Kalendář akcí: ÚNOR 2014
Výstava: Grogovky
kdy: 2.1.2014 08:00 – 28.2.2014 16:00
kde: městská knihovna
adresa: Krále Jana 258, Chotěboř
popis akce:
V lednu a v únoru je pro Vás připravena nová výstava s názvem Grogovky. Těšit se můžete
na lidové dekory z dob našich babiček. Exponáty nám zapůjčila paní Jana Kovačková.
Výstava je přístupná v otevírací době infocentra.
kategorie: výstava
pořádá Městská knihovna Chotěboř

Výstava: Svět panenek a medvídků
kdy: 10.1.2014 08:00 – 26.2.2014 16:00
kde: společenská a kulturní místnost
adresa: Krále Jana 258, Chotěboř
popis akce:
Paní Naděžda Dymáčková Vás srdečně zve na novou výstavu krásných panenek a medvídků.
Výstava je přístupná v otevírací době infocentra.
pořádá: Městská knihovna Chotěboř

Veřejné bruslení
kdy: 1.2.2014 12:30 – 14:30
kde: aréna - zimní stadion
adresa: Svojsíkova 333, Chotěboř
popis akce:
ceník: - dospělí = 30,- Kč
- děti do 15 let = 20,- Kč
- doprovod = 10,- Kč
- držitelé rodinných pasů = 20% sleva
kategorie: sportovní
pořádá: CEKUS Chotěboř

Kavárenský ples
kdy: 1.2.2014 19:30
kde: sokolovna
adresa: Tyršova 712, Chotěboř
popis akce:
Večerem bude provázet hudební skupina TRIK z Chotěboře. Uvádí Václav Vydra. Jako
hosté vystoupí Michal David a JK Dance Team Chotěboř. Ochutnávka vín od 20.00 do 22.30
hodin.
Vstupné: předprodej IC Chotěboř (tel. 569 626 634) s místenkou 485 Kč, na stání 320 Kč!
kategorie: kulturní, ostatní, předprodej
pořádá: Kavárna Chotěboř

Hokejový zápas
kdy: 2.2.2014 17:00
kde: aréna - zimní stadion
adresa: Svojsíkova 333, Chotěboř
popis akce:
HC Lvi Chotěboř x Chrudim
kategorie: sportovní

Malawi club – přednášky s tématy
kdy: 3.2.2014 09:30
kde: Kavárna Chotěboř
adresa: Sladovnická 178, Chotěboř
popis akce:
Od 9.30 hodin – přednáška na téma: Žena na mateřské a co potom …? Aneb chceme být
krásné zdravé a bohaté.
Od 17.30 hodin - přednáška na téma: Aktivní žena aneb krásná, zdravá a bohatá v každém
věku.
popis akce:
Vstupné 50 Kč. Celý výtěžek ze vstupného bude věnován na dobročinný projekt NTC –
pomoc dětem v Malawi.
Pro dětské návštěvníky hlídání zajišťuje formou výtvarné dílny Leona Burkoňová – Rodinné
aktivity. Cena 50 Kč.
Bonus pro maminky s dětmi: V tomto dni proběhne výběr dětí na BABY show, která se bude
konat v chotěbořské sokolovně v březnu 2014.
Zajistěte si Vaši vstupenku včas, jelikož je velmi omezený počet míst. Předprodej vstupenek
v Kavárně Sluníčko a v obchodě Textil UNO Chotěboř.
kategorie: ostatní
pořádá Kavárna Chotěboř a Malawi klub

Čtenářská dílna
kdy: 3.2.2014 18:00
kde: společenská a kulturní místnost
adresa: Krále Jana 258, Chotěboř
popis akce:
Vydejte se Na cestu s románem Jacka Kerouaca. Setkání je určeno pro všechny, kteří knihu
v nedávné době přečetli, a tradičně se koná pod vedením Mgr. Lucie Dostálkové.
kategorie: ostatní
pořádá: Městská knihovna Chotěboř

Pohádka O kašpárkovi
kdy: 5.2.2014 09:30
kde: KD Junior
adresa: Tyršova 793, Chotěboř
popis akce:
Pohádka Divadla Úsměv Ludmily Frištenské v rámci mateřského klubu. Vstupné 30 Kč za
rodinu.
kategorie: pro děti
pořádá: DDM-SVČ Junior

Cestopisná beseda: Izrael
kdy: 5.2.2014 17:00
kde: Penzion a restaurace U Mnicha
adresa: Klášter 128, Vilémov u Golčova Jeníkova
popis akce:
Cestopisná beseda s promítáním, vyprávět bude pan MVDr. Jan Štastný. Vstup zdarma.
kategorie: ostatní

Hokejový zápas
kdy: 6.2.2014 18:30
kde: aréna - zimní stadion
adresa: Svojsíkova 333, Chotěboř
popis akce:
HC Lvi Chotěboř x Chrudim
kategorie: sportovní

Veřejné bruslení
kdy: 8.2.2014 13:45 – 15:45
kde: aréna - zimní stadion
adresa: Svojsíkova 333, Chotěboř
popis akce:
ceník: - dospělí = 30,- Kč
- děti do 15 let = 20,- Kč
- doprovod = 10,- Kč
- držitelé rodinných pasů = 20% sleva
kategorie: sportovní
pořádá: CEKUS Chotěboř

Pohádka: 155 – doktor je tu hned
kdy: 8.2.2014 16:00
kde: KD Junior
adresa: Tyršova 793, Chotěboř
popis akce:
Pohádka v podání Divadla Úsměv Ludmily Frištenské.
kategorie: pro děti
pořádá Divadlo Úsměv

Antonín Dvořák: RUSALKA
kdy: 8.2.2014 18:45
kde: Kino Družba Chotěboř
adresa: Tyršova 256, 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.
Představení je již VYPRODÁNO – vstupenky v prodeji na projekci záznamu dne 16. 2. (viz.
níže)!
kategorie: kulturní, předprodej
pořádá: CEKUS Chotěboř

Ples komediantů
kdy: 8.2.2014 19:30
kde: sokolovna
adresa: Tyršova 712, Chotěboř
popis akce:
Ples ochotnického spolku SCHOD Chotěboř. Hraje skupina TRIK.
Předprodej vstupenek v obchodě Soleta (náměstí v Chotěboři).
kategorie: kulturní, ostatní
pořádá: ochotnický spolek SCHOD Chotěboř

Veřejné bruslení
kdy: 9.2.2014 12:30 – 14:30
kde: aréna - zimní stadion
adresa: Svojsíkova 333, Chotěboř
popis akce:
ceník: - dospělí = 30,- Kč
- děti do 15 let = 20,- Kč
- doprovod = 10,- Kč
- držitelé rodinných pasů = 20% sleva
kategorie: sportovní
pořádá: CEKUS Chotěboř

Beseda: O zdraví
kdy: 10.2.2014 16:00
kde: společenská a kulturní místnost
adresa: Krále Jana 258, Chotěboř
popis akce:
Když člověk přichází do let, začíná ho všechno bolet. Můžete to změnit. Jak přecházet
zdravotním potížím? Poradíme Vám. Chcete zhubnout, ale přesto jíst vše, co máte rádi?
Pomůžeme Vám – budete hubnout zdravě a s úsměvem. Pro zájemce měření tělesných hodnot
zdarma.
kategorie: ostatní
pořádá: Městská knihovna Chotěboř

Valentýnská diskotéka pro děti
kdy: 13.2.2014
kde: Kavárna Chotěboř
adresa: Sladovnická 178, Chotěboř
popis akce:
Děti si vyrobí přáníčka – čaj pro děti zdarma. Více informací na www.kavarnachotebor.cz a
také přímo v kavárně.
kategorie: pro děti
pořádá Kavárna Chotěboř

Řízená degustace produktů vinařství Víno Bratel
kdy: 14.2.2014 17:30
kde: společenská a kulturní místnost
adresa: Krále Jana 258, Chotěboř
popis akce:

Vinotéka Chotěboř a Městská knihovna Chotěboř Vás zvou na řízenou degustaci produktů
vinařství Víno Bratel z Blatnice pod Sv. Antonínkem.
Rezervace je možná u pořadatelů, záloha 100 Kč je vratná při vstupu. Po degustaci bude
možné vína zakoupit.
kategorie: ostatní
pořádá: Vinotéka Chotěboř a Městská knihovna Chotěboř

Martin Semrád a hosté
kdy: 14.2.2014 19:00
kde: hotel Fantazie (bývalý hotel U zámku)
adresa: Riegrova 6, Chotěboř
popis akce:
Koncert rockové hudby.
kategorie: koncert, ostatní

Maškarní průvod obcemi Miřátky a Vepříkov
kdy: 15.2.2014
kde: obec Vepříkov a Miřátky
kategorie: ostatní
pořádá: SDH Vepříkov

50. Zahrádkářský ples
kdy: 15.2.2014 20:00
kde: hotel Fantazie (bývalý hotel U zámku)
adresa: Riegrova 6, Chotěboř
popis akce:
K tanci a poslechu hraje Březovanka. Připraveno bude předtančení, tradiční věcná tombola a
bohaté občerstvení.
kategorie: kulturní, ostatní
pořádá: Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Chotěboř

III. společný ples ve Vilémově
kdy: 15.2.2014 20:00
kde: KD Vilémov
adresa: Vilémov 180, Vilémov u Golčova Jeníkova
popis akce:
III. Společný ples SDH Vilémov a Mysliveckého sdružení Vilémov-Hostovlice. Hudba
skupina VYSOČINKA. Vstupné 80,- Kč.
kategorie: ostatní
pořádá: SDH Vilémov a Myslivecké sdružení Vilémov-Hostovlice

Hasičský ples v Habrech
kdy: 15.2.2014 20:00
kde: KD Habry
adresa: město Habry
popis akce:
Kapela humpolecká Lesanka
kategorie: ostatní
pořádá: SDH Habry

Hasičský ples v Jeřišně
kdy: 15.2.2014 20:00
kde: KD Jeřišno
adresa: obec Jeřišno
popis akce:
Tradiční hasičský ples, k tanci a poslechu hraje PUNC.
kategorie: ostatní
pořádá: SDH Jeřišno

Antonín Dvořák: RUSALKA (záznam)
kdy: 16.2.2014 17:00
kde: Kino Družba Chotěboř
adresa: Tyršova 256, Chotěboř
popis akce:
Záznam 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.
kategorie: kulturní, předprodej
pořádá: CEKUS Chotěboř

Cestopisná přednáška: ODYSEA
kdy: 17.2.2014 15:00
kde: společenská a kulturní místnost
adresa: Krále Jana 258, Chotěboř
popis akce:
Netradiční přednáška o pozoruhodných cestách Tomáše Černohouse. Vydejte se s ním na
bicyklu do Izraele a Palestiny, pěšky do posvátných míst gruzinského Kavkazu či pomocí
stratosferické sondy na okraj naší planety. Odysea vás zavede do míst, ve kterých se tají dech.
kategorie: ostatní
pořádá: Městská knihovna Chotěboř

Kurzy grafologie
kdy: 18.2.2014 15:00 – 18:00
kde: společenská a kulturní místnost
adresa: Krále Jana 258, Chotěboř
popis akce:
Městská knihovna Chotěboř zve na kurzy grafologie s Mgr. Lubošem Novotným.
Grafologie zkoumá písemný projev člověka, ze kterého skládá jeho psychologickou tvář.
Jedná se o psychodiagnostickou metodu poznávání toho, kdo písmo vytvořil. Její zvláštní
postavení je v tom, že nevyžaduje přítomnost zkoumané osoby.
kategorie: ostatní
pořádá: Městská knihovna Chotěboř

Bazárek pro maminky
kdy: 19.2.2014
kde: Kavárna Chotěboř
adresa: Sladovnická 178, Chotěboř
popis akce:

Více informací na www.kavarnachotebor.cz – nutná rezervace míst.
kategorie: ostatní
pořádá: Kavárna Chotěboř

Přednáška k Roku české hudby – České pěvecké hvězdy
kdy: 19.2.2014 16:00
kde: městská knihovna
adresa: Krále Jana 258, Chotěboř
popis akce:
Opět píšeme letopočet, jehož poslední číslicí je čtyřka, což pro kulturní veřejnost znamená, že
jsme vstoupili do Roku české hudby. Na počest uměleckého odkazu se konají během celého
roku v České republice (i v zahraničí) stovky akcí: koncerty, divadelní představení,
přednášky, besedy, výstavy atd.
Také Městská knihovna Chotěboř se připojuje k těm kulturním institucím, které svými
projekty naplňují myšlenku Roku české hudbby. Jedná se o malý cyklus přednášek nad
knihami, nazvaný „Česká hudba a hudebníci v literatuře“.
Úvodní přednáška bude věnována několika našim legendárním pěvkyním, které zářily na
světových podiích – Jarmile Novotné, Emě Destinové, Tereze Stolzové a Josefíně Duškové.
Přednáší Mgr. Zdeňka Málková.
kategorie: ostatní
pořádá Městská knihovna Chotěboř

Divadelní komedie: Zase ta sborovna
kdy: 20.2.2014 19:00
kde: Kino Družba Chotěboř
adresa: Tyršova 256, Chotěboř
popis akce:
Divadlo Pavla Trávníčka vám přináší komedii z prostředí provinčního učňovského
střediska, navazující na úspěšnou komedii Sborovna z roku 2007.
Více informací naleznete na www.cekus.eu.
Hrají: Pavel Trávníček, Uršula Kluková, Kateřina Kornová, Petra Jindrová, Monika
Fialková, Hana Tunová, Zdeněk Havlas.
Autor: Jaromír Břehový a Pavel Trávníček, režie: Pavel Trávníček
Vstupné: předprodej IC Chotěboř (tel. 569 626 634) 250 Kč, na místě 300 Kč, držitelé
abonentních průkazů 150 Kč.
kategorie: kulturní, předprodej
pořádá: CEKUS Chotěboř

Malawi club: přednášky s tématy
kdy: 21.2.2014 09:30 –17:30
kde: Kavárna Chotěboř
adresa: Sladovnická 178, Chotěboř
popis akce:
Od 9.30 a od 17.30 hodin – přednáška na téma: Vaše zdraví je zrcadlem Vaší rodiny:
seznamte se s možnostmi 21. století.
Vstupné 50 Kč. Celý výtěžek ze vstupného bude věnován na dobročinný projekt NTC –
pomoc dětem v Malawi.
Pro dětské návštěvníky hlídání zajišťuje formou výtvarné dílny Leona Burkoňová – Rodinné
aktivity. Cena 50 Kč.

Bonus pro maminky s dětmi: V tomto dni proběhne výběr dětí na BABY show, která se bude
konat v chotěbořské sokolovně v březnu 2014.
Zajistěte si Vaši vstupenku včas, jelikož je velmi omezený počet míst. Předprodej vstupenek
v Kavárně Sluníčko a v obchodě Textil UNO Chotěboř.
kategorie: ostatní
pořádá: Kavárna Chotěboř a Malawi klub

Turnaj ve videohrách
kdy: 21.2.2014 17:00
kde: hotel Fantazie (bývalý hotel U zámku)
adresa: Riegrova 6, Chotěboř
popis akce:
Turnaj o ceny. Více na www.hotelfantazie.cz.
kategorie: ostatní
pořádá: SFK Avalon

Maturitní ples Obchodní akademie Chotěboř
kdy: 21.2.2014 19:00
kde: Obchodní akademie Chotěboř
adresa: Na Valech 690, Chotěboř
popis akce:
Hraje Normal 03. Vstupenky na stání 150 Kč.
kategorie: kulturní, ostatní
pořádá: Obchodní akademie Chotěboř

Patchwork – sobotní dílna
kdy: 22.2.2014 09:00 – 15:00
kde: KD Junior
adresa: Tyršova 793, Chotěboř
popis akce:
Vyrábíme peněženku. Cena 200 Kč, učebna II. patro.
kategorie: ostatní
pořádá DDM-SVČ Junior Chotěboř

Lef de Bard + další kapela
kdy: 22.2.2014 19:00
kde: hotel Fantazie (bývalý hotel U zámku)
adresa: Riegrova 6, Chotěboř
popis akce:
Taneční zábava. Více informací na www.hotelfantazie.cz.
kategorie: ostatní

MOGUL
kdy: 22.2.2014 19:30
kde: Klub Vagon
adresa: Mírová 265, Golčův Jeníkov
popis akce: Taneční zábava
kategorie: ostatní
pořádá: Klub Vagon

Hasičský ples v Uhelné Příbrami
kdy: 22.2.2014 20:00
kde: sokolovna v Uhelné Příbrami
adresa: Uhelná Příbram 72
kategorie: ostatní
pořádá: SDH Uhelná Příbram

Kurzy grafologie
kdy: 25.2.2014 15:00 –18:00
kde: společenská a kulturní místnost
adresa: Krále Jana 258, Chotěboř
popis akce:
Městská knihovna Chotěboř zve na kurzy grafologie s Mgr. Lubošem Novotným.
Grafologie zkoumá písemný projev člověka, ze kterého skládá jeho psychologickou tvář.
Jedná se o psychodiagnostickou metodu poznávání toho, kdo písmo vytvořil. Její zvláštní
postavení je v tom, že nevyžaduje přítomnost zkoumané osoby.
kategorie: ostatní
pořádá: Městská knihovna Chotěboř

Koncert žáků ZUŠ Chotěboř
kdy: 27.2.2014 18:00
kde: sál ZUŠ
adresa: náměstí T.G.M. 322, Chotěboř
kategorie: koncert, kulturní
pořádá: ZUŠ Chotěboř

Zpracovalo:
Informační centrum Chotěboř, Krále Jana 258, 583 01 Chotěboř
tel.: 569 626 634, infocentrum@chot.cz, www.icchotebor.cz

