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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 
 
Silicon - silvestrovský festival fantastiky a her  
datum začátku akce: 30.12.2014 
datum ukončení akce: 4.01.2015 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: hotel Fantazie (bývalý hotel U zámku) 
druh akce: ostatní 
stručný popis akce: Více informací na www.hotelfantazie.cz 
pořadatel: hotel Fantazie 
 
Veřejné bruslení 
datum začátku akce: 1.1.2015 
čas začátku akce: 14.00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: aréna – zimní stadion  
druh akce: sportovní 
stručný popis akce: vstupné 30,- Kč, děti do 15 let 20,- Kč, doprovod 10,- Kč, 
držitelé rodinných průkazů sleva 20 %. 
pořadatel: Cekus Chotěboř 
 
Novoroční koncert 
datum začátku akce: 1.1.2015 
čas začátku akce: 17.00  
místo konání (obec): Golčův Jeníkov 
místo konání: kostel sv. Františka Serafínského 
stručný popis akce: účinkují: Olga Procházková – soprán, (sólistka opery v Opavě), 
Vlastimil Halas – trubka a piccolo trubka, František Šmíd – varhany a klávesy 
 
Veřejné bruslení 
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datum začátku akce: 2.1.2015 
čas začátku akce: 12.15 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: aréna – zimní stadion  
druh akce: sportovní 
stručný popis akce: vstupné 30,- Kč, děti do 15 let 20,- Kč, doprovod 10,- Kč, 
držitelé rodinných průkazů sleva 20 %. 
pořadatel: Cekus Chotěboř 
 
Veřejné bruslení 
datum začátku akce: 3.1.2015 
čas začátku akce: 12.00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: aréna – zimní stadion  
druh akce: sportovní 
stručný popis akce: vstupné 30,- Kč, děti do 15 let 20,- Kč, doprovod 10,- Kč, 
držitelé rodinných průkazů sleva 20 %. 
pořadatel: Cekus Chotěboř 
 
Veřejné bruslení 
datum začátku akce: 4.1.2015 
čas začátku akce: 13.00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: aréna – zimní stadion  
druh akce: sportovní 
stručný popis akce: vstupné 30,- Kč, děti do 15 let 20,- Kč, doprovod 10,- Kč, 
držitelé rodinných průkazů sleva 20 %. 
pořadatel: Cekus Chotěboř 
 
Výstava Grafik Vendy Hoblinky Chalupy  
datum začátku akce: 06.01.2015 
datum ukončení akce: 19.02.2015 
čas začátku akce: 08.00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna a Informační centrum Chotěboř 
druh akce: ostatní 
stručný popis akce: Výstava s názvem Přeneseno na papír - vše, co bylo ukryto v 
hmotě kmenů a větví stromů, je zvláštní technikou zaznamenáno na papír dříve, 
než se tato hmota oxidací promění v popel a dým. Výstava bude obohacena o 
fotografie a koláže Jana Smejkala. Vernisáž 9.1. 2015 v 17.00 hodin, slovem 
provede Standa Michek, hudební doprovod Petra Ochová a Soňa Brabcová, catering 
Panský dům Chotěboř. Výstava otevřena v pondělí 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30, 
úterý - pátek 8.00 - 16.00. 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a Informační centrum Chotěboř 
 
Taneční pro manželské a přátelské páry - začátek kurzu  
datum začátku akce: 06.01.2015 
čas začátku akce: 18.00  
místo konání (obec)Chotěboř 
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místo konání: KD Junior 
druh akce: ostatní 
stručný popis akce: Proběhne 5 lekcí pro mírně pokročilé a pokročilé. Vede Ing. 
Bohumil Černý z Taneční školy Bohémia z Chrasti.  
pořadatel: DDM-SVČ Junior Chotěboř 
 
Veselá zima s vepříkem a kůzletem - pohádka  
datum začátku akce: 07.01.2015 
čas začátku akce: 9.30 
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 
 
Pokračovací taneční - začátek kurzu 
datum začátku akce: 08.01.2015 
čas začátku akce: 18.00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: KD Junior 
druh akce: ostatní 
stručný popis akce: Kurz je určen pro absolventy základních kurzů tance a 
společenského chování.  
pořadatel: DDM-SVČ Junior Chotěboř 
 
V + W + J Písničky Osvobozeného divadla 
datum začátku akce: 08.01.2015 
čas začátku akce: 19.00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: kino Chotěboř 
druh akce: kulturní 
stručný popis akce: Průřez desetiletým obdobím vývoje Osvobozeného divadla 
obsahuje výběr písní, jež vznikaly za spolupráce Jiřího Voskovce, Jana Wericha a 
Jaroslava Ježka v období mezi oběma válkami. Mladá, úspěšná a bezstarostná 
generace se postavila svou tvorbou hrozbě války a nastupující moci fašismu. 
Pořadem provází Lydie Havláková a účinkují pražští koncertní sólisté. Vstupné: v 
předprodeji 110,- Kč, na místě 130,- Kč, držitelé abonentních průkazů 80,- Kč. 
Předprodej v Informačním centru Chotěboř.  
pořadatel: CEKUS Chotěboř 
 
Country bál  
datum začátku akce: 16.01.2015 
čas začátku akce: 19.30 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: KD Junior 
druh akce: kulturní 
stručný popis akce: Hraje kapela Hrůza band a hosté, rezervace stolů na emailu: 
kucera@ddmchotebor.cz nebo na tel. 569 626 638, vstupné dobrovolné.  
pořadatel: DDM-SVČ Junior Chotěboř 
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Přímý přenos z metropolitní opery v New Yorku - Veselá vdova 
datum začátku akce: 17.01.2015 
čas začátku akce: 18.45 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: kino Chotěboř 
druh akce: kulturní 
stručný popis akce: Brodwayská režisérka a choreografka Susan Stroman, která 
inscenovala například muzikály Crazy for You, Contact nebo The Producers, jež 
získaly ocenění Tony Award, bude v Metropolitní opeře debutovat rozkošnickou 
incenací Lehárovy nestárnoucí operety Veselá vdova. Zpívat se bude v novém 
anglickém překladu Jeremyho Samse. Lehárovo nejznámější dílo patří mezi divácké 
hity už od své premiéry v roce 1905. Kdo by neznal píseň o Vilje. "U Maxima jsem 
znám" anebo "Ženy , ženy". Renée Fleming si svůj rozsáhlý repertoár, čítající jen v 
Metropolitní opeře na 22 rolí, rozšíří o ovdovělou pařížskou milionářku Hanu. Za 
dirigentským pultem stane Andrew Davis a na jevišti dále Nathan Gunn v roli 
Hannina milence Danila, Alek Shrader coby mladý šlechtic Camille de Rosillon, 
Thomas Allen jako intrikánský baron Zeta a broadwayská sopranistka Kelli O´Hara 
ve svém metropolitním debutu jako baronova manželka, koketa Valencie. 
Předpokládaná délka přenosu 2 hodiny a 57 minut, vstupné v předprodeji 250,- Kč, 
na místě 300,- Kč. Předprodej v informačním centru Chotěboř.  
pořadatel: CEKUS Chotěboř 
 
Karneval 
datum začátku akce: 18.01.2015 
čas začátku akce: 14.00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: KD Junior 
druh akce: pro děti 
stručný popis akce: Tanec, program pro děti, občerstvení. Vstupné: děti do 75 cm 
zdarma, ostatní 30,- Kč.  
pořadatel: DDM-SVČ Junior Chotěboř 
 
Pohádkový Uzbekistán – přednáška 
datum začátku akce: 19.01.2015 
čas začátku akce: 16.00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna Chotěboř – podkroví 
druh akce: odborné vzdělávací 
stručný popis akce: Přednáška cestovatele Libora Drahoňovského s promítáním 
fotografií. Vstupné dobrovolné.  
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a Informační centrum Chotěboř 
 
Koncert žáků ZUŠ Chotěboř 
datum začátku akce: 22.01.2015 
čas začátku akce: 18.00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: sál Základní umělecké školy 
pořadatel: Základní umělecká škola Chotěboř 
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Hasičský bál 
datum začátku: 23.1.2015 
místo konání (obec): Vepříkov 
místo konání: hostinec Vepříkov 
stručný popis akce: hraje Malá muzika Nauše Pepíka  
 
Keramický kurz Ledové snění  
datum začátku akce: 24.01.2015 
čas začátku akce: 09.00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: KD Junior 
druh akce: ostatní 
stručný popis akce: Cena kurzu 300,- Kč. 
pořadatel: DDM-SVČ Junior Chotěboř 
 
Dětský karneval: 
datum začátku akce: 24.1.2015 
místo konání (obec): Vepříkov 
místo konání: hostinec Vepříkov 
 
Co skrývají biblická jména 
datum začátku akce: 28.01.2015 
čas začátku akce: 16.30 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna Chotěboř – podkroví 
druh akce: ostatní 
stručný popis akce: Přednáší: ThMgr. Michal Krchňák, překladatel českého 
studijního překladu bible a jeho vyprávění o významu a zvláštních souvislostech. 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a Informační centrum Chotěboř 
 
Přímý přenos z metropolitní opery v New Yorku - Hoffmannovy 
povídky  
datum začátku akce: 31.01.2015 
čas začátku akce: 18.45 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: kino Chotěboř 
druh akce: kulturní 
stručný popis akce: Vittorei Grigolo se představí v titulní roli Offenbachových 
Hoffmannových povídek po boku abchazské sopranistky Hibly Gerzmavy, která 
ztvární dvě operní hrdinky - nemocnou zpěvačku Antonii a sobeckou herečku Stellu. 
Mechanickou loutku Olympii si zahraje americká sopranistka Erin Morley, kurtizánu 
Giuliettu angličanka Christine Rice. Roli Nicklausse si zopakuje Kate Lindsey a 
Thomas Hampson svůj úctyhodný metropolitní repertoár rozříší o čtyři démony. 
Orchestr Metropolitní opery bude řídit Yves Abel. Předpokládaná délka přenosu 3 
hodiny a 46 minut. Vstupné v předprodeji 250,- Kč,na místě 300,- Kč. Předprodej v 
Informačním centru Chotěboř. 
pořadatel: CEKUS Chotěboř 
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                                                K 20.12.2014 zpracovalo: 

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

 


