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Kalendář akcí   
duben 2018 

 
 
Origami 
datum začátku akce: 1.3. 2018 
datum ukončení akce: 30.4. 2018 
čas začátku akce: 8:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna – vestibul  
popis akce: výstava, zapůjčeno od Hany Krumlové 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a IC Chotěboř  
 
Ivan Havlík – obrazy 
datum začátku akce: 9.3. 2018 
čas začátku akce: 8:00 
datum ukončení akce: 20.4. 2018 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna – podkroví 
popis akce: výstava obrazů a drobné keramiky 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a IC Chotěboř  
 
Jarní výstava 
datum začátku akce: 23.3. 2018 
čas ukončení akce: 2.9. 2018 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Městské muzeum 
popis akce: připravuje Kroužek lidových tradic, otevřeno út – ne 9 -12 a 13 – 17, prohlídky začínají 
vždy v celou hodinu 
pořadatel: Městské muzeum 
 
Putování 2018 – Nahoru a dolů 
datum začátku akce: 3.4.2018  
čas začátku akce: 17:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: podkroví knihovny 
popis akce: Beseda o autismu s Elen Barčišovou a dalšími hosty. 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a IC Chotěboř 
 
Fialové podkroví 
datum začátku akce: 4.4. 2018 
čas začátku akce: 18:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna – podkroví  
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popis akce: hostem Pavla Fialy bude MgA. Lucie Pavlíková – houslistka, členka Filharmonie Hradec 
Králové, pedagožka ZUŠ Chotěboř, dirigentka a zakladatelka komorního orchestru ŽAKO, vstupné 
dobrovolné 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a IC Chotěboř  
 
14. ročník pódiových skladeb 
datum začátku akce: 5.4. 2018 
čas začátku akce: 15:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: sportovní hala 
popis akce: vystoupí žáci ZŠ Smetanova, vstupné dobrovolné 
pořadatel: ZŠ Smetanova 
 
Rodinný koncert 
datum začátku akce: 5.4.2018  
čas začátku akce: 18:00 
místo konání (obec): Chotěboř  
místo konání: sál staré radnice 
popis akce: vystoupí žáci ZUŠ se svými rodinnými příslušníky, uvádí Jarmila Nedbalová, vstupné 
dobrovolné 
pořadatel: Základní umělecká škola Chotěboř  
 
Farmářské trhy 
datum začátku akce: 6.4. 2018 
čas začátku akce: 8:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: nám. T.G.M.  
pořadatel: Jiří Němec  
 
Pro nemoc zavřeno 
datum začátku akce: 6.4. 2018 
čas začátku akce: 19:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: kino Chotěboř 
popis akce: Komedie z holičského prostředí v podání JenTak Havlíčkova Borová, kde jeden pánský 
parfém dokáže se vzniklou situací neskutečně zamávat, vstupné dobrovolné  
pořadatel: Cekus Chotěboř 
 
Sobota v pohybu 
datum začátku akce: 7.4.2018  
čas začátku akce: 09:00 
místo konání (obec): Chotěboř  
místo konání: tělocvična Vilémov 
popis akce:  
9.00 – 9.45 cvičení pro rodiče s dětmi 
10.00 – 11.00 cvičení pro děti 5 – 7 let 
11.15 – 12.15 cvičení pro děti od 7 let 
16.30 – 18.00 pilates pro všechny 
18.00 – 20.00 nohejbal 
Na dětské cvičení a nohejbal je nutné se přihlásit z důvodu omezené kapacity. 
Přihlášku můžete zaslat na tel. 724 747 598 nebo na pilatesanna@seznam.cz 
Vstupné dobrovolné, vybrané peníze budou použity na nákup sportovního vybavení do MŠ Vilémov. 
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Kvalifikace na Mistrovství ČR v mažoretkovém sportu 
datum začátku akce: 8.4.2018  
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: sportovní hala 
popis akce: soutěž 74 formací 
pořadatel: DDM-SVČ Chotěboř 
 
777 roků městyse Krucemburku 
datum začátku akce: 9.4. 2018 
čas začátku akce: 15:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna – podkroví 
popis akce: O Krucemburku vypráví Pavel Vomela, vstupné 30 Kč 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a IC Chotěboř 
 
Stará Chotěboř ve fotografiích 
datum začátku akce: 9.4. 2018 
čas začátku akce: 17:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna – podkroví 
popis akce: Pokračování besedy nad fotografiemi staré Chotěboře se Stanislavem Michkem a 
Stanislavem Pavlíčkem, vstupné 30 Kč 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a IC Chotěboř 
 
Tvoření – jarní obrázek 
datum začátku akce: 10.4. 2018 
čas začátku akce: 14:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna – dětské oddělení 
popis akce: děti si vyrobí jarní obrázek, příspěvek na materiál 20 Kč 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a IC Chotěboř 
 
Show Pavla Zedníčka a Jany Paulové 
datum začátku akce: 10.4. 2018 
čas začátku akce: 19:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Panský dům 
popis akce: zábavný pořad, vstupné v předprodeji 250 Kč, na místě 300 Kč, předprodej v Panském  
domě a IC Chotěboř 
pořadatel: Panský dům 
 
Javory 
datum začátku akce: 12.4. 2018 
čas začátku akce: 19:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: sokolovna 
popis akce: koncert, vstupné: v předprodeji 320 Kč, na místě 360 Kč, rezervace na 
www.cekus.eu, předprodej v IC Chotěboř 
pořadatel: Cekus Chotěboř  
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Horormánie – pátek třináctého 
datum začátku akce: 13.4. 2018 
místo konání (obec): Chotěboř 
popis akce: akční hra s přespáním, pro děti od 10 let, bližší informace a přihlášení na 
mláďata.chotebor@seznam.cz, tel. 721 815 883 – Pavluša, cena 50 Kč  
pořadatel: Pionýrská skupina Mláďata Chotěboř  
 
Keramikohrátky  
datum začátku akce: 14.4. 2018 
čas začátku akce: 9:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: KD Junior 
popis akce: tvořivá sobotní relaxace pod vedením Renaty Fickové, 9 – 12 a 17 – 20 hodin 
pořadatel: DDM-SVČ Junior  
 
Bazárek  
datum začátku akce: 14.4. 2018 
čas začátku akce: 9:30 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: KD Junior 
popis akce: prodej celoročního oblečení, hraček a sportovních věcí na děti ve věku 0 – 10 let 
pořadatel: DDM-SVČ Junior  
 
Koncert žáků Základní umělecké školy J. V. Stamice v Havlíčkově Brodě 
datum začátku akce: 14.4. 2018 
čas začátku akce: 16:00 
místo konání (obec): Vilémov 
místo konání: zámek Vilémov  
popis akce: vstupné dobrovolné 
pořadatel: zámek Vilémov  
 
Přímý přenos z Metropolitní opery v New Yorku – Luisa Millerová 
datum začátku akce: 14.4. 2018 
čas začátku akce: 18:15 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: kino Chotěboř 
popis akce: Francouzský dirigent Bertrand de Billy bude řídit Orchestr Metropolitní opery při 
obnoveném uvedení opery Luisa Millerová, která byla na repertoáru Met naposledy v roce 2006. 
Ve Verdiho tragédii o dívce, která se rozhodne obětovat své štěstí, aby zachránila otcův život, 
ztvární roli mladé vesničanky Luisy Sonja Jončeva, jejím Rodolfem bude Piotr Beczala a jako 
Luisin otec vystoupí Plácido Domingo. Hvězdný ansámbl doplňují Olesja Petrova v roli Federiky a 
bezcharakterní lotry, kteří chtějí překazit Luisino a Rudolfovo štěstí, zpívají Alexander 
Vinogradov, který v Met rolí Waltera debutuje, a Dmitrij Beloselskij jako Wurm. Rezervace na 
www.cekus.eu, předprodej v Informačním centru Chotěboř.  
pořadatel: Cekus Chotěboř  
 
Trénink paměti 
datum začátku akce: 16.4. 2018 
čas začátku akce: 13:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna – podkroví 
popis akce: seminář Jany Vejsadové, zájemci se musí nahlásit do 15. dubna v knihovně, vstupné  
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6 lekcí 100 Kč 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a IC Chotěboř 
 
O islámu, právu a všem, co nás trápí 
datum začátku akce: 16.4. 2018 
čas začátku akce: 17:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: přednáška Kláry Samkové, způsoby fungování islámského a neislámského systému 
práva, jeho východiscích i důsledcích, migrace, především zkreslené představy o běžném životě 
v evropských zemích, jaké mají nejen afričtí a blízkovýchodní migranti směřující do Evropy. 
Následovat bude moderovaná diskuze, součástí besedy je autogramiáda knih Kláry Samkové, 
vstupné 30 Kč.  
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a IC Chotěboř  
 
AKADEMIE 
datum začátku akce: 20.4.2018  
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: sokolovna 
popis akce: přehlídka zájmových útvarů Junioru 
pořadatel: DDM- SVČ Junior 
 
Prodejní trhy 
datum začátku akce: 20.4. 2018 
čas začátku akce: 8:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: parkoviště před OD Doubravka  
pořadatel: Jiří Němec  
 
Noc s čarodějnicí s přespáním 
datum začátku akce: 20.4. 2018 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Knihova Ignáta Herrmanna – dětské oddělení 
popis akce: spaní v knihovně s Pavlušou Kučerou, pro děti od 5 let, bližší informace v dětském 
oddělení knihovny nebo na e-mailu mláďata.chotebor@seznam.cz, tel. 721 815 883 
pořadatel: Pionýrská skupina Mláďata Chotěboř  
 
Slavnostní koncert Dechového orchestru mladých 
datum začátku akce: 21.4.2018   
čas začátku akce: 14:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: sokolovna 
popis akce: koncert k 25. výročí založení Dechového orchestru mladých 
 
Stamicovo kvarteto 
datum začátku akce: 21.4. 2018 
čas začátku akce: 18:00 
místo konání (obec): Vilémov  
místo konání: zámek Vilémov  
popis akce: koncert, vstupné 200 Kč, senioři, studenti a děti 120 Kč, vstupenky lze rezervovat na 
castlevilemov@gmail.com, tel. 602 162 926 
pořadatel: Zámek Vilémov  
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Konečné řešení židovské otázky – proces 
datum začátku akce: 23.4. 2018 
čas začátku akce: 16:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna- podkroví 
popis akce: Kde a kdy se rozhodlo o likvidaci židovského etnika v Evropě? Jak fungoval celý systém 
likvidace? Zajištění a nastavení provozu koncentračních táborů. Přednáší Petr Adam,  
vstupné 30 Kč 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a IC Chotěboř  
 
Společné čtení o čarodějnicích 
datum začátku akce: 26.4. 2018 
čas začátku akce: 16:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna – dětské oddělení 
popis akce: Dětem čte Pavluša Kučera. 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a IC Chotěboř  
 
Žákovský koncert ZUŠ 
datum začátku akce: 26.4. 2018 
čas začátku akce: 18:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: sál ZUŚ 
popis akce: účinkují žáci ZUŠ Chotěboř 
pořadatel: Základní umělecká škola Chotěboř 
 
Galakoncert Hany Zagorové a Petra Rezka 
datum začátku akce. 26.4. 2018 
čas začátku akce: 19:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: sokolovna 
pořadatel: Cekus Chotěboř 
 
Koně a vozatajci, Tajemný svět, Sedlařina – vzácné řemeslo 
datum začátku akce: 27.4.2018  
datum ukončení akce: 25.5.2018  
čas začátku akce: 19:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna - podkroví knihovny 
popis akce: výstava, vernisáž se uskuteční 27.4. v 19 hodin, autorské čtení Pavla Fialy z knihy 
Mistr opratí Jiří Kocman za přítomnosti pana Jiřího Kocmana. 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a IC Chotěboř  
 
Přímý přenos z Metropolitní opery v New Yorku – Popelka 
datum začátku akce: 28.4. 2018 
čas začátku akce: 18:45 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: kino Chotěboř 
popis akce: Massenetova okouzlující opera Cendrillon, která vychází z klasické pohádky o Popelce, 
bude v Met uvedena premiérově pod taktovkou Bertranda de Billyho a v režii Laurenta Pellyho, 
který má v Met na kontě i úspěšné inscenace Dívka pluku a Massenetovu Manon. Hlavní hrdinku 
ztvární Joyce DiDonato, a rozšíří tak svůj metropolitní repertoár o roli, kterou s velkým ohlasem 
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ztvárnila již v Gran Teatre del Liceu, Santa Fe Opera a Královské opeře Covent Garden. Spolu s ní 
se na jevišti Met objeví Alice Coote v roli Prince, Stephanie Blythe jako její nenávistná macecha 
Madame de la Haltière, Kathleen Kim jako dobrá Kmotřička víla a Laurent Naouri jako Pandolfe. 
Inscenace vznikla v koprodukci s Královskou operou Covent Garden v Londýně, barcelonským Gran 
Teatre del Liceu, bruselským Théâtre Royal de La Monnaie a Opéra de Lille. Poprvé byla uvedena 
v Santa Fe Opera. Rezervace na www.cekus.eu, předprodej v Informačním centru Chotěboř. 
pořadatel: Cekus Chotěboř  
 
Operetní koncert 
datum začátku akce: 28.4. 2018 
čas začátku akce: 19:00 
místo konání (obec): Vilémov 
místo konání: zámek Vilémov 
popis akce: účinkují: Gabriela Beňačková – soprán, Jakub Pustina – tenor, Marta Vašková – piano, 
vstupné: 450 Kč, senioři, studenti a děti 250 Kč, vstupenky se rezervují na 
castlevilemov@gmail.com nebo 602 162 926  
pořadatel: Zámek Vilémov  
 
Hrajeme pro Aleše 
datum začátku akce: 28.4. 2018 
čas začátku akce: 20:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: sokolovna 
popis akce: charitativní akce, jejíž výtěžek bude věnován ochrnutému Aleši Městeckému, bez 
požadavku na honorář hraje chotěbořská kapela Trik, občerstvení zajistí Catering Chotěboř, 
vstupné minimálně 100 Kč, zakoupit lze i vstupenky za 150, 200, 250 nebo 300 Kč. Předprodej 
v Informačním centru Chotěboř. 
pořadatel: Cekus Chotěboř  
 
Trénink paměti 
datum začátku akce: 30.4. 2018 
čas začátku akce: 13:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna – podkroví 
popis akce: seminář Jany Vejsadové, zájemci se musí nahlásit do 15. dubna v knihovně, vstupné  
6 lekcí 100 Kč 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a IC Chotěboř 
 
Nepál 
datum začátku akce: 30.4. 2018 
čas začátku akce: 16:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna – podkroví 
popis akce: cestopisná přednáška Jana Bajera, vstupné 50 Kč  
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a IC Chotěboř  
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Aktuálně předprodáváme:  
kino – duben 2018 
Přímé přenosy z Metropolitní opery v New Yorku v sezoně 2017 – 18  
Show Pavla Zedníčka a Jany Paulové  
Javory – koncert  
Galakoncert Hany Zagorové a Petra Rezka  
Hrajeme pro Aleše  
Ortel 
Veselka – koncert  
Ivo Šmoldas a Jana Rychterová – zábavný pořad  
Tchýně na zabití – divadelní představení  
Olympic  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K 27.3. 2018 zpracovalo: 
Informační centrum Chotěboř, Fominova 257, 583 01 Chotěboř 
Tel.: 569 626 634, icchotebor@cekus.eu, www.icchotebor.cz 

Změna programu vyhrazena. 
 


