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Výstava obrazů Jarmily Blablecové Krňávkové 
– „Sen“ 
datum začátku akce: 27.2. 2015 
datum ukončení akce: 17.4.2015 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna a Informační 
centrum Chotěboř 
druh akce: ostatní 
stručný popis akce: Vernisáž proběhne 27.2. od 16.00 
hodin, hudební doprovod: Tomáš Prokopič, otevírací 
doba: Po 8.00 – 12.00 13.00 – 17.30, Út – Pá 8.00 – 16.00 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a Informační 
centrum Chotěboř 
 
O pejskovi a kočičce - pohádka 
datum začátku akce: 01.04.2015 
čas začátku akce: 9.30 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: KD Junior 
druh akce: pro_děti 
stručný popis akce: Pohádka Divadla Úsměv Ludmily Frištenské v rámci mateřského 
klubu. 
pořadatel: DDM-SVČ Junior Chotěboř 
 
Předávání ceny KŘESADLO 
datum začátku akce: 09.04.2015 
čas začátku akce: 16:00 hod. 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: sál ZUŠ Chotěboř 
druh akce: kulturní, ostatní 
stručný popis akce: slavnostní ocenění dobrovolníků regionu Havlíčkův Brod a 
Chotěboř - cena pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci. Hudební doprovod 
- žáci ZUŠ Chotěboř, moderátor Ondřej Rázl. Hosté - Mgr. Jan Tecl - starosta 
Havlíčkova Brodu, Ing. Tomáš Škaryd - starosta Chotěboře, Mgr. Anna Šimonová - 
ředitelka FOKUSu Vysočina, PhDr. Jiří Tošner - spoluzakladatel NDC Hestia. Na 
závěr připraveno drobné občerstvení. 
pořadatel: Dobrovolnické centrum v regionu Havl. Brod a Chotěboř ve spolupráci s 
NDC Hestia 
 
Velikonoční koncert Smíšeného pěveckého sboru Doubravan 
datum začátku akce: 09.04.2015 
čas začátku akce: 18.00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: kostel sv. Jakuba 
druh akce: kulturní 



 2 

stručný popis akce: Na programu jsou díla Antonína Dvořáka, Antonína Tučapského, 
Mikuláše Schneidera-Trnavského, Camilla Saint-Säense, Césara Francka a dalších. 
Sbormistr Renáta Piklová a varhanní spolupráce Jakub Pikla. 
pořadatel: Smíšený pěvecký sbor Doubravan 
 
Hrajeme si s Rikynkou  
datum začátku akce: 10.04.2015 
čas začátku akce: 9.30 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: KD Junior 
druh akce: pro_děti 
stručný popis akce: Děti s rodiči si budou hrát, učit se s canisterapeutickým 
pejskem Rikynkou a cvičitelkou Monikou. Přihlášení na e-mail: 
hanihochmanova@seznam.cz, počet míst je omezen. Vstupné 40,- Kč.  
pořadatel: DDM-SVČ Junior Chotěboř 
 
Zahradní keramika – kurz 
datum začátku akce: 11.04.2015 
čas začátku akce: 9.00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: KD Junior 
druh akce: ostatní 
stručný popis akce: Cena kurzu je 300,- Kč. Více informací na 
www.ddmchotebor.cz  
pořadatel: DDM-SVČ Junior Chotěboř 
 
Kočičí narozeniny – pohádka 
datum začátku akce: 11.04.2015 
čas začátku akce: 16.00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: KD Junior 
druh akce: pro děti 
stručný popis akce: Pohádka Divadla Úsměv Ludmily Frištenské.  
pořadatel: Divadlo Úsměv Ludmily Frištenské 
 
Když se zhasne – divadelní představení 
datum začátku akce: 11.04.2015 
čas začátku akce: 19.00 
místo konání (obec): Vepříkov 
místo konání: hostinec  
druh akce: kulturní 
stručný popis akce: Divadelní představení spolku JenTak, vstupné dobrovolné   
pořadatel: SDH Vepříkov  
 
Události května 1945 - přednáška Pavla Vomely z cyklu "Jak to bylo"  
datum začátku akce: 13.04.2015 
čas začátku akce: 15.00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna Chotěboř – podkroví 
druh akce: vzdělávací 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a Informační centrum Chotěboř 
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Čtenářská dílna Mgr. Lucie Dostálkové  

datum začátku akce: 13.04.2015 
čas začátku akce: 17.00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna 
Chotěboř – podkroví 
druh akce: ostatní 
stručný popis akce: Setkání je určeno pro 
všechny, kteří v nedávné době přečetli knihu 
Poslední kabriolet od Antona Myrera. 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a 
Informační centrum Chotěboř 
 

Senior akademie  
datum začátku akce: 14.04.2015 
čas začátku akce: 09.00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: KD Junior 
druh akce: vzdělávací 
pořadatel: DDM-SVČ Junior Chotěboř 
 
Ať žijí protinožci - cestopisný dokument  
datum začátku akce: 16.04.2015 
čas začátku akce: 19.00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: kino Chotěboř 
druh akce: vzdělávací 
pořadatel: CEKUS Chotěboř 
 
Akademie Junioru  
datum začátku akce: 17.04.2015 
čas začátku akce: 16.00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: sokolovna  
druh akce: ostatní 
pořadatel: DDM-SVČ Junior Chotěboř 
 
Koncert kapely T4  
datum začátku akce: 17.04.2015 
čas začátku akce: 20.00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Panský dům 
druh akce: kulturní 
stručný popis akce: Účinkují: Roman Dragoun, Standa "Klásek" Kubeš, Vladimír 
"Guma" Kulhánek, Martin Kopřiva. Vstupné: 150,- Kč v předprodeji, 200,- Kč na 
místě. Předprodej v Informačním centru Chotěboř.  
pořadatel: Panský dům Chotěboř 
 
Mistrovství ČR v klipovém tancování  
datum začátku akce: 18.04.2015 
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čas začátku akce: 11.00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: hotel Fantazie (bývalý hotel U zámku) 
druh akce: sportovní 
pořadatel: Svaz učitelů tance 
 
Lokál 2015 - prezentace místních projektů  
datum začátku akce: 19.04.2015 
čas začátku akce: 14.00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Panský dům 
druh akce: ostatní 
stručný popis akce: Setkání a prezentace zajímavých místních projektů - Zelenina 
Zastráň, KRA - Kravín Rural Arts, Mlýn Poštolka, Slaměný dům na Nohavici, Ekoklub 
GCH, projekt Tůně, Chalupky Horní Krupá, Dětské lesní centrum Dvoreček a další. 
Vstup zdarma, program pro děti.  
pořadatel: Dobrá společnost 
 
"Jarní detox" – přednáška 
datum začátku akce: 20.04.2015 
čas začátku akce: 17.00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna Chotěboř – podkroví 
druh akce: vzdělávací 
stručný popis akce: V poslední době chybí u hodně lidí radost ze života, životní síla 
a odvaha změnit to, co změnit lze. Je nutné podpořit vitalitu a životní jiskru všemi 
možnými a dostupnými prostředky. Na přednášce se bude popíjet čaj, s sebou 
hrneček. Více informací na ivaveda@ivaveda.eu, vstupné 60,- Kč.  
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a Informační centrum Chotěboř 
 
Školní přehlídka žáků klavírního oddělení  
datum začátku akce: 21.04.2015 
čas začátku akce: 15.00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: sál Základní umělecké školy 
druh akce: ostatní 
pořadatel: Základní umělecká škola Chotěboř 
 
Čarodějnický festival  
datum začátku akce: 24.04.2015 
datum ukončení akce: 26.04.2015 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: hotel Fantazie 
druh akce: ostatní  
stručný popis akce: Na tomto setkání by měli vystoupit se svými přednáškami: 
Julek Jančáry, Jan Koňas, Irena Sitteová, Martina Blažena Boháčová, Olga Kalinová, 
Iva Kejzlarová Ešmírová, Pavel Kobza aj. Dále budou na setkání k dispozici tradiční 
stánky s drobným ezoterickým zbožím.  
pořadatel: Milan Knob  
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Výstava Historie chotěbořského skautingu v rámci jeho 95. výročí  
datum začátku akce: 27.04.2015 
datum ukončení akce: 12.06.2015 
čas začátku akce: 08.00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna Chotěboř – podkroví  
druh akce: ostatní 
stručný popis akce: Výstavu pořádá pan Ing. Vladimír Menšík s místním skautským 
střediskem Doubravka, jehož je členem. Vernisáž se uskuteční 24.4. 2015 v 17.00 
hodin. Otevřeno: Po 8.00 – 12.00 a 13.00 – 17.30, Út – Pá 8.00 – 16.00.  
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a Informační centrum Chotěboř  
 
Jarní charitativní koncert Dechového orchestru mladých  
datum začátku akce: 25.04.2015 
čas začátku akce: 15.00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: hotel Fantazie (bývalý hotel U zámku) 
druh akce: kulturní 
pořadatel: Základní umělecká škola Chotěboř 
 
Slavnostní křest nové knihy "Chotěbořské edice" Chotěbořské 
literární osobnosti aneb od pera k počítači 
datum začátku akce: 25.04.2015 
čas začátku akce: 15.00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna Chotěboř – podkroví 
druh akce: kulturní 
stručný popis akce: Křest doplní kulturní program, na kterém zazní české a 
francouzské šansony v podání Soni Brabcové a Petry Ochové.  
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a Informační centrum Chotěboř  
 
Přímý přenos z Metropolitní opery v New Yorku - Sedlák 
kavalír/komedianti  
datum začátku akce: 25.04.2015 
čas začátku akce: 18.15 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: kino Chotěboř 
druh akce: kulturní 
stručný popis akce: Po 45 letech uvede Metropolitní opera novou inscenaci 
oblíbeného veristického dvojprogramu v režii Sira Davida McVicara. Titulní tenorové 
role obou děl, svůdníka Turiddu i klauna Cania, v Met poprvé ztvární Marcelo 
Álvarez. Eva-Maria Westbroek bude v Sedláku kavalírovi zpívat zklamanou Santuzzu 
a Željko Lučić kavalírského Alfia. V Komediantech vystoupí v roli Caniovy nevěrné 
ženy Neddy sopranistka Patricia Racette a spolu s ní George Gagnidze, který v Met 
poprvé ztvární Tonia. Obě díla bude dirigovat Fabio Luisi. Předpokládaná délka 
přenosu 3 hodiny a 30 minut. Předprodej v Informačním centru Chotěboř. 
pořadatel: CEKUS Chotěboř 
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Koncert žáků ZUŠ Chotěboř 
datum začátku akce: 28.04.2015 
čas začátku akce: 18.00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: sál Základní umělecké školy 
druh akce: kulturní 
pořadatel: Základní umělecká škola Chotěboř 
 
Vyrábíme čarodějnici  
datum začátku akce: 30.04.2015 
čas začátku akce: 9.30 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: KD Junior 
druh akce: pro děti 
stručný popis akce: Akce v rámci mateřského klubu Chotěboř, Přihlášení na e-mail: 
hanihochmanova@seznam.cz, vstupné 40,- Kč.  
pořadatel: DDM-SVČ Junior Chotěboř 
 
Čarodějnický rej s večerní zábavou  
datum začátku akce: 30.04.2015 

čas začátku akce: 16.30 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: areál U Nádržky 
druh akce: pro děti, ostatní 
stručný popis akce: Program pro děti i dospělé, 
zapálení ohně a upálení čarodějnic v 19.30 
hodin, odpolední a večerní zábava s kapelou 
NUKLEAR a RockOn, vstupné dobrovolné. Po 
celou dobu akce občerstvení zajištěno.  
pořadatel: DDM-SVČ Junior Chotěboř 
 
 

 
 

 
 
 
                                               
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K 27.3. 2015 zpracovalo: 
Informační centrum Chotěboř, Krále Jana 258, 583 01 Chotěboř 
Tel.: 569 626 634, infocentrum@chot.cz, www.icchotebor.cz 
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