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Výstava fotografií z Rakouska-Uherska ze 
sbírky Jaroslava Kreibicha 
datum začátku akce: 1.11.2014 
datum ukončení akce: 30.12.2014 
čas začátku akce: 8.00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna a IC Chotěboř 
(čítárna) 
druh akce: ostatní 
stručný popis akce: otevírací doba po 8.00 – 12.00 13.00 
– 17.30, út - pá 8.00 – 12.00 a 12.30 – 16.00  
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a IC Chotěboř 
 
Tradiční české vánoční ozdoby - prodej v Museum shopu 
datum začátku akce: 29.10.2014 
datum ukončení akce: 29.12.2014 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Městské muzeum Chotěboř 
druh akce: ostatní 
stručný popis akce: Prodej český ozdob z Horního Bradla. Muzeum shop otevřen: 
29.10 - 4.12. 2014 po - pá 9.00 - 16.00, 5.12 - 4.1. út - ne 9.00 - 12.00 13.00 - 
17.00, 24.12.zavřeno, 25. a 26.12. 13.00 - 17.00, 31.12. a 1.1. zavřeno. 
pořadatel: CEKUS Chotěboř 
 
Židovské hřbitovy - fotografie Hynka Boháče  
datum začátku akce: 13.11.2014 
datum ukončení akce: 30.12.2014 
čas začátku akce: 08.00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna Chotěboř – podkroví 
druh akce: ostatní 
stručný popis akce: Vernisáž proběhne ve středu 12.11. 2014 v 17 hodin. Výstava 
bude otevřena pondělí 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30, úterý - pátek 8.00 - 16.00 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a Informační centrum Chotěboř 
Výstava není přístupná v době konání těchto akcí: 27.11.8.00 – 12.00 Virtuální 
univerzita třetího věku, 1.12. od 16.30 hodin -  „Jídlem ke zdraví, rovnováze a 
radosti“ –  adventní beseda, 8.12. od 15.30 hodin - Cestovatelská přednáška  - 
Turistická výprava do Pyrenejí, 11.12. 8.00 – 12.00 Virtuální univerzita třetího věku  
 
"Jídlem ke zdraví, rovnováze a radosti" - adventní beseda 
datum začátku akce: 01.12.2014 
čas začátku akce: 16.30 
místo konání (obec): Chotěboř 
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místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna Chotěboř – podkroví 
druh akce: vzdělávací, ostatní 
stručný popis akce: Nejpřirozenějším léčivem je naše strava. Co vše lze vylepšit 
vhodným jídlem a pitím. S sebou: hrneček, bude se popíjet vánoční čaj, vstupné 
dobrovolné.  
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a Informační centrum Chotěboř 
 
Vražedná pole na Srí Lance - promítání dokumentu a diskuse 
k tématu 
datum začátku akce: 01.12.2014 
čas začátku akce: 20.00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna Chotěboř – podkroví 
druh akce: ostatní 
stručný popis akce: Film rekonstruuje události, které se odehrály během tří měsíců 
krutých bojů a přináší důkazy o válečných zločinech srílanské vlády. Režie: Callum 
Macrae, Velká Británie, 93 minut, vstupné dobrovolné, host: Petr Drbohlav, vedoucí 
mise Člověka v tísni na Srí Lance.  
pořadatel: Dobrá společnost a Knihovna Ignáta Herrmanna a Informační centrum 
Chotěboř 
 
Předvánoční jarmark  
datum začátku akce: 2.12.2014 
čas začátku akce: 17.00  
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: ZŠ Smetanova 
druh akce: ostatní 
stručný popis akce: Jarmark se uskuteční ve dnech 3. – 4.12. od 9.00 do 16.00 
hodin, 5.12. od 9.00 do 12.00 hodin 
 
Vánoční pohádka (s Mikulášem a čertíkem)  
datum začátku akce: 03.12.2014  

čas začátku akce: 09.30  
místo konání (obec): Chotěboř  
místo konání: KD Junior  

druh akce: pro děti  
stručný popis akce: Akce v rámci mateřského klubu.   
pořadatel: DDM-SVČ Junior Chotěboř 

 
Domov můj - 8. část cyklu přednášek k Roku české hudby 
datum začátku akce: 03.12.2014 

čas začátku akce: 16.00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna Chotěboř – podkroví 
druh akce: vzdělávací, ostatní 
stručný popis akce: 8. část cyklu přednášek k Roku české hudby - Česká hudba a 
hudebníci v literatuře - Domov můj (František Škroup, Bohuslav Martinů, Jan Václav 
Stamic a další), přednáší Mgr. Zdeňka Málková, vyprávění doplní fotografie, knižní a 
hudební ukázky.  
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pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a Informační centrum Chotěboř 
 
Vánoční výstava Světlo Vánoc 
datum začátku akce: 05.12.2014 
datum ukončení akce: 04.01.2015 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Městské muzeum Chotěboř 
druh akce: ostatní 
stručný popis akce: Vernisáž výstavy bude 4. prosince 2014 v 16.30 hodin. Výstava 
bude dále přístupná úterý - neděle 9.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00, 24.12., 31.12. a 
1.1. zavřeno, 25.12. a 26.12. 13.00 – 17.00, prohlídky při svitu svíček úterý, 
čtvrtek, neděle 15.00 - 17.00, pouze do 25.12. 2014. Doprovodný program: 17.12. 
Vánoční šotkova dílna 15.00 - 16.00, 28.12. Ukázka výroby řezaných svíček 13.00 - 
16.00.,  
pořadatel: Městské muzeum Chotěboř 
 
Veřejné bruslení 
datum začátku akce: 06.12.2014  
čas začátku akce: 12.30 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Aréna - zimní stadion 
druh akce: sportovní 
stručný popis akce: vstupné: dospělí 30,- Kč, děti do 15 let 20,- Kč, doprovod 10,- 
Kč, držitelé rodinných pasů 20 % sleva. 
pořadatel: CEKUS Chotěboř 
 
Mikulášský vláček  
datum začátku akce: 06.12.2014 
čas začátku akce: 13.00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: vlakové nádraží 
druh akce: pro děti 
stručný popis akce: Odjezdy mikulášského vláčku: Havl. Brod 13.10, Chotěboř 
13.40, 14.45, 15.45, 16.45, Ždírec nad Doubravou 14.05. Andělský autobus bude 
jezdit od 13.00 každou půl hodinu z chotěbořského náměstí a od parku Václava 
Fialy a zpět z nádraží. Jízdné: rodina (max. 4 osoby) 150,- Kč, jednotlivec 50,- Kč. 
pořadatel: DDM-SVČ Junior Chotěboř 
 
10. Jubilejní maškarní párty 
datum začátku akce: 06.12.2014 
čas začátku akce: 16.00 
místo konání (obec): Jeřišno 
místo konání: KD Jeřišno 
druh akce: pro děti 
pořadatel: o. s. Fantazáci 
 
Rozsvěcení vánočního stromu 
datum začátku akce: 6.12.2014 
čas začátku akce: 19.00 
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místo konání (obec): Jeřišno 
místo konání: náves 
druh akce: ostatní 
pořadatel: obec Jeřišno 
 
Mikulášské odpoledne v Panském domě  
datum začátku akce: 07.12.2014  
čas začátku akce: 14.00   
místo konání (obec): Chotěboř  
místo konání: Panský dům Chotěboř  
druh akce: pro děti    
pořadatel: Panský dům Chotěboř 
 
Veřejné bruslení 
datum začátku akce: 07.12.2014  
čas začátku akce: 16.00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Aréna - zimní stadion 
druh akce: sportovní 
stručný popis akce: vstupné: dospělí 30,- Kč, děti do 15 let 20,- Kč, doprovod 10,- Kč, držitelé rod
pořadatel: CEKUS Chotěboř 
 
Divadelní představení Bobani 
datum začátku akce: 07.12.2014 
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: Septima Gymnázia Chotěboř 
 
Pomáda aneb jsme parta správná!   
datum začátku akce: 07.12.2014  
čas začátku akce: 18.00  
místo konání (obec): Chotěboř  
místo konání: kino Chotěboř  
druh akce: kulturní  
stručný popis akce: Představení 3.A Gymnázia Chotěboř 
pořadatel: Gymnázium Chotěboř 
 
Keramický jarmark  
datum začátku akce: 07.12.2014  
datum ukončení akce: 10.12.2014  
čas začátku akce: 13.30.  
místo konání (obec): Chotěboř  
místo konání: Základní škola Buttulova  
druh akce: ostatní  
stručný popis akce: V neděli 7.12. otevřeno od 13.30. do 16.30, 8.12. - 10.12. od 
9.00 do 16.00 hodin.   
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pořadatel: Základní škola Buttulova 
 
Hudební slavnosti Vladimíra Reiského De Dubnic 
datum začátku akce: 07.12.2014 
čas začátku akce: 18.00 
místo konání (obec): Vilémov 
místo konání: zámek Vilémov 
druh akce: kulturní 
stručný popis akce: Maranatha Gospel Choir - adventní koncert, vstupné 80,- Kč 
dospělí, 50,- Kč senioři, studenti a děti. Vstupenky lze zakoupit na obecním úřadě 
městyse Vilémov, půl hodiny před představením, rezervace vstupenek na 
info@vilemovcastle.cz 
pořadatel: Městys Vilémov a Zámek Vilémov 
 

Cestovatelská přednáška - Turistická výprava do Pyrenejí 
datum začátku akce: 08.12.2014 
čas začátku akce: 15.30  
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna Chotěboř – podkroví 
druh akce: vzdělávací, ostatní 
stručný popis akce: Přednáší pan Václav Tuček z Bučovic nedaleko Vilémova, který 
cestoval se synem Václavem. Vstupné dobrovolné.  
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a Informační centrum Chotěboř 
 
Vánoční koncert  
datum začátku akce: 10.12.2014  
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 Renáta Piklová, klavírní doprovod - Jakub Pikla, vstupné dobrovolné.   
pořadatel: Dětské pěvecké sbory Kvítek a Kvíteček při ZŠ Chotěboř  
 
Chotěbořské vánoční trhy  
datum začátku akce: 12.12.2014   
čas začátku akce: 8.00   
místo konání (obec): Chotěboř  
místo konání: nám. T. G. M.  
druh akce: ostatní   
pořadatel: CEKUS Chotěboř 
 
Vypouštění balónků s přáním Ježíškovi  
datum začátku akce: 12.12.2014 
čas začátku akce: 14.30 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: tržnice naproti obch. středisku Doubravka 
druh akce: pro děti, ostatní 
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stručný popis akce: Sraz ve 14.30 naproti obch. středisku Doubravka. Hromadné 
vypouštění v 15.15. hodin. Kartičky k napsání nebo namalování přání budou k 
dispozici týden před akcí v Junioru. Více informací na www.ceskyjezisek.cz 
pořadatel: DDM-SVČ Junior Chotěboř 
 
Veřejné bruslení 
datum začátku akce: 13.12.2014 
čas začátku akce: 14.00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Aréna - zimní stadion 
druh akce: sportovní 
stručný popis akce: Vstupné: dospělí 30,- Kč, děti do 15 let 20,- Kč, doprovod 10,- 
Kč, držitelé rodinných pasů 20% sleva. 
pořadatel: Cekus Chotěboř 
 
Přímý přenos z metropolitní opery v New Yorku - MISTŘI PĚVCI 
NORIMBERŠTÍ 
datum začátku akce: 13.12.2014 
čas začátku akce: 17.45 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: kino Chotěboř 
druh akce: kulturní 
stručný popis akce: Účinkují: AAnnette Dasch (Eva), Karen Cargill (Magdalene), 
Johan Botha (Walther von Stolzing), Paul Appleby (David), Johan Reuter (Hans 
Sachs), Johannes Martin Kränzle (Beckmesser), Hans-Peter König (Pogner), Matthew 
Rose (noční hlídač). Vstupné: 250,- Kč v předprodeji, 300,- Kč na místě, předprodej 
v Informačním centru Chotěboř. 
pořadatel: CEKUS Chotěboř 
 
Fofrton - rocková taneční zábava  
datum začátku akce: 13.12.2014   
čas začátku akce   
místo konání (obec): Chotěboř  
místo konání: hotel Fantazie  
druh akce: kulturní  
stručný popis akce   
pořadatel: hotel Fantazie  
 
Předvánoční vystoupení tanečního oboru a pěveckého sboru ZUŠ 
Chotěboř  
datum začátku akce: 17.12.2014  
čas začátku akce: 18.00  
místo konání (obec): Chotěboř  
místo konání: sokolovna  
druh akce: kulturní  
pořadatel: Základní umělecká škola Chotěboř  
 
Vánoční koncert ZUŠ Chotěboř  
datum začátku akce: 18.12.2014   
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čas začátku akce: 18.00  
místo konání (obec): Chotěboř  
místo konání: Základní umělecká škola  
druh akce: kulturní  
pořadatel: Základní umělecká škola Chotěboř  
 
Divadelní představení - Když se zhasne  
datum začátku akce: 19.12.2014 
čas začátku akce: 19.00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: kino Chotěboř 
druh akce: kulturní 
stručný popis akce: Divadelní představení v podání ochotnického spolku JenTak 
Havlíčkova Borová. Však to znáte: svátky míru a pohody, všude voní punč, všichni 
se máme rádi. Neudělali byste pro své bližní laskavost? Bláznivý večírek plný 
šarvátek, intrik, nedorozumění i nečekaných zvratů může začít. Tato párty vás 
nenechá vydechnout. Vánoční pohoda? To nikdy! Vstupné dobrovolné. 
Scénář: Michaela Doleželová a Roman Vencl, režie: Hana Tonarová, hrají: Pepa 
Nevole, Dáda Hamerníková, Hana Tonarová a Zdenda Štěpán.  
pořadatel: Ochotnický spolek JenTak Havlíčkova Borová, o. s. 
 
Chotěbořské vánoční trhy  
datum začátku akce: 19.12.2014   
čas začátku akce: 08.00  
místo konání (obec): Chotěboř  
místo konání: nám. T. G. M.  
druh akce: ostatní  
pořadatel: CEKUS Chotěboř 
 
Koncert smíšeného pěveckého sboru Doubravan  
datum začátku akce: 19.12.2014    
čas začátku akce   
místo konání (obec): Chotěboř  
místo konání: kostel sv. Jakuba  
druh akce: kulturní   
pořadatel:  Smíšený pěvecký sbor Doubravan   
 
Betlémské světlo   
datum začátku akce: 23.12.2014  
čas začátku akce: 14.00  
místo konání (obec): Chotěboř  
místo konání: nám. T. G. M.  
druh akce: ostatní  
stručný popis akce: Betlémské světlo bude tradičně k dispozici na náměstí v 
indiánském týpí a následně v kostele sv. Jakuba Staršího. Pro zesnulé bude svíce s 
Betlémským světlem připravena i u vstupu na chotěbořský hřbitov. Nedočkaví 
zájemci si mohou pro světlo dojít na chotěbořské nádraží 20.12.v 10.35 hodin, kam 
ho přiveze osobní vlak.   
pořadatel: Skautské středisko Doubravka 
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Předvánoční koncert v kostele sv. Jakuba  
datum začátku akce: 23.12.2014  
čas začátku akce: 18.00  
místo konání (obec): Chotěboř  
místo konání: kostel sv. Jakuba  
druh akce: kulturní  
stručný popis akce: Účinkují: Eliška Mlatečková - zpěv, Jakub Pikla - varhany, 
program: vánoční písně a koledy z Čech i Evropy, písně a árie známých mistrů.   
pořadatel: farnost sv. Jakuba 
 
Vánoční koncert - Yvetta Blanarovičová  
datum začátku akce: 27.12.2014 
čas začátku akce: 19.00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: kino Chotěboř 
druh akce: kulturní 
stručný popis akce: Vstupné: 350,- Kč v předprodeji, 400,- Kč na místě, 200,- Kč 
držitelé abonentních průkazů, předprodej v Informačním centru Chotěboř 
pořadatel: Cekus Chotěboř 
 
Vánoční ples tanečníků 
datum začátku akce: 27.12.2014 
čas začátku akce: 20.00  
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: hotel Fantazie 
druh akce: ostatní 
stručný popis akce: vstupné 100,- Kč, předprodej u pokladny v tanečních kurzech a 
od 9.12. v Informačním centru Chotěboř 
pořadatel: TŠ Bohémia  
 
André Rieu - záznam houslového koncertu  
datum začátku akce: 30.12.2014 
čas začátku akce: 20.00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: kino Chotěboř 
druh akce: kulturní 
stručný popis akce: Nizozemský houslista, dirigent  a skvělý bavič s obrovským 
smyslem pro humor André Rieu vyprodává největší haly, hostuje v nejprestižnějších 
destinacích a po celém světě vyvolává nadšení, dojetí a zamyšlení nad sílou tónů 
hudby. Uvidíte 10. výroční koncert z rodného Maastrichtu, který se koná pod širým 
nebem na náměstí a kromě Andrého zde vystoupí spousta dalších umělců, jeho 60 
člený Johan Strauss Orchestra a užijete si také světelnou show a ohňostroj.  
Vstupné 250,- Kč, předprodej v Informačním centru Chotěboř. 
pořadatel: CEKUS Chotěboř 
 
Silvestrovský večer s pohodovou živou hudbou 
datum začátku akce: 31.12.2014 
čas začátku akce: 19.00 
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místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Thang long restaurant 
druh akce: kulturní 
stručný popis akce: K tanci a poslechu hraje Josef Pinkava a Olga Březinová, 
vstupné s půlnočním přípitkem 150,- Kč, vstupné s kompletním menu a přípitkem 
300,- Kč.  
pořadatel: Thang long restaurant 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                     K 27.11.2014 zpracovalo: 

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

 


