
 
 

Výstava fotografií fotoklubu AFUK: Rozpoznávání vzorů + ZDENEK 
RYKR 
kdy: 4.4.2014 09:00 – 11.5.2014 17:00 
kde: zámecké výstavní prostory 
adresa: Riegrova 1, Chotěboř 
popis akce: 
Třetí ročník výstavy klasické fotografie fotoklubu AFUK. 
AFUK (Alternativa. Fotografie. Umění. Kreativita) sdružuje více než 90 fotografů z České 
Republiky, Slovenska, Německa, Polska a Velké Británie, kteří se věnují autorské tvorbě a 
pro vyjádření svých tvůrčích záměrů používají klasických fotografických technik (filmový 
fotoaparát + zvětšování fotografií v temné komoře), nebo historických fotografických technik 
(bromolej, gumotisk, kolodiový proces atd.). 

ZDENEK RYKR (26. 10. 1900 – 15. 01. 1940) 
Po dlouhých 59 letech se malíř Zdenek Rykr dočkal v Chotěboři stálé expozice. Šalamounsky 
vystavujeme všech 43 obrazů, které budou i nebudou k vidění po celou sezónu roku 2014. V 
průběhu roku projde celá sbírka obrazů náročným restaurováním, bude zajištěno kvalitní 
uložení v novém depozitáři a příští rok se Vám expozice představí v celé své neuchopitelné 
kráse. Již letos však výstava stojí za shlédnutí. V expozici bude zpřítomněn depozitář 
výtvarného umění se všemi Rykrovými pracemi. Přijďte se podívat na zahajovací expozici s 
názvem Rykr 0/14 a pokuste se překročit hranice vnímání umění stejně tak, jako se o to snažil 
Zdenek Rykr. 
kategorie: kulturní, výstava 
pořádá: CEKUS Chotěboř 
 
Výstava lidových tradic 
kdy: 25.4.2014 16:00 – 13.6.2014 16:00 
kde: společenská a kulturní místnost 
adresa: Krále Jana 258, Chotěboř 
popis akce: 
Kroužky Lidových tradic a Paličkování Junioru DDM-SVČ Chotěboř pořádají prodejní 
výstavu svých prací. 
Zároveň vystaví své oděvní modely Kateřina Šafránková absolventka VOŠON Praha. 
Vernisáž výstavy, spojená s malou módní přehlídkou, se uskuteční 25. dubna od 16:00 
hodin. 
Výstava je přístupná v otevírací době knihovny (více v příloze), vstupné dobrovolné. Výrobky 
se budou prodávat po skončení výstavy. 
kategorie: výstava 
 
Vítání ptačího zpěvu na Habersku 
kdy: 1.5.2014 07:45 
kde: sraz na hrázi Jiříkovského rybníka 
adresa: Jiříkov u Habrů 
popis akce: 
Vycházka po Ornitologické pozorovací stezce (Jiříkovský rybník, rezervace Havranka a 
Sedletínská jezírka). Špekáčky na opékání a pečivo zajištěno. 



Informace na tel. č. 728 321 912. 
kategorie: ostatní 
 
Prvomájové odpoledne 
kdy: 1.5.2014 08:30 
kde: náměstí v Chotěboři 
popis akce: 
Česká strana sociálně demokratická v Chotěboři již tradičně pořádá tuto akci u příležitosti 
1. května. 
program : 

• 08.30 – repro hudba 
• 9:00 – zahájení pochodem skupin mažoretek 
• 9:15 – vystoupení starostky města a hostů 
• 09.40 – aerobik 
• 10:00 - SWING DIXIELAND – Vojenská hudba AČR Olomouc 

Pro rodiny s dětmi bude k disposici  velký nafukovací hrad, dětský kolotoč a dětský koutek se 
soutěžemi o ceny. Pro všechny potom tradiční občerstvení s ochutnávkou kávy a čaje v 
kavárničce „Pod stanem“ a ukázka hasičské techniky. 
V případě velmi nepříznivého počasí se akce nekoná. 
kategorie: ostatní 
pořádá: ČSSD Chotěboř 
 
Výstava: Dětské korálkování 
kdy: 2.5.2014 08:00 – 30.6.2014 17:30 
kde: městská knihovna - čítárna 
adresa: Krále Jana 258, Chotěboř 
popis akce: 
Výstava Moniky a Veroniky Válkových  je přístupná v otevírací době knihovny. 
kategorie: výstava 
pořádá: Městská knihovna Chotěboř 
 
ŠKWOR + WALDA GANG + KOMUNÁL 
kdy: 3.5.2014 20:00 
kde: Klub Vagon (u zastávky ČD) 
adresa: Mírová 265, Golčův Jeníkov 
popis akce: 
Koncert kapel. 
Vstupné: předprodej IC Chotěboř (tel. 569 626 634) 284 Kč, na místě 330 Kč. 
kategorie: koncert, předprodej 
pořádá: Klub Vagon 
 
Život v lokalit ě Tůně u Chotěboře 
kdy: 4.5.2014 06:00 
kde: sraz u Pivovaru Chotěboř 
adresa: Průmyslová 1755, Chotěboř 
popis akce: 
Ranní pozorování, kroužkování a poslouchání ptactva spojené s odchytem obojživelníků a 
drobných bezobratlých živočichů. Sraz v 6 hodin u Pivovaru Chotěboř. 
kategorie: ostatní 



pořádá: Ekoklub Gymnázia Chotěboř ve spolupráci s RNDr. Františkem Bártou a ZO ČSOP 
Chotěboř 
 
Blondýnky sladké – koncert populárních melodií 
kdy: 4.5.2014 17:00 
kde: Kino Družba Chotěboř 
adresa: Tyršova 256, Chotěboř 
popis akce: 
Koncert pořádaný ke dni Svátku matek. 
Vystoupí: 

• Ivana Veberová – soprán (sólistka opery Divadla J. K. Tyla v Plzni) 
• Lubomír Havlák  – tenor a průvodní slovo (sólista Státní opery a Národního divadla v 

Praze) 
• Irena Havláková – klavírní doprovod (pedagog AMU) 

program: 
Po starých zámeckých schodech, Tulák, Podskalák, A já sám…, Hezká vzpomínka, 
Strahováček, Muziky, muziky…, Jediný květ, Blondýnky sladké, Hubičkový duet a řada 
dalších slavných melodií. 
Vstupné: předprodej IC Chotěboř (tel. 569 626 634) 120 Kč, na místě 150 Kč, držitelé 
abonentních průkazů 60 Kč. 
kategorie: koncert, kulturní, předprodej 
pořádá: CEKUS Chotěboř 
 
Beseda: Umění se hádat 
kdy: 6.5.2014 15:00 
kde: společenská a kulturní místnost 
adresa: Krále Jana 258, Chotěboř 
popis akce: 
… aneb stále častější „hádavá žena“ a syndrom „mrzutého muže“ 
Další z oblíbených besed s psychologem Mgr. Lubošem Novotným. 
Ženy a muži komunikují různými způsoby a hádka se časem objeví v každém vztahu. Někdy 
může debata s partnerem mnohé vyřešit, někdy nás však může rozdělit na několik dní i celý 
život. Přijďte si poslechnout, jak hádky úspěšné zvládat. 
Vstupné dobrovolné. 
kategorie: ostatní 
pořádá: Městská knihovna Chotěboř 
 
Vláďa Hron – One man show 
kdy: 6.5.2014 19:00 
kde: Kino Družba Chotěboř 
adresa: Tyršova 256, Chotěboř 
popis akce: 
Nová show krále českých hudebních imitátorů a čtyřnásobného držitele televizních cen TýTý 
odhaluje v devadesáti minutách nové aféry českých i zahraničních celebrit. Show plná 
písniček, gagů a nečekaných situací, opět bez použití playbacku, v originálních tóninách a 
stopážích. Dopřejte si svěží humor v unavené době. 
Vstupné: předprodej IC Chotěboř (tel. 569 626 634) 180 Kč. 
kategorie: kulturní, předprodej 
pořádá: CEKUS Chotěboř 
 



Pohádka: O koťátku, co se naučilo mňoukat 
kdy: 7.5.2014 09:30 
kde: KD Junior 
adresa: Tyršova 793, Chotěboř 
popis akce: 
Pohádku Divadla Úsměv Ludmily Frištenské pořádá v rámci mateřského klubu DDM-SVČ 
Junior Chotěboř. 
kategorie: pro děti 
 
Večerní posezení u kávy s hercem Romanem Vojtkem 
kdy: 7.5.2014 20:30 
kde: kavárna u Buttulovy školy 
adresa: Sladovnická 179, Chotěboř 
popis akce: 
Večerem provází PhDr. Jiří Vaníček. 
Rezervace míst v Kavárně Chotěboř, vstupné 70 Kč. 
kategorie: ostatní 
pořádá: Kavárna Chotěboř 
 
Chotěbořské trylkování 
kdy: 8.5.2014 05:20 
kde: obec Sobíňov 
popis akce: 
Pozorování a poslech ptáků s odborným výkladem. V 5:20 odjezd vlakem z Chotěboře do 
Sobíňova. 
kategorie: ostatní 
pořádá: Ekoklub Gymnázia Chotěboř ve spolupráci s RNDr. Františkem Bártou a ZO ČSOP 
Chotěboř 
 
Pohádkový les: Pohádky paní hudby 
kdy: 8.5.2014 14:00 – 15:00 
kde: zámecký park 
adresa: Riegrova 1, Chotěboř 
kategorie: pro děti 
pořádá: DDM-SVČ Junior Chotěboř 
 
Majál(f)es(t) 
kdy: 9.5.2014 18:00 
kde: sokolovna 
adresa: Tyršova 712, Chotěboř 
popis akce: 
Vystoupí kapely Madame Butterfly, Žádnej stres, Fofrton, Civilní obrana, Šatlava. 
kategorie: ostatní 
pořádá: Obchodní akademie a Gymnázium Chotěboř 
 
Keramický kurz: Zahradní keramika 
kdy: 10.5.2014 09:00 – 12:00 
kde: KD Junior 
adresa: Tyršova 793, Chotěboř 



popis akce: 
Kurz pořádá DDM-SVČ Junior Chotěboř, cena 200 Kč. 
kategorie: ostatní 
 
Okrsková hasičská soutěž v Jeřišně 
kdy: 10.5.2014 13:00 
kde: obec Jeřišno 
popis akce: 
Prezentace 12 hodin, začátek 13 hodin. 
kategorie: sportovní 
pořádá: SDH Jeřišno 
 
Loutnový koncert: Moravská lidová poezie v písních 
kdy: 10.5.2014 15:00 
kde: společenská a kulturní místnost 
adresa: Krále Jana 258, Chotěboř 
popis akce: 
Sbírka moravských lidových písní, v původní úpravě Leoše Janáčka pro zpěv a klavír, v 
úpravách pro zpěv a loutnu. 
Účinkují: 

• Pavla Fendrichová – zpěv 
• Jindřich Macek – loutna 

kategorie: koncert, kulturní 
pořádá : Městská knihovna Chotěboř 
 
Pohádka: Koblížek na cestách 
kdy: 10.5.2014 16:00 
kde: KD Junior 
adresa: Tyršova 793, Chotěboř 
popis akce: 
Pohádka Divadla Úsměv Ludmily Frištenské. 
kategorie: pro děti 
pořádá: Divadlo Úsměv Ludmily Fri?tenské 
 
Gioacchino Rossini: POPELKA 
kdy: 10.5.2014 18:45 
kde: Kino Družba Chotěboř 
adresa: Tyršova 256, Chotěboř 
popis akce: 
Ve slavném Popelčině příběhu vedle sebe vystoupí dva vynikající rossiniovští pěvci – 
náročnou titulní roli v Met poprvé ztvární mezzosopranistka Joyce DiDonato a jejím 
vyvoleným princem se stane jeden z nejlepších světových tenoristů Juan Diego Flórez. Za 
dirigentský pult se postaví šéfdirigent Met Fabio Luisi. 
Předpokládaná délka: 3hod.40min. včetně 32 min. přestávky. 
Vstupné: předprodej IC Chotěboř(tel. 569 626 634) 250 Kč, na místě 300 Kč. 
kategorie: kulturní, předprodej 
pořádá: CEKUS Chotěboř 
 
 



Kulturní odpoledne na zámku ve Vilémově 
kdy: 11.5.2014 13:30 
kde: zámek ve Vilémově 
adresa: Vilémov 1, Vilémov u Golčova Jeníkova 
popis akce: 
Od 13.30 do 19.00 hod. bude zámek otevřen veřejnosti. 
Kulturní program: 

• 14.00 hod. – koncert Dechového sboru při ZUŠ Chotěboř 
• 16.00 hod. – vystoupení Boubelek 

Vstup zdarma, občerstvení zajištěno. 
kategorie: koncert, kulturní, ostatní 
 
Cestopisná beseda: ANDALUSIE 
kdy: 12.5.2014 17:00 
kde: společenská a kulturní místnost 
adresa: Krále Jana 258, Chotěboř 
popis akce: 
Přijďte si poslechnout vyprávění pana Jaroslava Kreibicha o tomto krásném území na jihu 
Španělska. Poznejte architektonické skvosty, nádherné pláže, pohoří, vulkány … 
Vstupné dobrovolné. 
kategorie: ostatní 
pořádá: Městská knihovna Chotěboř 
 
Promítání dokumentu: Na stupních vítězů 
kdy: 12.5.2014 20:00 
kde: společenská a kulturní místnost 
adresa: Krále Jana 258, Chotěboř 
popis akce: 
Citlivé, formálně vytříbené a místy úsměvné portréty představují pět atletů, kteří se ve 
skromných podmínkách připravují na 18. mezinárodní seniorské mistrovství světa ve finském 
Lahti. Tvůrci snímku nám výmluvně ukazují, kolik zdravého ducha, svěží mysli a 
obdivuhodné kondice je možné uchovat ve starém těle; ať jde o stoletého Vídeňana Alfreda 
Proksche, který ve volném čase maluje ženské akty, 94letou italskou diskařku Gabre Gabric-
Calvesi, 93letého sveřepého sprintera ze Stockholmu Herberta Liedtkeho či 82letého skokana 
do výšky Jiřího Soukupa z Hradce Králové. Příprava na mistrovství i samotné závody, při 
nichž nechybí nervozita ani pravá sportovní rivalita, pro ně představují především závod s 
časem. Snímek nahlíží i do soukromí seniorských atletů, pro něž není největší výzvou 
pokoření světového rekordu, ale jejich věk. Přesto doufají, že příští rok bude jejich výkon 
ještě o stupínek lepší. 
Režie: Jan Tenhaven / Německo, Rakousko / 2010 / 94 minut. 
Po promítání bude následovat diskuze s panem Bohuslavem Šilhánem známým 
chotěbořským sportovcem. 
Vstupné dobrovolné. 
kategorie: ostatní 
pořádá: občanské sdružení Dobrá společnost, Amnesty International, Městská knihovna 
Chotěboř 
 
Beseda pro ZŠ: Staré pověsti české a moravské 
kdy: 13.5.2014 10:00 



kde: společenská a kulturní místnost 
adresa: Krále Jana 258, Chotěboř 
popis akce: 
Beseda se spisovatelkou Alenou Ježkovou, která je autorkou knihy Staré pověsti české a 
moravské, ve které nově a hlavně srozumitelně převypravuje národní pověsti. 
Beseda je určena pro žáky 4. a 5. tříd ZŠ. 
kategorie: ostatní, pro děti 
pořádá: Městská knihovna Chotěboř 
 
Jarní keramický jarmark 
kdy: 14.5.2014 09:00 – 15.5.2014 17:00 
kde: ZŠ Buttulova 
adresa: Buttulova 74, Chotěboř 
kategorie: ostatní 
pořádá: ZŠ Buttulova 
 
Přednáška k Roku české hudby: Když zavítá máj… 
kdy: 14.5.2014 16:00 
kde: společenská a kulturní místnost 
adresa: Krále Jana 258, Chotěboř 
popis akce: 
Další z přednášek paní Mgr. Zdeňky Málkové. Vyprávění bude tentokrát věnováno 
například Bedřichu Smetanovi, Vilému Blodkovi či Václavu Holzknechtovi. 
kategorie: kulturní, ostatní 
pořádá: Městská knihovna Chotěboř 
 
Pletení z přírodních materiálů – košíkářství 
kdy: 15.5.2014 17:00 
kde: KD Junior 
adresa: Tyršova 793, Chotěboř 
popis akce: Uzlová dna – dílna 
kategorie: ostatní 
pořádá: DDM-SVČ Chotěboř 
 
StrítFest 
kdy: 16.5.2014 – 18.5.2014 
kde: hotel Fantazie (bývalý hotel U zámku) 
adresa: Riegrova 6, Chotěboř 
popis akce: 
StrítFest 2014 je první ročník festivalu pouličního umění. Tanec, žonglování, divadlo, 
streetart – to všechno a mnohem víc si můžete vyzkoušet a naučit se nové triky. 
Na StrítFest přijali pozvání přední čeští umělci s bohatými zkušenostmi na české i zahraniční 
scéně. 
kategorie: ostatní 
pořádá SRD STRÍT, o. s. 
 
Farmářské trhy na náměstí 
kdy: 16.5.2014 08:00 – 17:00 
kde: náměstí T. G. M. Chotěboř 



kategorie: ostatní 
pořádá: pan František Kocián 
 
Muzejní noc 
kdy: 16.5.2014 17:00 
kde: zámecké výstavní prostory 
adresa: Riegrova 1, Chotěboř 
program: 

• 17:00 – Vernisáže: Výstava ZUŠ Chotěboř, Výstava Chotěboř nejchotěbořovatější; 
Otevření stálé expozice Jindřich Prucha, Mnichovská kresba 

• 17:30 -19:30 – Detektivní hra pro děti i dospělé Zbloudilí v čase (zápisné 30 Kč) 
• 20:00 – 22:00 – Trocha kultůry: Slovo ve tmách, studentské filmy o Chotěboři, 

trocha hudby a tak dále… 
Akce se bude konat v prostorách muzea a zámeckého parku, za nepříznivého počasí na 
nádvoří zámku. Bohaté občerstvení. 
kategorie: kulturní, ostatní, pro děti 
pořádá: CEKUS Chotěboř a DDM-SVČ Junior Chotěboř 
 
Divadelní hra: Charleyova teta 
kdy: 16.5.2014 19:00 
kde: Kino Družba Chotěboř 
adresa: Tyršova 256, Chotěboř 
popis akce: 
Rozpustilá komedie ze studentského prostředí v podání divadelního ochotnického spolku 
JenTak Havlíčkova Borová, o. s. 
Vstupné dobrovolné. 
kategorie: kulturní 
 
PUNC 
kdy: 16.5.2014 20:00 
kde: obec Maleč - letní parket 
popis akce: 
Zábava na letním parketě 
kategorie: koncert, ostatní 
 
Výstava: Chotěboř ze všech Chotěboří nejchotěbořovatější 
kdy: 17.5.2014 09:00 – 26.10.2014 17:00 
kde: zámecké výstavní prostory 
adresa: Riegrova 1, Chotěboř 
popis akce: 
Karel Čapek kdysi vyzval Beroun, aby se ze všech sil snažil být tím nejberounovatějším 
Berounem a neusiloval o to být Římem. Totéž mohl vzkázat kterémukoliv jinému městu. I 
Chotěboři. Jenomže co to znamená být tou nejchotěbořovatější Chotěboří? Co je k tomu 
třeba? Patrně nic jiného, než vědět, co to vlastně ta Chotěboř je. Ale víme to? Můžeme to 
zkusit poznat. Ale k poznání většinou nevedou vyšlapané cesty, po kterých dennodenně 
běháme. Na jejich konci je už dávno hotová a trochu zaprášená poučka. Zkusme tedy hledat 
jiné stezky, pokusme se na Chotěboř podívat tak, jak  jsme se třeba ještě nepodívali, protože 
to, s čím se denně setkáváme, přestáváme vidět. 
Vernisáž výstavy se uskuteční v pátek 16. května v rámci Muzejní noci. 



kategorie: kulturní, výstava 
pořádá: CEKUS Chotěboř 
 
Výstava prací žáků ZUŠ Chotěboř 
kdy: 17.5.2014 09:00 – 22.6.2014 17:00 
kde: zámecké výstavní prostory 
adresa: Riegrova 1, Chotěboř 
kategorie: kulturní, výstava 
pořádá: CEKUS Chotěboř a ZUŠ Chotěboř 
 
Zahájení motocyklové sezóny 2014 
kdy: 17.5.2014 10:00 
kde: čtyřkolková dráha JIROMOTO Bílek 
adresa: Bílek 40, Chotěboř 
popis akce: 
Stejně jako v letech minulých jste i letos zváni na zahajovací akci motocyklové sezóny 2014 
kterou je tradiční ZAHÁJENÍ SEZÓNY. 
Mimo aktivit, s touto akcí tradičně spjatých ( jízda na čtyřkolkách, dětský koutek, představení 
nových modelů ), je pro Vás připraveno i něco navíc, tentokrát s adrenalinovou příchutí. 
Můžete si bagrovat pod dohledem, proletět se vrtulníkem nebo si vyzkoušet motocrosové 
motocykly, připravena je ukázka zemědělské techniky . 
Pochopitelně je zajištěno i občerstvení a hygienické zázemí. 
Po dobu akce bude otevřen i motoshop s novinkami v oblečení a doplňcích. 
Rezervace na tel.: 569 431 520, více info na www.jiromoto.cz. 
kategorie: ostatní, sportovní 
pořádá: JIRMOTO Bílek 
 
Okrsková hasičská soutěž v Habrech 
kdy: 17.5.2014 13:00 
kde: náměstí Habry 
popis akce: Soutěžní družstva se předvedou jak v požárním útoku, tak v běhu na 100 m 
překážek. 
kategorie: sportovní 
pořádá: SDH Habry 
 
Mezinárodní den muzeí 2014 
kdy: 18.5.2014 
kde: zámecké výstavní prostory 
adresa: Riegrova 1, Chotěboř 
popis akce: 
Mezinárodní den muzeí – VOLNÝ VSTUP také v Městském muzeu v Chotěboři. 
kategorie: kulturní, ostatní 
pořádá: CEKUS Chotěboř 
 
Festival dechových hudeb 
kdy: 18.5.2014 13:00 
kde: Klub Vagon (u zastávky ČD) 
adresa: Mírová 265, Golčův Jeníkov 
popis akce: 



Město Golčův Jeníkov, Jeníkovští senioři a Golčavanka T. Kotěry vás zvou na tento již 
3. Festival dechových hudeb. 
Vystoupí: VENKOVSKÁ KAPELA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU, TELČSKÁ DECHOVKA 
MALÁ MUZIKA NAUŠE PEPÍKA, GOLČOVANKA TOMÁŠE KOTĚRY. 
Moderuje: Helena Hýnová. 
Vstupné: předprodej IC Chotěboř (tel. 569 626 634) 100 Kč. 
Občerstvení zajištěno a 500 míst, z nichž většina je krytá. K dispozici taneční parket. 
Hlavní partner akce: Ochranný svaz autorský – OSA 
kategorie: koncert, kulturní, předprodej 
 
Drátování 
kdy: 19.5.2014 17:00 
kde: KD Junior 
adresa: Tyršova 793, Chotěboř 
popis akce: 
Drátované ozdoby – dílna 
kategorie: ostatní 
pořádá: DDM-SVČ Junior Chotěboř 
 
Koncert žáků ZUŠ Chotěboř 
kdy: 20.5.2014 18:00 
kde: sál ZUŠ 
adresa: náměstí T.G.M. 322, Chotěboř 
kategorie: koncert, kulturní 
pořádá: ZUŠ Chotěboř 
 
Přednáška o zdraví: Irisdiagnostika 
kdy: 21.5.2014 16:30 
kde: společenská a kulturní místnost 
adresa: Krále Jana 258, Chotěboř 
popis akce: 
Jedná se o bezbolestné vyšetření zdravotního stavu a zjištění příčin skrytých problémů. 

• Irisdiagnostika – oko jako obraz toho, jak jsem žil a žiji 
• Jak si sám zdraví navrátit a jak znovu neonemocnět 
• Strava jako lék – léčivá moc stravy, zázračná síla vody a zdravý pitný režim 
• Imunitní systém člověka a alfa a beta glukany 

Po přednášce se pro zájemce uskuteční preventivní vyšetření metodou oční diagnostiky 
(účastníci přednášky mají 50% slevu). Vstupné zdarma. 
kategorie: ostatní 
pořádá: Městská knihovna Chotěboř 
 
Pletení z přírodních materiálů – košíkářství 
kdy: 22.5.2014 17:00 
kde: KD Junior 
adresa: Tyršova 793, Chotěboř 
popis akce: 
Obručový koš – dílna 
kategorie: ostatní 
pořádá: DDM-SVČ Junior Chotěboř 



 
Violoncellové duo – Dominika Weiss Hošková, Jiří Hošek 
kdy: 22.5.2014 19:00 
kde: sál ZUŠ 
adresa: náměstí T.G.M. 322, Chotěboř 
popis akce: 
účinkují: 

• Dominika Weiss Hošková – violoncello 
• Jiří Hošek – violoncello, klavír 

program: 
• Jiří Hošek (*1955) – Židovské melodie v úpravě pro dvě violoncella 
• Max Bruch: Kol Nidrei op. 47 – Adagio pro violoncello a klavír 
• Leoš Janáček (1854 – 1928) – Lístek odvanutý (v úpravě Miloše Sádla pro violoncello 

a klavír 
• Antonín Dvořák (1841 – 1904) – Rondo g moll pro violoncello a klavír op. 94 
• David Popper (1843 – 1913) – Suita for two Cellos op. 16, Andante grazioso, Gavotte, 

Scherzo, Largo espessivo, Marcia. Finale 
Vstupné: předprodej IC Chotěboř (tel. 569 626 634) 120 Kč, na místě 140 Kč, držitelé 
abonentních průkazů 70 Kč. 
kategorie: koncert, kulturní, předprodej 
pořádá: CEKUS Chotěboř 
 
Velké šamanské setkání 
kdy: 23.5.2014 – 25.5.2014 
kde: Rekreační areál Geofond 
adresa: Železnohorská 450, Chotěboř 
popis akce: 
Na tomto setkání vystoupí zajímaví hosté a ponese se v duchu šamanismu jak u nás doma, tak 
i ve světě. Mezi úřednášejícími nebudou chybět Monika Misabelka a Aron Aronson, Jiří 
Škvrna a Jiří Libánský, manželé Markéta a Pavel Švarcovi, Ladislava Písnička Svobodová a 
Jan Red Shirt a indiánský šaman z Peru Juan Carlos Pacaya Gomez. V rámci tohoto setkání se 
také uskuteční vystoupení bubenické skupiny z Vysokého Mýta Gri – Gri a sobotní večer 
bude patřit rituálu přechodu přes žhavé uhlí – Firewalking. Máme se tedy na co těšit… 
kategorie: ostatní 
pořádá Klub Nezávislých Občanů Badatelů – Chotěboř 
 
Trhy na náměstí 
kdy: 23.5.2014 08:00 – 17:00 
kde: náměstí T. G. M. Chotěboř 
popis akce: 
Trhy pořádá pan Jiří Němec, tel. 602 482 882. 
kategorie: ostatní 
 
LIQUID FACE 
kdy: 24.5.2014 
kde: areál U Nádržky Chotěboř 
kategorie: koncert, ostatní  
 
 



Koncert Doubravanu 
kdy: 25.5.2014 16:00 
kde: kostel sv. Jakuba Staršího v Chotěboři 
popis akce: 
Na programu Stabat mater Antonína Dvořáka. 
kategorie: koncert, kulturní 
pořádá: SPS Doubravan 
 
Bikové úterky 2014 – Chotěboř 
kdy: 27.5.2014 17:00 
kde: Chotěboř - areál Geofond 
adresa: 49°43'12.320"N, 15°41'38.204"E 
popis akce: 
Další ročník cyklistických závodů s názvem Bike De Luxe – Bikové úterky 2014. Tento 
seriál závodů má třináctiletou tradici a bez nadsázky se jedná o největší seriál cyklistických 
závodů pro všechny kategorie na půdě Pardubického kraje a Kraje Vysočina. 
Přihlášky online vždy do 12:00 předešlého dne před závodem, nebo na místě v den závodu od 
16:00. Konec prezentace a výdeje startovních čísel vždy 15 min. před startem dané kategorie. 
Propozice a veškeré informace jsou umístěny na internetových stránkách závodu: www.sport-
aktiv.cz. 
kategorie: sportovní 
pořádá: KABA sport 
 
Koncert Chotěbořského komorního orchestru 
kdy: 29.5.2014 19:00 
kde: sál ZUŠ 
adresa: náměstí T.G.M. 322, Chotěboř 
kategorie: koncert, kulturní 
pořádá: ZUŠ Chotěboř 
 
Slavnostní otevření bioplynové stanice Rybníček 
kdy: 30.5.2014 13:00 
kde: bioplynová stanice v Rybníčku 
adresa: Rybníček, Habry 
popis akce: 
Prohlídka s odborným výkladem, která nás seznámí s prací bioplynové stanice. 
kategorie: ostatní 
 
16. Chotěbořská koule 
kdy: 31.5.2014 08:30 
kde: volejbalové kurty (u stadionu) 
adresa: Na Skřivánku, Chotěboř 
popis akce: 
Oddíl volejbalu TJ CHS Chotěboř pořádá 16. ročník míčového sedmiboje mužských dvojic. 
Prezentace do 8:00, začátek v 8:30, konec asi v 21:00 (dle počtu účastníků), startovné za 
dvojici (hrazeno na místě) 300 Kč. 
Veškeré informace a přihlášky: Ondřej Pravda – o.pravda@post.cz, poslední týden také na 
tel. č. 603 794 407. 
kategorie: sportovní 



 
Pochod kolem pupíku Evropy 
kdy: 31.5.2014 09:00 
kde: sraz před kostelem sv. Václava v Klášteře 
adresa: Vilémov u Golčova Jeníkova  
kategorie: ostatní, sportovní 
 
O pohár starosty Bezděkova 
kdy: 31.5.2014 15:00 
kde: obec Bezděkov 
popis akce: 
Další ze závodů Chotěbořského běžeckého poháru, 8 km a kratší. 
kategorie: sportovní 
pořádá: TJ CHS Turbo Chotěboř 
 
 
KEKS + TURBO 
kdy: 31.5.2014 21:00 
kde: Klub Vagon (u zastávky ČD) 
adresa: Mírová 265, Golčův Jeníkov  
popis akce: 
Koncert kapel. Vstupné: předprodej IC Chotěboř (tel. 569 626 634) 252 Kč. 
kategorie: koncert, předprodej 
pořádá: Klub Vagon 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zpracovalo: 
Informační centrum Chotěboř, Krále Jana 258, 583 01 Chotěboř 

tel.: 569 626 634, infocentrum@chot.cz, www.icchotebor.cz 


