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Kalendář akcí   
březen 2017 

 
 
Jaroslav Kreibich – Obrazy, Sbírka knih Babička 
datum začátku akce: 24.2.2017 
čas začátku akce: 16.00 
datum ukončení akce: 7.4.2017 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: podkroví knihovny 
popis akce: Vernisáž výstavy se uskuteční 24.2. 2017 v 16 hodin, vstupné: 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  
 
Hudba v myšlenkách Masarykových 
datum začátku akce: 3.3. 2017 
čas začátku akce: 18.00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna – podkroví 
popis akce: Pásmo slova a hudby. V pořadu zazní skladby českých a slovenských autorů od 19. 
století až po současnost (A. Dvořák, L. Janáček, B. Martinů, I. Hatrík, J. Macek, J. Zagar, V. 
Trojan a další). Vybraná hudba plynule navazuje a pojí množství citátů a významných životních 
momentů T.G. Masaryka, "Prezidenta Osvoboditele". Účinkuje: Jindřich Macek - loutna, Jitka 
Baštová - akordeon. Vstupné 80 Kč. 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a Informační centrum Chotěboř 
 
Michal Prokop, Luboš Andršt, Jan Hrubý Trio 
datum začátku akce: 3.3. 2017 
čas začátku akce: 20.00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Panský dům 
popis akce: Koncert, vstupné 250 Kč v předprodeji, 300 Kč na místě. Předprodej v Informačním 
centrum Chotěboř. 
pořadatel: Panský dům  
 
Čtenářská dílna 
datum začátku akce: 3.3. 2017 
čas začátku akce: 20.00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Zastávka 194 (Kohoutův dům) 
popis akce: Zájemci přijdou sdílet své dojmy z přečtené knihy Idiot od F. M. Dostojevského. 
pořadatel: Dobrá společnost  
 
Ples Městyse 
datum začátku akce: 4.3. 2017 
čas začátku akce: 20.00 
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místo konání (obec): Vilémov 
místo konání: KD Vilémov 
popis akce: hraje S.A.M., vstupné 100 Kč 
 
Městský ples  
datum začátku akce: 4.3. 2017 
čas začátku akce: 20.00 
místo konání (obec): Golčův Jeníkov  
místo konání: sokolovna 
popis akce: hraje kapela Peklo, TK Ella Chotěboř, půlnoční překvapení, slosovatelné vstupenky, 
bohatá tombola. 
pořadatel: město Golčův Jeníkov  
 
Rybářský ples 
datum začátku akce: 4.3. 2017 
místo konání (obec): Habry 
místo konání: sokolovna 
popis akce: k tanci a poslechu zahraje kapela Impuls 
 
Dětský karneval 
datum začátku akce: 5.3. 2017 
čas začátku akce: 14.00 
místo konání (obec): Čachotín 
místo konání: Obecní dům Čachotín 
popis akce: Děti česká setkání s makovou panenkou. 
 
Psychická odolnost 
datum začátku akce: 6.3. 2017 
čas začátku akce: 17.00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna - podkroví 
popis akce: Přednáška Ivy Georgievové na téma Psychická odolnost - strach, pocity viny, lpění, 
roztěkanost, neklid, nejistota. 
S sebou hrneček, bude se popíjet čas. Vstupné 70 Kč. 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a Informační centrum Chotěboř  
 
Tvoření - jarní zahrádka 
datum začátku akce: 7.3. 2017 
čas začátku akce: 14.00 
místo konání (obec): Chotěboř   
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna - dětské oddělení 
popis akce: Děti si vyrobí milou drobnost, příspěvek na materiál 20 Kč. 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a Informační centrum Chotěboř 
 
Koncert žákovského komorního orchestru Chotěboř 
datum začátku akce: 9.3. 2017 
čas začátku akce: 18.00 
místo konání (obec): Chotěboř   
místo konání: kino  
popis akce: Zahajovací koncert 10. ročníku festivalu Chotěbořské jaro pod záštitou starosty města 
Ing. Tomáše Škaryda. Vstupné dobrovolné. 
pořadatel: Cekus Chotěboř  
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Promítání filmu Mami! 
datum začátku akce:10.3. 2017 
čas začátku akce: 20.00 
místo konání (obec): Chotěboř  
místo konání: Zastávka 194 (Kohoutův dům) 
popis akce: Promítání filmu Mami! z cyklu Dělám kino! 
pořadatel: Dobrá společnost  
 
Máša a Medvěd 
datum začátku akce: 11.3.2017 
čas začátku akce: 16.00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: KD Junior 
popis akce: Divadelní představení Divadla Úsměv Ludmily Frištenské. 
pořadatel: KD Junior  
 
Přímý přenos z Metropolitní opery v New Yorku - La Traviata 
datum začátku akce: 11.3.2017 
čas začátku akce: 18.45 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: kino 
popis akce: Sonja Jončeva se divákům Live in HD konečně představí jako nešťastná kurtizána 
Violetta Valéry, což je role, která jí získala mimořádné uznání. Jejím milencem Alfredem bude 
nadějný americký tenorista Michael Fabiano. Jednu ze svých nejslavnějších rolí, Alfredova 
neoblomného otce Giorgia Germonta, si zopakuje Thomas Hampson v obnovené inscenaci Willyho 
Deckera a pod taktovkou hudebního šéfa San Francisco Opera Nicoly Luisottiho. 
Předpokládaná délka: 2h. 33min. (1 přestávka) 
Rezervace vstupenek na www.cekus.eu, předprodej v Informačním centru Chotěboř, vstupné: 250 
Kč v předprodeji, 300 Kč na místě. 
pořadatel: Cekus Chotěboř  
 
Keramikohrátky 
datum začátku akce: 11.3. 2017 
čas začátku akce: 9.00 
místo konání (obec): Chotěboř   
místo konání: KD Junior 
popis akce: Tvořivá sobotní relaxace, lektorka Renata Ficková, cena 350 Kč (v ceně hlína, výpal, 
glazura, péče lektorky). 
pořadatel: KD Junior  
 
MDŽ ve Vepříkově 
datum začátku akce: 11.3. 2017 
čas začátku akce: 17.00 
místo konání (obec): Vepříkov  
místo konání: hostinec  
popis akce: Hraje Kanystr pro ženy z Vepříkova a Miřátek.  
pořadatel: SDH Vepříkov  
 
Ples komediantů 
datum začátku akce: 11.3.2017 
čas začátku akce: 20.00 
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místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: sokolovna 
popis akce: Program: 20.00 zahájení plesu 
21.00 první vystoupení 
22.00 soutěž pro plesové hosty 
23.00 druhé vystoupení 
24.00 půlnoční soutěž o vítěznou barvu ve hře o ceny 
K tanci a poslechu hraje skupina Trik. 
Cena vstupenky 130 Kč. Předprodej vstupenek v Informačním centru Chotěboř. 
pořadatel: Divadelní spolek Schod  
 
Libor Drahoňovský - Písecko 
datum začátku akce: 13.3. 2017 
čas začátku akce: 16:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna - podkroví 
popis akce: Cestopisná přednáška Libora Drahoňovského - město Písek s věhlasným nejstarším 
mostem, malebné vesničky s dochovanou lidovou architekturou, nádherné kostely, kapličky, 
rybníky, přírodní krásy, zajímavosti z historie i současnosti regionu, informace o rýžování a těžbě 
zlata. Vstupné 50 Kč. 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a Informační centrum Chotěboř  
 
Karkulka 
datum začátku akce: 15.3. 2017 
čas začátku akce: 10.00 
místo konání (obec): Chotěboř  
místo konání: KD Junior 
popis akce: Divadelní představení Divadla Úsměv Ludmily Frištenské. 
pořadatel: KDJunior  
 
Andalusie na kole 
datum začátku akce: 16.3. 2017 
čas začátku akce: 17.00 
místo konání (obec): Vilémov 
místo konání: restaurace U Mnicha 
popis akce: vyprávět bude pan David Růžička  
 
Tim Mitchell Band 
datum začátku akce: 16.3. 2017 
čas začátku akce: 20.00 
místo konání (obec): Chotěboř  
místo konání: Panský dům 
popis akce: koncert, vstupné: 150 Kč v předprodeji, 170 Kč na místě. 
Předprodej v Informačním centru Chotěboř. 
pořadatel: Cekus Chotěboř  
 
Jiříkovský biatlon 
datum začátku akce: 18.3. 2017 
čas začátku akce: 9.00 
místo konání (obec): Jiříkov 
místo konání: sportovní areál Jiříkov  
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popis akce: Závodit se bude na koloběžkách a střílet ze vzduchovek, biatlonový závod je rozdělen 
na dvě části. Přihlášky a informace na tel. 724 062 198. 
 
Skautský ples 
datum začátku akce: 18.3. 2017 
čas začátku akce: 20.00 
místo konání (obec): Chotěboř   
místo konání: sokolovna 
popis akce: Zahraje kapela VARIACE, skautští moderátoři, tombola, půlnoční překvapení, 
občerstvení od PártyServis Lída a další doprovodný program. 
Předprodej v Informačním centru Chotěboř. 
Cena lístku v předprodeji: 130 Kč / na místě: 150 Kč. 
pořadatel: Skautské středisko Doubravka  
 
Fialové podkroví  
datum začátku akce: 22.3. 2017 
čas začátku akce: 18.00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna  - podkroví  
popis akce: Pavel Fiala si tentokrát bude povídat s Ing. Eliškou Kubíkovou. 
pořadatel: Cekus Chotěboř  
 
Společné čtení - Pušíci se stěhují 
datum začátku akce: 23.3. 2017 
čas začátku akce: 17:00 
místo konání (obec): Chotěboř   
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna - dětské oddělení 
popis akce: Pušíci se stěhují. Jasně, že Pušíky nepotěší, když Úřad pro životní prostředí nechá 
jejich skládku naložit na náklaďák a pak nadobro zmizet. Při svatém odpadkovém pytlíku, z čeho 
teď budou žít? Naštěstí má táta Pušík dobrý nápad - a taky výborný čich.... Dětem čte Pavluša 
Kučera. 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a Informační centrum Chotěboř  
 
Jarní dílnička 
datum začátku akce: 23.3. 2017 
čas začátku akce: 9.30 
místo konání (obec): Chotěboř  
místo konání: KD Junior 
popis akce: Vyrábění jarních dekorací, práce s přírodninami a papírem. Vstupné 50 Kč. 
pořadatel: KD Junior  
 
Prodejní trhy 
datum začátku akce: 24.3. 2017 
čas začátku akce: 8.00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: parkoviště před OD Doubravka  
pořadatel: Jiří Němec  
 
Turnaj v mariáši  
datum začátku akce: 25.3. 2017 
místo konání (obec): Vepříkov 
místo konání: hostinec Vepříkov  
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popis akce: 18. ročník turnaje v mariáši  
 
Přímý přenos z Metropolitní opery v New Yorku - Idomeneo 
datum začátku akce: 25.3. 2017 
čas začátku akce: 17.45 
místo konání (obec): Chotěboř   
místo konání: kino  
popis akce: James Levine bude řídit orchestr Metropolitní opery v obnovené inscenaci Mozartova 
Idomenea, která se na jeviště vrací po více než deseti letech. Děj opery je zasazen do doby 
následující po trojské válce. V klasické incenaci Jean-Pierre Ponnellea se v titulní roli objeví 
Matthew Polenzani, jako Elektra vystoupí Elza van den Heever, Iliu ztvární Nadine Sierra, 
Idamanteho Alice Coote a Arbaka Alan Opie. 
Předpokládaná délka: 3h. 58min. (2 přestávky) 
Rezervace na www.cekus.eu, předprodej vstupenek v Informačním centru Chotěboř, vstupné: 250 
Kč v předprodeji, 300 Kč na místě. 
pořadatel: Cekus Chotěboř  
 
Vladimír Mišík a ETC + hosté 
datum začátku akce: 25.3. 2017 
čas začátku akce: 20:00 
místo konání (obec): Chotěboř  
místo konání: sokolovna 
popis akce: Koncert Vladimíra Mišíka a ETC + hosté Olin Nejezchleba, Standa Kubeš, Shout the 
blues band. Vstupné: 250 Kč v předprodeji, 300 Kč na místě. Předprodej v Informačním centru 
Chotěboř. 
pořadatel: Jiří Pešek  
 
2. PIPI bál  
datum začátku akce: 25.3. 2017 
místo konání (obec): Habry 
místo konání: sokolovna 
popis akce: k tanci a poslechu zahraje kapela Březovanka 
 
Peru - autem napříč Andami 
datum začátku akce: 27.3. 2017 
čas začátku akce: 16:00 
místo konání (obec): Chotěboř  
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna - podkroví 
popis akce: Přírodovědně-cestovatelské vyprávění Pavla a Kláry Bezděčkových. Národní park, 
Huascarán, Východní Kordillery, Huaráz a Chávin, jedinečná fauna a flora, řeky a jezera, 
fotografie a audionahrávky. Vstupné 50 Kč. 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a Informační centrum Chotěboř  
 
Giancarlo a Soňa Ruggieri 
datum začátku akce: 30.3. 2017 
čas začátku akce: 19.00 
místo konání (obec): Chotěboř   
místo konání: kino  
popis akce: Koncert italského tenoristy s tanečním a klavírním doprovodem. Účinkují: Giancarlo 
Ruggieri - tenor, Soňa Ruggieri - balet, Zdeněk Brož - klavír. 
Program: A. Lara, G. Verdi, F. P. Tosti, F. P. Shubert, F. Chopin, F. Lehár, J. Strausss aj. 
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Přeprodej vstupenek v Informačním centru Chotěboř, vstupné: 110 Kč v předprodeji, 130 Kč na 
místě. 
pořadatel: Cekus Chotěboř  
 
Noc s Andersenem 
datum začátku akce: 31.3. 2017 
čas začátku akce: 18:00 
místo konání (obec): Chotěboř  
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna - dětské oddělení 
popis akce: 17. ročník akce Noc s Andersenem. Sraz: v 18 hodin před knihovnou, s sebou: spacák, 
karimatku, polštářek, svačinu, pití, přezůvky, cena 30 Kč, pro děti od 6 do 11 let. Přihlášky v 
dětském oddělení knihovny. 
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 
Michal Prokop, Luboš Andršt a Jan Hrubý Trio  
Komediantský ples  
Tim Mitchell Band 
Skautský ples  
Vladimír Mišík a ETC 
Soňa a Giancarlo Ruggieri 
Humpolecký Dixieland 
Veselé příhody herce Pavla Nového a zpěvačky Heidi Janků  
Progres – koncert  
Kamil Střihavka a Leaders 
Hexenšus – divadelní komedie   
Akce pořádané organizací Cekus možno rezervovat na www.cekus.eu  

 
 
 
 

K 22.2. 2017 zpracovalo: 
Informační centrum Chotěboř, Fominova 257, 583 01 Chotěboř 
Tel.: 569 626 634, icchotebor@cekus.eu, www.icchotebor.cz 

Změna programu vyhrazena. 
 


