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Kalendář akcí   
květen 2018 

 
 
Jarní výstava 
datum začátku akce: 23.3. 2018 
datum ukončení akce: 6.5. 2018 
čas začátku akce: 9:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Městské muzeum 
popis akce: připravil Kroužek lidových tradic, otevřeno út – ne 9 -12 a 13 – 17, prohlídky začínají 
vždy v celou hodinu, průvodce vychází k bráně 
pořadatel: Městské muzeum 
 
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  
 
1. máj 
datum začátku akce: 1.5. 2018 
čas začátku akce: 9:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: nám. T.G.M. 
popis akce: skákací hrad, zábava pro děti, občerstvení, Hudební duo Chotěboř Olga Březinová a 
Josef Pinkava 
pořadatel: ČSSD  
 
Dny otevřených dveří 
datum začátku akce: 3.5. 2018 
datum ukončení akce: 5.5. 2018 
čas začátku akce: 8:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: hasičská stanice Chotěboř 
popis akce: prohlídka stanice, techniky a vybavení, seznámení s prací hasičů, od 8 do 17 hodin 
pořadatel: Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina  
 
Farmářské trhy  
datum začátku akce: 4.5. 2018 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: nám. T.G.M. 
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pořadatel: Jiří Němec  
 
Práce a léčení pomocí kamenů 
datum začátku akce: 4.5. 2018 
čas začátku akce: 17:30 
místo konání (obec): Vilémov 
místo konání: restaurace U Mnicha 
popis akce: výběr kamenů pro sebe i známé, různé způsoby práce s kameny, vhodnost kamenů na 
různé obtíže, možnost nákupu kamenů a výrobků z nich. 
 
12. ročník Rybářských závodů 
datum začátku akce: 5.5. 2018 
čas začátku akce: 6:00 
místo konání (obec): Nová Ves u Chotěboře 
popis akce: startovné: dospělí 300 Kč, děti 100 Kč, registrace: 5:00 – 5:55 
Chytá se na jeden prut, dvojnávazec povolen, návnady jsou omezeny, krmítko je povoleno, 
výbava dle rybářského řádu, občerstvení zajištěno. 
pořadatel: Obecní spolek rybářů Nová Ves u Chotěboře  
 
Chotěbořský železný hasič 
datum začátku akce: 5.5. 2018 
čas začátku akce: 8:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: nám. T.G.M. 
popis akce: 3. ročník soutěže v disciplínách TFA 
pořadatel: HZS Kraje Vysočina, Hasičský sportovní klub Havlíčkův Brod, stanice Chotěboř 
 
Nohejbalový turnaj o Pohár městyse Vilémov  
datum začátku akce: 5.5. 2018 
čas začátku akce: 8:00  
místo konání (obec): Vilémov 
místo konání: víceúčelové hřiště u sportovních kabin  
 
Central West Park 
datum začátku akce: 5.5. 2018 
čas začátku akce: 20:00 
místo konání (obec): Golčův Jeníkov 
místo konání: sokolovna 
popis akce: divadelní komedie v podání Divadla za oponou, předprodej vstupenek na MÚ Golčův 
Jeníkov, vstupné 100 Kč.  
 
Pohádkové neděle s divadlem Úsměv 
datum začátku akce: 6.5. 2018 
čas začátku akce: 10:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: COOP HB (nad Diskontem) 
popis akce: divadelní představení Babička školnice – pro nejmenší 

 
Veselka – Ladislav Kubeš 
datum začátku akce: 6.5. 2018 
čas začátku akce: 16:00 
místo konání (obec): Chotěboř 



 3 

místo konání: sokolovna 
popis akce: koncert dechové hudby, vstupné: v předprodeji 230 Kč, na místě 250 Kč, předprodej 
v Informačním centru Chotěboř 
pořadatel: Cekus Chotěboř  
 
Island – země ohně a ledu 
datum začátku akce: 7.5. 2018 
čas začátku akce: 16:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna – podkroví  
popis akce: Island je země známá svou neuvěřitelnou různorodostí. Najdeme zde aktivní sopky, 
spoustu vodopádů, gejzíry nebo horké kameny. Krajina se tu mění skoro stejně rychle jako počasí. 
Čeká nás několikadenní putování po jednom z nejkrásnějších pěších treků na světě „Laugavegur 
Trail”, který nás zavede až do známých Duhových hor. Poté budeme pokračovat autem okolo 
celého ostrova a navštívíme nejznámější místa, která bychom neměli za žádnou cenu minout. 
Přednáší Vítek Novotný, vstupné: 50 Kč. 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a IC Chotěboř  
 
Pohádkový les 
datum začátku akce: 8.5. 2018 
čas začátku akce: 13:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: start u kaple sv. Anny  
popis akce: pohádková trasa pro děti, konec v Libici nad Doubravou, na konci bude připraveno 
občerstvení a ohniště na opékání buřtů, start mezi 13. a 15. hodinou, vstupné 50 Kč, rodinné 
vstupné 150 Kč (max. 4 osoby) 
pořadatel: DDM-SVČ Junior  
 
Majálfest 
datum začátku akce: 11.5. 2018 
čas začátku akce: 20:30 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: sokolovna 
popis akce: hraje DJ Laaw, vstupné 70 Kč  
pořadatel: VOŠ, OA a SOUT Chotěboř  
 
Den rodiny v knihovně 
datum začátku akce: 12.5. 2018 
čas začátku akce: 9:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna – dětské oddělení  
popis akce: pohádkové soutěžení, vyrábění dárku pro maminku, prohlídka celé knihovny 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a IC Chotěboř   
 
Keramikohrátky 
datum začátku akce: 12.5. 2018 
čas začátku akce: 9:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: KD Junior 
popis akce: kurzy keramiky pod vedením Renaty Fickové, cena 450 Kč (v ceně je hlíně, glazura, 
výpal a péče lektorky) 
pořadatel: DDM-SVČ Junior  
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20. Chotěbořská koule 
datum začátku akce: 12.5. 2018 
čas začátku akce: 9:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo koná: volejbalové kurty TJ CHS Chotěboř 
popis akce:  20. ročník míčového sedmiboje obvykle mužských dvojic (ale ženy se  
mohou zúčastnit také) 
Hraje 24 dvojic na 2 porážky 
Prezentace do 8.45, začátek v 9.00, konec +- do 20h, sraz na volejbalových kurtech TJ 
CHS Chotěboř (u stadionů). 
Startovné za dvojici (hrazeno na místě): 400 Kč 
Sedmiboj zahrnuje: "čtyřhry" – volejbal, tenis, nohejbal, stolní tenis a "penalty" – 
házená, košíková, fotbal. S sebou: přezutí do haly (kde bude odehrán stolní tenis, v 
případě nepřízně počasí případně i další sporty), občerstvení zajištěno 
Přihlášky: Ondřej Pravda - o.pravda@post.cz, poslední týden také na 603 794 407. 
 
Cyklovýlet 3 
datum začátku akce: 12.5. 2018 
čas začátku akce: 9:00 
místo konání (obec): Habry 
místo konání: sraz na náměstí  
popis akce: cyklovýlet po území MAS Královské stezky, trasa Habry – Jiříkov – Jilem – Horní Krupá – 
Zbožice – Veselý Žďár – Malčín – Zboží – Bačkov – Habry, cca 41 km.  
pořadatel: MAS Královská stezka  
 
Pohádkové neděle s divadlem Úsměv 
datum začátku akce: 13.5. 2018 
čas začátku akce: 10:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: COOP HB (nad Diskontem) 
popis akce: divadelní představení Míček Flíček – pro nejmenší  

 
I. světová válka 
datum začátku akce: 14.5. 2018 
čas začátku akce: 16:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna – podkroví 
popis akce: První světová válka ovlivnila osudy našeho národa stejně jako ostatní národy 
Rakousko-Uherska. Naši vojáci umírali na všech frontách první světové války v uniformách 
Rakousko-Uherské armády, jiní bojovali v našich legiích proti monarchii. Přednáška propojí velké 
dějiny první světové války s těmi regionálními, které se dotýkaly obyvatel Chotěbořska, vstupné 
30 Kč.  
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a IC Chotěboř 
 
Kolem dokola 
datum začátku akce: 15.5. 2018 
čas začátku akce: 9:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Městské muzeum 
popis akce: výstava výtvarného oboru ZUŠ Chotěboř, slavnostní zahájení 14.5. v 17 hodin.  
otevřeno Út – Ne 9 – 12 a 13 – 17, prohlídky začínají vždy v celou hodinu, průvodce vychází 
k bráně.  
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pořadatel: Městské muzeum   
 
Otcové národa 
datum začátku akce: 15.5. 2018 
čas začátku akce: 9:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Městské muzeum 
popis akce: výstava – Palacký, Rieger, Masaryk, otevřeno Út – Ne 9 – 12 a 13 – 17, prohlídky 
začínají vždy v celou hodinu, průvodce vychází k bráně.  
pořadatel: Městské muzeum  

 
Tvoření 
datum začátku akce: 15.5. 2018 
čas začátku akce: 14:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna – dětské oddělení 
popis akce: Děti si tentokrát vyrobí motýly, příspěvek na materiál 20 Kč 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a IC Chotěboř  
 
Žákovský koncert 
datum začátku akce: 17.5. 2018 
čas začátku akce: 18:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: sál Základní umělecké školy 
popis akce: vystoupení žáků Základní umělecké školy Chotěboř, vstupné dobrovolné  
pořadatel: ZUŠ Chotěboř  
 
Prodejní trhy 
datum začátku akce: 18.5. 2018 
čas začátku akce: 8:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: parkoviště naproti OD Doubravka 
pořadatel: Jiří Němec  
 
Pohádkovéneděle s divadlem Úsměv  
datum začátku akce: 20.5. 2018 
čas začátku akce: 10:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: COOP HB (nad Diskontem) 
popis akce: divadelní představení pro nejmenší – O veliké řepě  
 
Slavnost otvírání studánek 
datum začátku akce: 20.5. 2018 
čas začátku akce: 14:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: sraz u čističky 
popis akce: Sraz u čističky, poté se účastníci vydají po stopách studánkové víly ke studánce, 
s sebou: náčiní k čištění studánky, květinu nebo bylinku k zasazení, hrneček na pití a 
uzavíratelnou láhev na léčivou vodu ze studánky, modro-bílo-zelené oblečení, holínky a 
nepromokavé oblečení pro děti. 
pořadatel: Klub Šalamounek  
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Írán – pohled do zákulisí  
datum začátku akce: 21.5. 2018 
čas začátku akce: 16:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna – podkroví 
popis akce: Je Írán ďábelskou zemí? Jak se islám promítá do každodenního života? Neobvyklý a 
humornou formou podávaný pohled do zákulisí země větší než celá střední Evropa nabízí autor 
dvou knih o současném Íránu. Pozvánka k hrobkám světců, k nimž míří nekonečná procesí i na 
soukromé duchovní obřady, kam obvykle může jenom pravověrný muslim. Především, ale pohled 
na všední život 70milionové, prudce se rozvíjející země, jak se baví mladí a starší, co smějí anebo 
nesmějí ženy a co naopak muži.  Jak by se měl a naopak neměl chovat návštěvník z ciziny. Máme 
se v Íránu bát? Vyprávění láme předsudky, kterých se kolem šíitského Íránu nahromadilo víc než 
požehnaně. Přednáší Jiří Sladký, vstupné 50 Kč.  
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a IC Chotěboř  
 
Vystoupení tanečního oboru  
datum začátku akce: 23.5. 2018 
čas začátku akce: 18:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: sokolovna 
popis akce: Závěrečné vystoupení žákyň a žáků tanečního oboru Základní umělecké školy 
Chotěboř 
pořadatel: Základní umělecká škola Chotěboř  
 
Tchýně na zabití – VYPRODÁNO!  
datum začátku akce: 24.5. 2018 
čas začátku akce: 20:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: kino Chotěboř 
popis akce: divadelní komedie, hrají Dana Homolová, Lucie Zedníčková, Anna Kulovaná a  Martin 
Kraus. 
pořadatel: Cekus Chotěboř  
 
Pohádkové neděle s divadlem Úsměv  
datum začátku akce: 27.5. 2018 
čas začátku akce: 10:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: COOP HB (nad Diskontem) 
popis akce: divadelní představení pro nejmenší – O pejskovi a kočičce 
 
Zatmění měsíce: Od apokalypsy k úžasu  
datum začátku akce: 28.5. 2018 
čas začátku akce: 16:00 
místo konání (obec): Chotěboř  
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna – podkroví  
popis akce: Petr Horálek je český fotograf, kreslíř, spisovatel, cestovatel a astronom. Jeho snímky 
byly několikrát vybrány jako prestižní Astronomický snímek dne NASA. Měsíc patří spolu se 
Sluncem k těm nebeským objektům, které nejvíce ovlivňují náš každodenní život. Bylo tomu tak 
již od nepaměti lidstva, a proto jakýkoliv zásah do cyklu, který je spjat s pohybem našeho 
nejbližšího kosmického souseda, znamenal nezvyklé vzrušení. Právě zatmění Měsíce je patrně tím 
nejvýraznějším úkazem zdánlivě se vymykajícím zažitému koloběhu, a tak není divu, že se ho lidé 
obávali a brali jako strašlivé nebeské znamení. Kvůli čemu přesně ale měsíční zatmění evokovalo 
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v lidech strach? Proč úplňkový Měsíc při zatmění zcela nezmizí z oblohy? A na jaké úžasné 
okamžiky se můžeme těšit během následujícího úplného zatmění Měsíce, kterého budeme za 
příznivého počasí svědky? To a mnoho více se dozvíte na přednášce Petra Horálka. Vstupné 50 Kč 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a IC Chotěboř  
 
Ivo Šmoldas a Jana Rychterová  
datum začátku akce: 28.5. 2018 
čas začátku akce: 19:30 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Panský dům  
popis akce: zábavný pořad, vstupné: 240 Kč, předprodej v Informačním centru Chotěboř a 
v Panském domě 
 
Fialové podkroví 
datum začátku akce: 30.5. 2018 
čas začátku akce: 18:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna – podkroví  
popis akce: hostem Pavla Fialy bude Kateřina Černá – švadlena, módní designérka, zakladatelka 
nezávislé módní značky K-BANA, lektorka kundalini jógy, netradiční prezentace oděvů, vstupné 
dobrovolné  
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a IC Chotěboř 
 
 
Aktuálně předprodáváme:  
kino – květen 2018 
Veselka – koncert  
Ivo Šmoldas a Jana Rychterová – zábavný pořad  
Tchýně na zabití – divadelní představení - VYPRODÁNO 
Olympic – koncert  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

K 27.4. 2018 zpracovalo: 
Informační centrum Chotěboř, Fominova 257, 583 01 Chotěboř 
Tel.: 569 626 634, icchotebor@cekus.eu, www.icchotebor.cz 

Změna programu vyhrazena. 
 


