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Výstava kožených obrazů a kabelek 
kdy: 7.11.2012 – 4.1.2013 
kde: Společenská a kulturní místnost 
adresa: Krále Jana 258, Chotěboř 
pořadatel: Městská knihovna Chotěboř 
popis akce: Obrazy i kabelky, které vytváří paní Blanka Mudrová, si můžete také 
zakoupit. Vystaveny jsou tzv. kožené plastiky – kožená galanterie, dámské kabelky 
a různá kožená tvorba. 
Výstava se nachází v nových multifunkčních prostorách v podkroví – otevřeno v 
pondělí od 8.00 do 12.00 hodin a od 13.00 do 17.30 hodin, v úterý až pátek od 8.00 
do 16.00 hodin. 
druh akce: kulturní, výstava 
 

Veřejné bruslení 
kdy: 1.1.2013 14:00 
kde: Aréna - zimní stadion 
adresa: Svojsíkova 333, Chotěboř 
pořadatel: CEKUS Chotěboř 
popis akce: Bruslení se koná od 14:00 do 16:00 hodin. 
druh akce: sportovní 
 

Výstava: Dřevořezby 
kdy: 2.1.2013 – 28.2.2013 
kde: Městská knihovna 
adresa: Krále Jana 258, Chotěboř 
pořadatel: Městská knihovna Chotěboř 
popis akce: Ze soukromých sbírek čtyř sběratelů, pocházející z 20 zemí světa. 
Výstava se nachází v čítárně městské knihovny, otevřeno je v otevírací době 
knihovny. 
druh akce: kulturní, výstava 

 
Tvoříme s dětmi sněhuláky 
kdy: 3.1.2013 09:30 
kde: KD Junior 
adresa: Tyršova 793, Chotěboř 
pořadatel: Junior DDM-SVČ Chotěboř 
popis akce: Děti si spolu s rodiči vyrobí sněhuláky za použití různých technik. Cena 
40 Kč. Program v rámci mateřského klubu. 
druh akce: pro děti 
 

Tři králové 
kdy: 4.1.2013 15:30 
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kde: KD Junior 
adresa: Tyršova 793, Chotěboř 
pořadatel: Junior DDM-SVČ Chotěboř 
popis akce: Pojďme spolu s dětmi najít betlémskou hvězdu a prožít tak tříkrálovou 
tradici. Vstupné 25 Kč za rodinu. Program v rámci mateřského klubu. 
druh akce: pro děti 
 

Novoroční běh 2013 
kdy: 5.1.2013 10:30 
kde: sportovní hala TJ CHS 
adresa: Tyršova 794, 583 01 Chotěboř 
pořadatel: TJ CHS Chotěboř 
popis akce: Přijďte se proběhnout a přátelsky přivítat v novém roce na 1. závodě 
Chotěbořského běžeckého poháru 2013 – Novoročním běhu. 
Silniční běh na 4,6 km – start 11:00, ženy a dorost 4,6 km, žáci 400, 800 m, rodiče s 
dětmi 100 m. Prezence: v prostorách sportovní haly TJ CHS v ulici Tyršova 794.  
Popis tratě: Silniční okruh 2, 3 km pro hlavní závod, ostatní silnice poblíž haly TJ 
CHS. 
druh akce: sportovní 
 

Veřejné bruslení 
kdy: 5.1.2013 13:00 
kde: Aréna - zimní stadion 
adresa: Svojsíkova 333, Chotěboř 
pořadatel: CEKUS Chotěboř 
popis akce: Bruslení se koná od 13:00 do 15:00 hodin. 
druh akce: sportovní 
 

Hector Berlioz: TROJANÉ 
kdy: 5.1.2013 17:45 
kde: Kino Družba Chotěboř 
adresa: Tyršova 256, Chotěboř 
pořadatel: CEKUS Chotěboř 
popis akce: Přímý přenos operního představení z Metropolitní opery v New Yorku v 
HD kvalitě a prostorovém zvuku 5.1 na velkém filmovém plátně. 
Vstupné: předprodej IC Chotěboř(tel. 569 626 634) 250 Kč, na místě 300 Kč. 
druh akce: kulturní 
 

Veřejné bruslení 
kdy: 6.1.2013 13:30 
kde: Aréna - zimní stadion 
adresa: Svojsíkova 333, Chotěboř 
pořadatel: CEKUS Chotěboř 
popis akce: Bruslení se koná od 13:30 do 15:30 hodin. 
druh akce: sportovní 
 

Hokejový zápas 
kdy: 6.1.2013 17:00 
kde: Aréna - zimní stadion 
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adresa: Svojsíkova 333, Chotěboř 
pořadatel: www.hclvi.cz 
popis akce: HC Lvi Chotěboř x Hodonín. 
druh akce: sportovní 
 

Taneční pro manželské a přátelské páry – pokročilí 
kdy: 8.1.2013 19:00 
kde: KD Junior 
adresa: Tyršova 793, Chotěboř 
pořadatel: Junior DDM-SVČ Chotěboř 
popis akce: Pod vedením tanečního mistra Ing. Bohumila Černého z Taneční školy 
Bohémia z Chrasti; první lekce. 
druh akce: ostatní 
 

Právo sociálního zabezpečení 
kdy: 9.1.2013 09:30 
kde: KD Junior 
adresa: Tyršova 793, Chotěboř 
pořadatel: Junior DDM-SVČ Chotěboř 
popis akce: Přednáška Mgr. Evy Drahozalové v mateřském klubu. Témata: mateřská 
dovolená, přídavky na děti, rozdíl mezi registrovaným partnerstvím a manželstvím. 
Vstupné 25 Kč. 
druh akce: ostatní 
 

Beseda o jižní Moravě 
kdy: 10.1.2013 17:00 
kde: Penzion a restaurace U Mnicha 
adresa: Vilémov 128, 582 83 Vilémov 
pořadatel: www.vilemov.info 
popis akce: Cestopisná beseda s promítáním, vyprávět bude pan Jaroslav Kreibich. 
druh akce: ostatní 
 

Pokračovací taneční 
kdy: 10.1.2013 18:00 
kde: KD Junior 
adresa: Tyršova 793, Chotěboř 
pořadatel: Junior DDM-SVČ Chotěboř 
popis akce: Pro absolventy kurzu tance a společenského chování, první lekce. 
druh akce: ostatní 
 

Výstava fotografií 
kdy: 14.1.2013 08:00 – 22.2.2013 16:00 
kde: Společenská a kulturní místnost 
adresa: Krále Jana 258, Chotěboř 
pořadatel: Městská knihovna Chotěboř 
popis akce: Fotografie Hynka Boháče – “Z přírody Chotěbořska” a Petera Doležala – 
“Neporušená krajina – švédské Laponsko”. 
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Výstava se nachází v nových multifunkčních prostorách v podkroví – otevřeno v 
pondělí od 8.00 do 12.00 hodin a od 13.00 do 17.30 hodin, v úterý až pátek od 8.00 
do 16.00 hodin. 
Vernisáž proběhne v pátek 11. ledna 2013 v 17:00 hodin. 
druh akce: kulturní, výstava 
 

Hokejový zápas 
kdy: 16.1.2013 18:00 
kde: Aréna - zimní stadion 
adresa: Svojsíkova 333, Chotěboř 
pořadatel: www.hclvi.cz 
popis akce: HC Lvi Chotěboř x Jindřichův Hradec 
druh akce: sportovní 
 

Cestománie – Kanada 
kdy: 17.1.2013 
kde: Obchodní akademie Chotěboř - posluchárna a tělocvična 
adresa: Na Valech 690, 583 29 Chotěboř 
pořadatel: VOŠ a OA Chotěboř 
popis akce: Studenti z Taylor University – Lighthouse si pro vás připravili přednášku 
s obrazovým doprovodem o Kanadě. Během cestománie budou také podávány 
typické americké zákusky. Kontakt: 736 612 883, 731 726 730. S sebou obuv na 
přezutí. 
druh akce: ostatní 
 

Country bál 
kdy: 18.1.2013 20:00 
kde: KD Junior 
adresa: Tyršova 793, Chotěboř 
pořadatel. Junior DDM-SVČ Chotěboř 
popis akce: Bál se koná u příležitosti 57. výročí založení DDM v Chotěboři. Ve 
velkém sále v Junioru zahraje kapela Hrůza band a hosté; vstupné dobrovolné. 
druh akce: ostatní 
 

Gaetano Donizetti: MARIE STUARTOVNA 
kdy: 19.1.2013 18:45 
kde: Kino Družba Chotěboř 
adresa: Tyršova 256, Chotěboř 
pořadatel: CEKUS Chotěboř 
popis akce: Přímý přenos operního představení z Metropolitní opery v New Yorku v 
HD kvalitě a prostorovém zvuku 5.1 na velkém filmovém plátně. 
Vstupné: předprodej IC Chotěboř(tel. 569 626 634) 250 Kč, na místě 300 Kč. 
druh akce: kulturní 
 

Dětský narozeninový karneval 
kdy: 20.1.2013 14:00 
kde: Sokolovna 
adresa: Tyršova 712, Chotěboř 
pořadatel: Junior DDM-SVČ Chotěboř 
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Hraje hudební skupina H.O.P.E.; soutěže pro děti i rodiče. Vstupné 30 Kč, děti do 
75 cm zdarma. 
druh akce: pro děti 
 

Drumben a jeho využití v každodenní pedagogické praxi 
kdy: 21.1.2013 13:00 
kde: KD Junior 
adresa: Tyršova 793, Chotěboř 
pořadatel: Junior DDM-SVČ Chotěboř 
popis akce: Seminář, který se uskuteční ve velkém sále v Junioru. 
program: práce s průřezovými tématy * osobnostně sociální rozvoj * prevence 
rizikového chování * rozvoj kreativity * posilování schopnosti týmové práce * rozvoj 
motoriky a koordinace končetin * pohybové aktivity * rytmické aktivity * inspirace a 
relaxace. 
Poplatek za seminář 100 Kč – v ceně je lektorné a půjčovné drumbenů. 
druh akce: ostatní 
 

Beseda na téma: “Temperament a vztahy” 
kdy: 21.1.2013 16:00 
kde: Společenská a kulturní místnost 
adresa: Krále Jana 258, Chotěboř 
pořadatel: Městská knihovna Chotěboř 
popis akce: Jste sangvinik, melancholik, flegmatik či cholerik? Jak se dané 
temperamenty projevují? Beseda bude dále věnována partnerským vztahům a 
vztahům z hlediska sourozeneckých konstelací. Besedovat můžete s Bc. Milanem 
Žákem, DiS., sociálním pracovníkem domova pro seniory a lektorem. Jste srdečně 
zváni! 
druh akce: ostatní 
 

Výroba domácí modelíny a následné tvoření 
kdy: 24.1.2013 09:30 
kde: KD Junior 
adresa: Tyršova 793, Chotěboř 
pořadatel: Junior DDM-SVČ Chotěboř 
popis akce: Program v rámci mateřského klubu. Cena 40 Kč. 
druh akce: pro děti 

 
Žákovský koncert ZUŠ Chotěboř 
kdy: 24.1.2013 18:00 
kde: Sál staré radnice 
adresa: náměstí T.G.M. 322, Chotěboř 
pořadatel: ZUŠ Chotěboř 
popis akce: s vystoupením LDO (literárně dramatický obor). 
druh akce: kulturní, koncert 
 

Pohádka o pejskovi a kočičce 
kdy: 25.1.2013 09:30 
kde: KD Junior 
adresa: Tyršova 793, Chotěboř 
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pořadatel: Junior DDM-SVČ Chotěboř 
popis akce: V podání Divadla Úsměv Ludmily Frištenské. Vstupné 30 Kč. 
druh akce: pro děti 
 

Hasičský bál ve Vepříkově 
kdy: 25.1.2013 
kde: Sál hospody 
adresa: Vepříkov, 583 01 Chotěboř 
pořadatel: SDH Vepříkov 
popis akce: Hraje skupina Božejáci. 
druh akce: ostatní 
 

Dětský karneval ve Vepříkově 
kdy: 26.1.2013 
kde: Sál hospody 
adresa: Vepříkov, 583 01 Chotěboř 
pořadatel: Sál hospody 
druh akce: pro děti 
 

Hokejový zápas 
kdy: 27.1.2013 17:00 
kde: Aréna - zimní stadion 
adresa: Svojsíkova 333, Chotěboř 
pořadatel: www.hclvi.cz 
popis akce: HC Lvi Chotěboř x Žďár nad Sázavou 
druh akce: sportovní 
 

Beseda: Fjordy Středního Norska 
kdy: 31.1.2013 17:00 
kde: Penzion a restaurace U Mnicha 
adresa: Vilémov 128, 582 83 Vilémov 
pořadatel: www.vilemov.info 
popis akce: Cestopisná beseda s promítáním, vyprávět bude pan Zdeněk Besmák. 
druh akce: ostatní 
 

Kurz vaření pro mládež 
kdy: 31.1.2013 17:30 
kde: KD Junior 
adresa: Tyršova 793, Chotěboř 
pořadatel: Junior DDM-SVČ Chotěboř 
popis akce: Od 12 do 18 let; první schůzka. 
druh akce: pro děti a mládež 

 
 
 

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

Tel.: 569 626 634, infocentrum@chot.cz, www.choteborinfocentrum.webk.cz 


