku akce: 16.00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna - podkroví 
druh akce: vzdělávací 
stručný popis akce: Praktické ukázky z oblasti akupresury, čínské medicíny a 
alternativní medicíny, bylinami a stravou proti různým nemocem, působení stresu a 
jeho odstranění z těla, tlakovými masážemi proti bolestem hlavy a páteře, práce s 
energií, energetická obrana organismu, léčba páteře a vnitřních orgánů pomocí chůze, 
sex jako součást zdraví a jak se jeho pomocí dá léčit tělo z pohledu čínské medicíny. 
Přednáší Ing. Vinci László. 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a Informační centrum Chotěboř 
 
Májové tvoření 
datum začátku akce: 03.05.2016  
čas začátku akce: 14.00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna - dětské oddělení 
druh akce: pro děti 
stručný popis akce: Vyrábění dárku pro maminky, příspěvek na materiál 20 Kč. 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a Informační centrum Chotěboř 
 
Čaje o páté s muzeem 
datum začátku akce: 05.05.2016 
čas začátku akce: 17.00  
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: podkroví knihovny 
druh akce: ostatní 
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stručný popis akce: Cyklus přednášek na téma 131 let značky Městské muzeum 
Chotěboř 
pořadatel: Cekus Chotěboř  
 
Čtenářská dílna 
datum začátku akce: 06.05.2016 
čas začátku akce: 20.00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: zadní salonek hospůdky Niklovna 
druh akce: ostatní 
stručný popis akce: Miloš Urban - Sedmikostelí - gotický existenciální horor předního 
současného českého prozaika. Debatování nad knihou. 
pořadatel: Dobrá společnost 
 
Majáles 
datum začátku akce: 06.05.2016 
čas začátku akce: 20.00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: sokolovna 
druh akce: kulturní 
stručný popis akce: Studentská oslava přicházejícího léta, máje a krás života ● Nebude 
chybět tradiční průvod a večerní party. Hrát bude Dj Laaw (Tvujdj.cz) ● Po celý večer 
BODY ART! ● Cena 60,- Kč ☆ WARM UP CHOTĚBOŘSKÉHO MAJÁLESU ☆ Warmupový 
mejdánek se bude konat v pátek 22.4.2016 v Clubu Amerika v Sobíňově, kde se můžete 
těšit na živé vystoupení VERONY. V průběhu večera se budou rozdávat a soutěžit o 
volné vstupy na Chotěbořský Majáles:) 
https://www.facebook.com/events/186380808404863/ 
pořadatel: Obchodní akademie Chotěboř 
 
Chotěbořský železný hasič 
datum začátku akce: 07.05.2016  
čas začátku akce: 08.30 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: nám. T.G.M. 
druh akce: ostatní 
stručný popis akce: 1. ročník soutěže v disciplínách TFA. 
pořadatel: HZS Kraje Vysočina, Hasičský sportovní klub HB, stanice Chotěboř 
 
Den otevřených dveří na zámku ve Vilémově 
datum začátku akce: 07.05.2016 
čas začátku akce: 13:00 
místo konání (obec): Vilémov 
místo konání: zámek 
druh akce: ostatní 
stručný popis akce: Zámek bude pro veřejnost otevřen u příležitosti 25. výročí 
navrácení majetku rodině Reiských de Dubnic. V 1. patře zámku budou vystaveny 
fotografie ze života na zámku za posledních 15 let. Program v zrcadlovém sále: 15.00 - 
16.00 hudební pásmo "Známé a zapomenuté osobnosti české hudby", Karel Plocek - 
hudebník a vydavatel, 17.00 - 18.00 koncert Žákovského komorního orchestru ZUŠ 
Chotěboř, vstupné na koncerty dobrovolné, Během koncertů nebude možná prohlídka 
zrcadlového sálu a dostupné budou pouze freskový sál, zámecké pokoje, knihovna a 
zámecký park. 
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Žádnej stres + Novoveska 
datum začátku akce: 07.05.2016  
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 Chotěboř 
 
Pohádkový les 
datum začátku akce: 08.05.2016 
čas začátku akce: 13.00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: vlakové nádraží 
druh akce: pro děti 
stručný popis akce: Odjezd pohádkové mašinky z chotěbořského nádraží ve 13.00, 
13.50 a 14.45 hodin. Pro zájemce z Havlíčkova Brodu vyjede mašinka ve 12.30 a z zpět 
z Chotěboře v 16.30. Přistoupit bude možné také ve Ždírci nad Doubravou – odjezdy ve 
13.25, 14.05 a 15.05. Vlak bude mít podobu čtyřvozového motorového vlaku o kapacitě 
cca 240 osob. Z chotěbořského náměstí na nádraží bude možné se k vlakům zdarma 
přepravit historickým autobusem, který odjíždí ze zastávky č. 5 na naměstí ve 12.40, 
13.30 a 14.25. Kromě jízdy vlakem bude připravena trasa s úkoly, účastníci zde potkají 
pohádkové bytosti. V cíli odměna a občerstvení, možnost opéct buřty. Zpět do 
Chotěboře odveze návštěvníky historický autobus Karosa ŠL 11. Vstupné (zároven 
jízdenka na vlak a historický autobus) 50 Kč, rodinné (max. 4 osoby) 150 Kč. 
pořadatel: DDM-SVČ Junior a Sdružení přátel železnice v Chotěboři 
 
Toulky Českokrumlovskem 
datum začátku akce: 09.05.2016 
čas začátku akce: 16.00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna - podkroví 
druh akce: vzdělávací 
stručný popis akce: Cestovatelská beseda s Mgr. Liborem Drahoňovským. Program: 
pamětihodnosti Českého Krumlova, hrad Rožmberk, klášter Zlatá Koruna, klášter Vyšší 
Brod, gotické kostely apod. 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a Informační centrum Chotěboř 
 

Kšanda - divadelní komedie 
datum začátku akce: 12.05.2016 
čas začátku akce: 20.00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: kino Chotěboř 
druh akce: kulturní 
stručný popis akce: Komedie Jaroslava Sypala. Účinkují: Jaroslav Sypal, Martin Maxa, 
Rostislav Kuba, Michaela Kuklová, Petr Jančařík, Miluše Bittnerová, Milan Pitkin, 
Miroslav Šimůnek a Tereza Šefrnová. Vstupné: v předprodeji 280 Kč, na místě 320 Kč. 
Předprodej v Informačním centru Chotěboř. 
pořadatel: CEKUS Chotěboř 
 
Farmářské trhy 
datum začátku akce: 13.05.2016 
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čas začátku akce: 08.00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: nám. T.G.M. 
druh akce: ostatní 
 
Horormánie s přespáním 
datum začátku akce: 13.05.2016  
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: KD Junior 
druh akce: pro děti 
stručný popis akce: Více informací a přihlášení v KD Junior. Určeno dětem starším 12 
let. 
pořadatel: DDM-SVČ Junior 
 
Chotěbořská koule 
datum začátku akce: 14.5.2016  
čas začátku akce: 08:30 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: kurty 
druh akce: sportovní 
stručný popis akce: Míčový sedmiboj mužských dvojic. Sraz v 8.30 na kurtech, startovné 
400 Kč za dvojici (placeno na místě), boty do haly s sebou. Další detaily na  
http://www.ichotebor.cz/sport.php?cla_id=3305. Hrát bude 24 dvojic, hra na dvě 
porážky. Přihlášení na e-mail o.pravda@post.cz, týden před akcí i na tel. 603 794 407. 
 
Don Quijote - záznam baletu 
datum začátku akce: 14.05.2016 
čas začátku akce: 19.00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: kino Chotěboř 
druh akce: kulturní 
stručný popis akce: „Balet plný technických fines, jeden z celosvětově nejoblíbenějších 
titulů, Carmen v baletu.“ Balet Don Quichote je klenotem klasického baletního 
repertoáru po celém světě. Ale jeho pravý domov je v Bolšoji, kde měl světovou 
premiéru (1869) v choreografii otce klasického baletního repertoáru Maria Petipy, z 
jehož odkazu vychází i choreografie přenosu Alexeje Faděječeva, bývalého uměleckého 
šéfa souboru. Na pozadí komediálního příběhu o strastiplné, ale i komické cestě dvou 
milenců k sobě se odehrává nádherný, temperamentní balet plný horkého španělského 
slunce podle románu Miguela Cervantese. Předprodej v Informačním centru Chotěboř. 
pořadatel: Cekus Chotěboř 
 
Sobotní keramická dílna 
datum začátku akce: 15.05.2016 
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. 
pořadatel: DDM-SVČ Junior 
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Pruskorakouská válka v regionu a návštěva T.G. Masaryka na Vysočině 
datum začátku akce: 16.05.2016 
čas začátku akce: 15.00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna - podkroví 
druh akce: vzdělávací 
stručný popis akce: Přednáší Pavel Vomela z Krucemburku. 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a Informační centrum Chotěboř 
 
Kurz nošení dětí v šátku 
datum začátku akce: 19.05.2016 
čas začátku akce: 10.00 a 14.00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Kavárna Chotěboř 
druh akce: vzdělávací ostatní 
stručný popis akce: 10.00 - nejmenší miminka v šátku na srdci, 14.00 - nošení větších 
dětí na zádek, na boku, cena 300 Kč, nutno nahlásit předem do 17.5., bližší info na 
skritek.salamounek@email.cz, tel. 733 645 896. 
pořadatel: Dětský klub Šalamounek 
 
The Southern blues kings + Shout the blues band 
datum začátku akce: 20.05.2016 
čas začátku akce: 20.00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Panský dům - Tančírna 
druh akce: kulturní 
stručný popis akce: Koncert kapel. Vstupné v předprodeji 150 Kč, na místě 200 Kč. 
pořadatel: Panský dům Chotěboř 
 
Pohodové léto a dovolená 
datum začátku akce: 23.05.2016 
čas začátku akce: 17.00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna - podkroví 
druh akce: ostatní 
stručný popis akce: Přednáška na téma pohodové léto a dovolená s krémy, kosmetikou 
a koncentráty připravených dle principů tradiční čínské medicíny. Přednáší Jiří Molík, 
lektor spol. Energy group a. s., terapeut a diagnostik. 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a Informační centrum Chotěboř 
 
Společné čtení - Tatínku, nezlob! 
datum začátku akce: 26.05.2016 
čas začátku akce: 16.00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna - dětské oddělení 
druh akce: pro děti 
stručný popis akce: Čtení z knihy Lenky Rožnovské - Tatínku, nezlob! Čte Pavel Kučera. 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a Informační centrum Chotěboř 
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Noc na Karlštejně 
datum začátku akce: 28.05.2016 
čas začátku akce: 19.00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: sokolovna 
druh akce: kulturní 
stručný popis akce: Divadelní muzikál v podání Divadelního souboru Karla Čapka Třešť. 
Vstupné: v předprodeji 80 Kč, na místě 100 Kč. Předprodej v Informačním centru 
Chotěboř. 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a Informační centrum Chotěboř, Cekus 
Chotěboř, Podhůří Železných hor o.p.s. 
 
Středověká kratochvíle aneb po stopách Karla IV. z Chotěboře přes 
Klokočov na Modletín 
datum začátku akce: 29.05.2016 
čas začátku akce: 13.00 
místo konání (obec): Modletín  
místo konání: areálu Benediktusu 
druh akce: ostatní 
stručný popis akce: Akce v rámci výročí 700. výročí narození Karla IV. 13.00 - 
kostýmovaný průvod v čele s Karlem IV. od Klokočovské lípy na Modletín, dobový oděv 
vítán, 15.00 program na Modletíně - hudební skupina La Via, skupina historického 
šermu Přemysl, divadélko DIK, soutěže, občerstvení. Svoz z Chotěboře a zpět zajištěn, 
nutno předem zakoupit jízdenky v Informačním centru Chotěboř. Odjezd autobusu ve 
12.15 hodin. V případě nepříznivého počasí připraveny velkoplošné stany. 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a Informační centrum Chotěboř, Cekus 
Chotěboř, Podhůří Železných hor o.p.s., Benediktus, DIK 
 
 
 
Aktuálně předprodáváme:  
Kšanda – divadelní komedie 
Don Quijote – záznam baletu 
The Southern blues kings + Shout the blues band - koncert 
Noc na Karlštejně – divadelní muzikál  
Michal Prokop + Framus – koncert  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K 26.4. 2016 zpracovalo: 
Informační centrum Chotěboř, Fominova 257, 583 01 Chotěboř 
Tel.: 569 626 634, infocentrum@chot.cz, www.icchotebor.cz 

Změna programu vyhrazena. 


