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Kalendář akcí – 

únor 2016 
 
 
Čajování v Chotěboři 
datum začátku akce: 15.01.2016 
datum ukončení akce: 26.02.2016 
čas začátku akce: 08.00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna - podkroví 
druh akce: ostatní 
stručný popis akce: Výstava čajových přebalů ze sbírek Michaely Pavlasové, Renaty 
Vodičkové, Jitky Macháčkové, Hany Pavláskové, Simony Uchytilové a Elišky 
Pavlíkové. Otevřeno: po 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30, út - pá 8.00 - 16.00. 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a Informační centrum Chotěboř 
 
Tvořivá dílna 
datum začátku akce: 02.02.2016 
čas začátku akce: 14:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání : Knihovna Ignáta Herrmanna - dětské oddělení 
druh akce: pro děti 
stručný popis akce: Děti budou vyrábět dárek na Valentýna. 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a Informační centrum Chotěboř 
 
Opuštěný vesmír 
datum začátku akce: 02.02.2016  
čas začátku akce: 20.00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání : kino Chotěboř 
druh akce: ostatní 
stručný popis akce: Dokumentární film Opuštěný vesmír je o smrti a umírání a o 
dvou (ne)možnostech posmrtné existence. V prvním pohledu se podíváme na 
současné poznatky vědy, které dnes nevylučují „zatím" nedefinovanou formu 
přetrvání lidské podstaty i po fyzické smrti. Ve druhém pak na osobní zážitky se 
smrtí... Smrt představuje cosi, na co je moderní společnost alergická – to, co se 
nedá kontrolovat, nad čím nemůžeme racionálně zvítězit. To, co je větší než my, 
co staví náš veškerý um, naše vědomosti a schopnosti mimo provoz. S trochou 
nadsázky lze říci, že smrt je poslední odlesk Boha v naší egoisticky „všemocné" 
společnosti – závan něčeho, co nás přesahuje a s čím si nevíme rady. Věčné 
otazníky lidské existence zůstávají nezodpovězené. Narodíme se, aniž bychom si 
mohli vybrat kam a nevíme ani kdy a dokonce ani proč. Oslavíme několik desítek 
narozenin a pak odcházíme ze světa a opět nevíme kam. Někdy víme proč, tušíme 
kdy, ale nevíme kam. Svůj život umíme víceméně ovlivnit, někdy snad i jeho kvalitu 
a délku. Co nás čeká po smrti, zůstává tajemstvím přesto, že urputně hledáme 
odpověď – ve víře, přesněji v nejrůznějších náboženstvích a sektách, 
psychotronice, či jiných „vědách". Ale jak to je doopravdy? Má tato otázka smysl? 
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Jsme opravdu odsouzeni k tomu, abychom nevěděli? Zkolabovala by lidská populace 
a civilizace, kdybychom měli jistotu, že život je jenom bezvýznamné intermezzo 
věčné existence? Spáchali bychom masovou sebevraždu, kdybychom měli jistotu, že 
po smrti je lépe, že tam začíná naše pravá cesta? Co je po životě? Předprodej v IC 
Chotěboř. 
pořadatel: CEKUS Chotěboř 
 
Valentýnské tvoření 
datum začátku akce: 04.02.2016  
čas začátku akce: 09.00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání : KD Junior 
druh akce: pro děti 
stručný popis akce: Dílna pro děti a maminky v herně mateřského klubu, tentokrát s 
tematikou Valentýna. Sraz v 9.00 hodin, vstupné 40,- Kč. Vhodné i pro nejmenší 
děti, budeme stříhat, lepit, vyrábět hezké dekorace. Dotazy a registrace na emailu 
hanihochmanova@seznam.cz. 
pořadatel: DDM-SVČ Junior 
 
Společné čtení - Jak to bylo, pane Lado? 
datum začátku akce: 04.02.2016  
čas začátku akce: 16.00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání : Knihovna Ignáta Herrmanna - dětské oddělení 
druh akce: pro děti 
stručný popis akce: Z knížek Josefa Lady čte Standa Michek. 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a Informační centrum Chotěboř 
 
Čtenářská dílna 
datum začátku akce: 05.02.2016  
čas začátku akce: 20.00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání : salonek hospůdky Niklovna 
druh akce: ostatní 
stručný popis akce: Debatovat se bude nad knihou Hermanna Hesse Hra se 
skleněnými perlami. 
pořadatel: Dobrá společnost 
  
Ples obchodní akademie 
datum začátku akce: 05.02.2016   
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání : sokolovna 
druh akce: kulturní 
pořadatel: Obchodní akademie Chotěboř 
 
Diskotéka 
datum začátku akce: 06.02.2016 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: sokolovna 
druh akce: kulturní 
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Hravé pondělí 
datum začátku akce: 08.02.2016 
čas začátku akce: 08.00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání : KD Junior 
druh akce: pro děti 
stručný popis akce: Prázdninový den v Junioru. K dispozici budou deskové hry, 
pohádky, výtvarná dílna, fotbálek, taneční koberečky, geocaching. Vstupné 100,- 
Kč. Přihlášení předem na tel. 569 626 638, e-mailem: peskova@ddmchotebor.cz 
nebo osobně v Junioru do 1.2. 
pořadatel: DDM-SVČ Junior 
 
Jarní prázdniny v knihovně 
datum začátku akce: 08.02.2016 
datum ukončení akce: 12.02.2016  
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání : Knihovna Ignáta Herrmanna - dětské oddělení 
druh akce: pro děti 
stručný popis akce: Po 9.00 - 12.00 hravé dopoledne, Út 13.00 - 16.00 tvořivé 
odpoledne, Čt 9.00 - 12.00 čtení Příšerné zlobilky. Celý týden malování, rébusy, 
křížovky. 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a Informační centrum Chotěboř 
 
Citohrátky s Misabelkou 
datum začátku akce: 08.02.2016  
čas začátku akce: 16.00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání : Knihovna Ignáta Herrmanna - podkroví 
druh akce: ostatní 
stručný popis akce: Pomocí zvuku nástrojů např. šamanských bubnů, djembe, 
chrastidel, kalimby, zvonků aj. se uzdravuje emoční i tělesná úroveň, která má za 
sebou silné prožitky strachů či jiných bariér, které brání být sám se sebou v 
harmonii. Zvuk proudí do místa, kde je usídlen základ těchto bariér a začíná 
uzdravující proces. Vstupné dobrovolné. 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a Informační centrum Chotěboř 
 
Dáma s kaméliemi 
datum začátku akce: 13.02.2016  
čas začátku akce: 19:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání : digitální kino 
druh akce: kulturní 
stručný popis akce: Přenos baletu z Velkého divadla v Moskvě. Vstupné 250 Kč/150 
Kč děti, studenti, senioři. Předprodej v Informačním centru Chotěboř.  
pořadatel: CEKUS Chotěboř 
 
Valentýnská taneční párty s Caribe 
datum začátku akce: 13.02.2016 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Panský dům 
druh akce: kulturní 
pořadatel: Panský dům  
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Pitné a čistící zimní kúry 
datum začátku akce: 15.02.2016  
čas začátku akce: 17.00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání : Knihovna Ignáta Herrmanna - podkroví 
druh akce: vzdělávací 
stručný popis akce: Účastníci se dozví o prevenci chřipky, bolesti kloubů a zad, 
alergií a ekzémů. Jednoduché zimní pitné a čistící kúry, jak je připravit a proč jsou 
důležité. Na přednášce se bude popíjet čas, s sebou hrneček. Přednáší Iva 
Georgievová. 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a Informační centrum Chotěboř 
 
Pohádka o zvířátkách 
datum začátku akce: 17.02.2016 
čas začátku akce: 10.00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání : KD Junior 
druh akce: pro děti 
stručný popis akce: Představení v Junioru pro nejmenší diváky. Pohádka Divadla 
Úsměv Ludmily Frištenské. Začátek v 10.00 hodin na velkém sále Junioru. Přijďte s 
dětmi ochutnat hrané pohádky. Cena 30,- Kč za rodinu. 
pořadatel: DDM-SVČ Junior 
 
Byt na inzerát - divadelní komedie 
datum začátku akce: 18.02.2016  
čas začátku akce: 19.00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání : kino Chotěboř 
druh akce: kulturní 
stručný popis akce: Divadelní společnost Háta uvádí francouzskou komedii. 
Vstupné: v předprodeji 280 Kč, na místě 320 Kč. Předprodej v Informačním centru 
Chotěboř. 
pořadatel: CEKUS Chotěboř 
 
7. pivovarský ples 
datum začátku akce: 20.02.2016  
čas začátku akce: 20:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání : hotel Fantazie 
druh akce: kulturní 
stručný popis akce: Večerem provází taneční kapela Bosáci, jako host vystoupí 
Navostro. Doprovodný program i bohatá tombola zajištěny. Vstupné: předprodej IC 
Chotěboř 200 Kč 
pořadatel: Pivovar Chotěboř 
 
Truda Grosslichtová - přednáška Mileny Novákové 
datum začátku akce: 22.02.2016  
čas začátku akce: 16.00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna - podkroví 
druh akce: ostatní 
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stručný popis akce: Přednáška o nejobsazovanější a nejpopulárnější československé 
herečce 30. let 20. století. Truda Grosslichtová  hrála např. ve filmech Advokátka 
Věra, Kvočna, Revizor, Jedenácté přikázání aj. Přednášet bude Milena Nováková - 
autorka knihy o hereččině životě Já jedu dopředu, jak nejlíp dovedu. 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a Informační centrum Chotěboř 
 
Ukázková lekce pro maminky s miminky 
datum začátku akce: 25.02.2016  
čas začátku akce: 09.00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání : KD Junior 
druh akce: ostatní 
stručný popis akce: Cvičení pro děti od 6 měsíců – dokud nechodí. Lekce trvá 45 
minut, cena 30,- Kč. Děti čekají říkanky, zpívání, podpora ve správném vývoji a 
maminky posilování, protažení a pilates prvky. Vede Hanka Hochmanová, můžete se 
zaregistrovat na emailu hanihochmanova@seznam.cz, nebo přijít rovnou na tuto 
lekci. Začínáme v 9.00 hodin, v Junioru 2. patro, malá tělocvična. 
pořadatel: DDM-SVČ Junior 
 
Ze srdce Evropy do Santiaga de Compostela aneb pěšky z České 
republiky až k oceánu na západ Španělska 
datum začátku akce: 29.02.2016  
čas začátku akce: 16.00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání : Knihovna Ignáta Herrmanna - podkroví 
druh akce: vzdělávací 
stručný popis akce: Cestovatel Patrik Kotrba prozradí jaké to je vydat se pěšky z 
domu přes půlku rodného kontinentu až na západ Španělska, spát pod širým nebem, 
v lesích, probudit se na skále nad mořem, vidět mihotavý východ slunce nebo jaké 
je Santiago. Vše promítne, zahraje a přednese. 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a Informační centrum Chotěboř 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
¨ 
 
 
 
 
 
 
 

K 22.1. 2016 zpracovalo: 
Informační centrum Chotěboř, Krále Jana 258, 583 01 Chotěboř 
Tel.: 569 626 634, infocentrum@chot.cz, www.icchotebor.cz 

Změna programu vyhrazena. 

 
  


