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KalendáKalendáKalendáKalendář    akcakcakcakcíííí    ––––    

prosinec prosinec prosinec prosinec 2015201520152015    
 
 
Výstava - Jana Prosová: Voňavé pohlazení 
datum začátku akce: 02.11.2015 
datum ukončení akce: 30.12.2015 
čas začátku akce: 08.00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna - čítárna 
druh akce: ostatní 
stručný popis akce: Otevřeno v otevírací době knihovny, tzn. Po 8.00 - 12.00 a 
13.00 - 17.30, Út, St, Pá 8.00 - 12.00 a 12.30 - 16.00. 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a Informační centrum Chotěboř 
 
Výstava obrazů Bohuslava Jirky 
datum začátku akce: 20.11.2015 
datum ukončení akce: 08.01.2016 
čas začátku akce: 08.00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání : Knihovna Ignáta Herrmanna - podkroví 
druh akce: kulturní 
stručný popis akce: Prodejní výstava, přístupná v otevírací době knihovny, tzn. Po 
8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30, Út, St, Pá 8.00 - 12.00 a 12.30 - 16.00. 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a Informační centrum Chotěboř 
 
Společné adventní čtení pro malé i velké 
datum začátku akce: 03.12.2015  
čas začátku akce: 16.00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání : Knihovna Ignáta Herrmanna - dětské oddělení 
druh akce: pro děti 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna Chotěboř 
  
Smím prosit? 
datum začátku akce: 03.12.2015 
čas začátku akce: 19.00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Panský dům 
druh akce: kulturní 
stručný popis akce: Úvodní lekce tanečního kurzu. 
pořadatel: Panský dům Chotěboř 
 
Cestopisná beseda s promítáním 
datum začátku akce: 03.12.2015  
čas začátku akce: 17.00 
místo konání (obec): Vilémov 
místo konání: restaurace U Mnicha 
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druh akce: vzdělávací 
stručný popis akce: Cestopisná beseda s promítáním "Vietnam". Vyprávět bude 
Radim Krátký. Vstup zdarma. 
 
Mikuláš v klubu 

datum začátku akce: 04.12.2015  
čas začátku akce: 09.00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: KD Junior 

druh akce: pro děti 
stručný popis akce: Za dětmi přijde na návštěvu Mikuláš, čert a 
anděl. Vstupné 50 Kč (v ceně balíček od Mikuláše. Rezervace 

nutná do 27.11. na e-mail hanihochmanova@seznam.cz 
pořadatel: DDM-SVČ Junior 

 
Vánoční trhy 
datum začátku akce: 04.12.2015  
čas začátku akce: 08.00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání : parkoviště před OD Doubravka 
druh akce: ostatní 
stručný popis akce: Prodej veškerého sortimentu zboží (obuv, textil, ložní soupravy 
atd.) 
pořadatel: Jiří Němec 
 
Vánoční inspirace - výstava 
datum začátku akce: 04.12.2015 
datum ukončení akce: 03.01.2016 
čas začátku akce: 09.00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Městské muzeum Chotěboř 
druh akce: ostatní 
stručný popis akce: Vánoční výstava. Otevřeno denně kromě pondělí 9.00 - 12.00 a 
13.00 - 17.00. Vernisáž se uskuteční 3.12. v 16.30 hodin. 
pořadatel: Městské muzeum Chotěboř 
 
Vypouštění balónků s přáním Ježíškovi 
datum začátku akce: 04.12.2015 
čas začátku akce: 14.30 
místo konání (obec): Uhelná Příbram 
druh akce: pro děti  
pořadatel: městys Uhelná Příbram 
 
Mikuláš, anděl a čert 
datum začátku akce: 05.12.2015  
čas začátku akce: 15.30 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Kavárna Chotěboř 
druh akce: pro děti 
stručný popis akce: Mikuláš anděl a čert přijdou za dětmi do kavárny. Rodiče, kteří 
chtějí, aby Mikuláš nadělil balíček jejich dětem, donesou podepsanou nadílku pro 
dítě s sebou. 
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pořadatel: Rodinné aktivity 
 
Reflexy + Bengál 
datum začátku akce: 05.12.2015 
čas začátku akce: 21.00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: sokolovna 
druh akce: kulturní 
stručný popis akce: Koncert kapel, vstupné 110,- Kč. 
 
Keramický jarmark 
datum začátku akce: 06.12.2015 
datum ukončení akce: 08.12.2015 
čas začátku akce: 13.30 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání : ZŠ Buttulova 
druh akce: ostatní 
stručný popis akce: Otevřeno 6.12. od 13.30 do 16.30 hodin. 7.12 - 8.12. od 9 do 17 
hodin. 
pořadatel: Základní škola Buttulova 
 
Mikulášský vláček 
datum začátku akce: 06.12.2015  
čas začátku akce: 13.00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání : vlakové nádraží 
druh akce: pro děti 
stručný popis akce: Tradiční akce. Děti uvidí Mikuláše, čerty (a jejich peklo) i 
anděly a dále je čeká nadílka. Mezi náměstím a nádražím (a následně i v opačném 
směru) bude od 12.45 do skončení akce jezdit speciální a bezplatný andělský 
autobus, který zastavuje také u parku Václava Fialy - odjezdy ve směru na nádraží 
vždy 45 a 15 minut před odjezdem vlaku. Odjezdy vlaku ve 13.00, 14.15, 15.35 a 
16.45. 
pořadatel: DDM-SVČ Junior a Sdružení přátel železnice v Chotěboři 
 
Výstava výtvarných prací 
datum začátku akce: 06.12.2015  
čas začátku akce: 14.00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání : ZŠ Buttulova 
druh akce: ostatní 
stručný popis akce: Výstava výtvarných prací na téma zima. Otevřeno vždy od 14 do 
17 hodin. 
pořadatel: Základní škola Buttulova 
 
7 obrů aneb hon na černovlásku 
datum začátku akce: 06.12.2015  
čas začátku akce: 18.00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání : kino Chotěboř 
druh akce: kulturní 
stručný popis akce: Divadelní hra třídy 3.A Gymnázia Chotěboř. 
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pořadatel: Gymnázium Chotěboř 
 
Závěť 
datum začátku akce: 06.12.2015  
čas začátku akce: 18.00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: kino Chotěboř 
druh akce: kulturní 
stručný popis akce: Představení septimy Gymnázia Chotěboř. 
pořadatel: Gymnázium Chotěboř 
 
Mikulášská veselice 
datum začátku akce: 06.12.2015  
čas začátku akce: 13.00 
místo konání (obec): Vepříkov 
místo konání: sál hospody 
druh akce: ostatní 
stručný popis akce: Bohatý program pro děti, mikulášská nadílka, vstup dobrovolný. 
pořadatel: SDH Vepříkov 
 
Adventní koncert 
datum začátku akce: 06.12.2015 
čas začátku akce: 18.00 
místo konání (obec): Golčův Jeníkov 
místo konání: kostel sv. Františka Serafínského 
druh akce: kulturní 
stručný popis akce: Vystoupí: Jitka Klečanská - zpěv (soprán) sólistka Janáčkovy 
opery v Brně, Vlastimil Bialas - trubka, Petr Kolař - varhany. Vstupné dobrovolné 
 
Skotské hory a města 
datum začátku akce: 07.12.2015  
čas začátku akce: 15.30 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna - podkroví 
druh akce: vzdělávací 
stručný popis akce: Cestovatelská přednáška Václava Tučka st. a ml. 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a Informační centrum Chotěboř 
 
Pečeme křehké máslové sušenky 
datum začátku akce: 10.12.2015  
čas začátku akce: 09.00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání : ZŠ Buttulova 
druh akce: pro děti 
stručný popis akce: Vykrajování a pečení cukroví, k svačince palačinky. S sebou: 
zástěrky, krabičku na cukroví, vykrajovátka, bačkůrky - i maminky. Vstupné 50,- 
Kč, počet míst omezen kapacitou kuchyně, účast nutno nahlásit na e-mail: 
hanihochmanova@seznam.cz 
pořadatel: DDM-SVČ Junior 
 
Věneček - závěrečná lekce kurzu tance 
datum začátku akce: 10.12.2015 
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čas začátku akce: 18.00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: hotel Fantazie 
druh akce: kulturní 
stručný popis akce: Závěrečná lekce kurzu tance a společenského chování pod 
vedením Mgr. Michelle Málkové z TŠ Bohémia Chrast. 
pořadatel: DDM-SVČ Junior 
  
Sedm obrů aneb hon na červnovlásku 
datum začátku akce: 11.12.2015  
čas začátku akce: 18.00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: kino Chotěboř 
druh akce: kulturní 
stručný popis akce: Divadelní představení třídy 3.A Gymnázia Chotěboř. 
pořadatel: Gymnázium Chotěboř 
 
Závěť 
datum začátku akce: 11.12.2015 
čas začátku akce: 18.00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání : kino Chotěboř 
druh akce: kulturní 
stručný popis akce: Divadelní představení septimy Gymnázia Chotěboř. 
pořadatel: Gymnázium Chotěboř 
 
Sobotní keramická dílna 
datum začátku akce: 12.12.2015  
čas začátku akce: 9.00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání : KD Junior 
druh akce: ostatní 
stručný popis akce: Vánoční keramická dílna. Lektorka: Renata Ficková, cena 350,- 
Kč (v ceně je hlína, výpal, glazura, péče lektorky). 
pořadatel: DDM-SVČ Junior 
 
Bazárek 
datum začátku akce: 12.12.2015  
čas začátku akce: 09.30 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: KD Junior 
druh akce: ostatní 
stručný popis akce: Bazárek oblečení, hraček a sportovních věcí 0 - 10 let. 
Připraven dětský koutek pro děti. Zájemci kteří chtějí prodávat se nahlásí na e-
mail: hanihochmanova@seznam.cz nebo na tel. 724 291 770. 
pořadatel: DDM-SVČ Junior 
 
Karneval na ledě 
datum začátku akce: 12.12.2015  
čas začátku akce: 14.00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Aréna - zimní stadion 
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druh akce: pro děti 
stručný popis akce: Hry, soutěže, občerstvení, ukázkový zápas nejmenších 
hokejistů, vstup zdarma. 
pořadatel: HC Chotěboř a DDM-SVČ Junior 
 
Přímý přenos z metropolitní opery v New Yorku - Kouzelná flétna 
datum začátku akce: 12.12.2015 
čas začátku akce: 18.45 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání : kino Chotěboř 
druh akce: kulturní 
stručný popis akce: Jedna ze základních oper světového repertoáru, poslední opera 
W. A. Mozarta, jejíž hudební jazyk výrazně ovlivnil mnoho významných světových 
skladatelů, např. L. v. Beethovena, C. M. Webera. Vstupné: 250,- Kč v předprodeji, 
300,- Kč na místě. Předprodej v Informačním centru Chotěboř. 
pořadatel: CEKUS Chotěboř 
 
Futurum + Exit 18 
datum začátku akce: 12.12.2015  

čas začátku akce: 20.00 
místo konání (obec): Chotěboř 

místo konání : Panský dům Chotěboř 
druh akce: kulturní 

stručný popis akce: Koncert kapel. Vstupné: v předprodeji 190,- Kč, na místě 
240,- Kč. Předprodej v Informačním centru Chotěboř a Panském domě. 

pořadatel: Panský dům Chotěboř 
 
Myslivecký ples 
datum začátku akce: 12.12.2015  
čas začátku akce: 20.00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání : sokolovna 
druh akce: kulturní  
pořadatel: Myslivecké sdružení Počátky 
 
Vánoční koncert 
datum začátku akce: 13.12.2015  
čas začátku akce: 15.30 
místo konání (obec): Vilémov 
místo konání: katolický kostel sv. Václava 
druh akce: kulturní 
stručný popis akce: Účinkují: Ženský pěvecký sbor Donatio Artis Golčův Jeníkov, 
sbormistr Jakub Pikla, varhanní spolupráce Viktor Darebný. Vstupné dobrovolné. 
 
Jak na nachlazení, rýmu a kašel 
datum začátku akce: 14.12.2015 
čas začátku akce: 16.00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna - podkroví 
druh akce: vzdělávací 
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stručný popis akce: Beseda jak na nachlazení, rýmu a kašel pomocí bylinných 
extraktů sestavených dle principů tradiční čínské medicíny. Na návštěvu se těší 
Pavla Teznerová ve spolupráci s Regeneračním centrem v Třebíči. 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a Informační centrum Chotěboř 
 
Vánoční koncert dětských pěveckých sborů Kvítek a Kvíteček 
datum začátku akce: 16.12.2015  
čas začátku akce: 17.00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: kino Chotěboř 
druh akce: kulturní 
stručný popis akce: Účinkují: DPS Kvíteček - řídí Stanislava Mašková, DPS Kvítek - 
řídí Olga Semerádová, klavírní doprovod Renáta Piklová a hosté. Vstupné 
dobrovolné. 
pořadatel: Základní škola Buttulova 
 
Vánoční trhy 

datum začátku akce: 18.12.2015 
čas začátku akce: 08.00 

místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: nám. T.G.M. 

druh akce: ostatní 
stručný popis akce: Prodej zboží s vánoční tematikou (jmelí, stromky, 

svíčky, hračky, knihy, ozdoby, cukroví, svařené víno, kalendáře, trdelníky atd.) 
pořadatel: CEKUS Chotěboř 
 
Čtenářská dílna s Mgr. Lucií Dostálkovou 
datum začátku akce: 18.12.2015 
čas začátku akce: 20.00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání : hospůdka Niklovna 
druh akce: ostatní 
stručný popis akce: Čtenářská dilna: Muriel Barberyová: S elegancí ježka 
pořadatel: Dobrá společnost 
 
Česká filharmonie živě - předvánoční koncert 
datum začátku akce: 19.12.2015 
čas začátku akce: 14.45 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání : kino Chotěboř 
druh akce: kulturní 
stručný popis akce: Přímý přenos z Dvořákovy síně Rudolfina. Speciální předvánoční 
program sestavil hlavní hostující dirigent Manfred Honeck. Dramaturgii svého 
prvního titulu ve 120. sezoně pojal velkolepě, v duchu podobné koláže z 
duchovních děl, kterou nadchl posluchače v Rudolfinu předloni. Podle zadání 
umělecké rady orchestru vytvořil sled kratších hudebních čísel vztahujících se k 
vánoční atmosféře. V programu, který jde napříč staletími i národnostmi, uslyšíte 
například část Bachova Vánočního oratoria, Gloria z Mozartovy Korunovační mše, 
Schubertovo Ave Maria, slavný Květinový valčík z Čajkovského baletu Louskáček, tři 
části Brittenovy kantáty Chvála koled, výběr z opery Hry o Marii Bohuslava Martinů 
a vše vyvrcholí v Halleluja z Händelova Mesiáše. Obsazení bude velkolepé – Pražský 
filharmonický sbor doplní brněnský dětský sbor Kantiléna, kvartetu sólistů bude 
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vévodit Simona Houda-Šaturová. Délka: 172 min. (včetně komentovaného úvodu a 
jedné přestávky). Průvodce přenosem: ředitel České filharmonie Martin Mareček. 
220,-/170,- Kč děti, studenti, senioři. Předprodej v Informačním centru Chotěboř. 
pořadatel: CEKUS Chotěboř 
 
Leona Machálková s kapelou 
datum začátku akce: 20.12.2015  
čas začátku akce: 19.00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání : kino Chotěboř 
druh akce: kulturní 
stručný popis akce: Vstupné: v předprodeji 350,- Kč, na místě 400,- Kč, předprodej 
v IC Chotěboř. 
pořadatel: CEKUS Chotěboř 
 
VI. Vánoční zpívání 

datum začátku akce: 22.12.2015  
čas začátku akce: 17.00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Panský dům 
druh akce: kulturní 
stručný popis akce: Zazpívá pěvecký sbor Motýlek (člen YMCA) 
pod vedením Marie Fišerové, klavírní doprovod Vlastimil Razsocha 
a žáci a pedagogové ze ZUŠ Chotěboř. 
pořadatel: Panský dům Chotěboř 
 

Štěpánská zábava - New Titan 
datum začátku akce: 26.12.2015 
čas začátku akce: 20.00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Panský dům 
druh akce: kulturní 
stručný popis akce: Vstupné dobrovolné. 
pořadatel: Panský dům Chotěboř 
 
Louskáček 
datum začátku akce: 27.12.2015 
čas začátku akce: 19.00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: kino Chotěboř 
druh akce: kulturní, pro děti 
stručný popis akce: Hudba: P.I. Čajkovskij Choreografie: Jurij Grigorovič podle 
Mária Petipy Délka představení: 2h 5min (1 přestávka včetně) Louskáček je 
rozkošné vánoční představení pro celou rodinu, pohádka o holčičce Marušce a jejím 
kouzelném vánočním dárku – louskáčku na ořechy, který se v její fantazii promění v 
krásného prince. Balet na motivy pohádky E. T. A. Hoffmanna je symbolem vánoční 
atmosféry po celém světě. Vstupné: 250,- Kč, děti, studenti a senioři 150,- Kč. 
Předprodej v infocentru Chotěboř. 
pořadatel: CEKUS Chotěboř 
 
All inclusive SILVESTR 
datum začátku akce: 31.12.2015 
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čas začátku akce: 19.00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Panský dům Chotěboř 
druh akce: kulturní 
stručný popis akce: K tanci a poslechu hraje skupina LAZARETH, půlnoční přípitek, 
půlnoční tataráček, flambování šéfkuchařem Josefem Nováčkem. V ceně je 
zahrnuto: bohatý raut po celý večer, neomezená konzumace vybraných nápojů 
(pivo Velkopopovický Kozel 11, rozlévané víno Modrý Portugal, Tramín Červený, 
nealko nápoje, káva espresso. Vstupné 990,- Kč. Rezervace na tel. 569 624 229 
nebo info@panskydum.cz 
pořadatel: Panský dům Chotěboř 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K 25.11.2015 zpracovalo: 
Informační centrum Chotěboř, Krále Jana 258, 583 01 Chotěboř 
Tel.: 569 626 634, infocentrum@chot.cz, www.icchotebor.cz 

Změna programu vyhrazena. 


