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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 
 
Drobná grafika -  výstava 
datum začátku akce: leden - únor 
čas začátku akce: 08.00 
místo konání: (obec): Chotěboř 
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna a Informační centrum Chotěboř 
druh akce: ostatní 
stručný popis akce: Sbírku zapůjčil pan Jaroslav Kreibich, výstava je otevřena 
v pondělí 8.00 – 12.00 a 13.00 – 17.30, út – pá 8.00 – 16.00 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a Informační centrum Chotěboř 
 
Jarní prázdniny s Juniorem 
datum začátku akce: 30.01.2015 
datum ukončení akce: 06.02.2015 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: KD Junior 
druh akce: pro děti 
stručný popis akce: 30.1. – 1.2. Ledová Praha, 3.2. Výlet do Aqualandu Moravia, 
4.2. Otvírák v klubu – deskové hry, fotbálek, ping-pong, 4.2. – 5.2. Přespání 
v Junioru, 6.2. Výlet na výstavu Hrady objevované a opěvované do Prahy. Přihlášky 
a více informací na www.ddmchotebor.cz 
pořadatel: DDM-SVČ Junior  
 
Veřejné bruslení 
datum začátku akce: 01.02.2015  
čas začátku akce: 10.00 
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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 sleva 20 %. 
pořadatel: CEKUS Chotěboř 
 
Bruslení s hokejkou 
datum začátku akce: 02.02.2015  
čas začátku akce: 09.30  
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 sleva 20%. 
pořadatel: CEKUS Chotěboř 
 
Veřejné bruslení 
datum začátku akce: 03.02.2015  
čas začátku akce: 09.30 
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 sleva 20 %. 
pořadatel: CEKUS Chotěboř 
 
Bruslení s hokejkou 
datum začátku akce: 04.02.2015  
čas začátku akce: 09.30  
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 sleva20 %. 
pořadatel: CEKUS Chotěboř 
 
Cestopisná beseda s promítáním 
datum začátku akce: 05.02.2015 
čas začátku akce: 17.00 
místo konání (obec): Vilémov 
místo konání: restaurace U Mnicha 
druh akce: vzdělávací 
stručný popis akce: beseda o USA – Florida, Las Vegas, vyprávět bude MVDr. Jan 
Šťastný 
 
Veřejné bruslení 
datum začátku akce: 05.02.2015  
čas začátku akce: 09.30 
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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 sleva 20 % . 
pořadatel: CEKUS Chotěboř 
 
Bruslení s hokejkou 
datum začátku akce: 06.02.2015  
čas začátku akce: 09.30 
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 sleva 20 %. 
pořadatel :CEKUS Chotěboř 
 
Veřejné bruslení 
datum začátku akce: 06.02.2015  
čas začátku akce: 20.00 
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 sleva 20 %. 
pořadatel: CEKUS Chotěboř 
 
Veřejné bruslení 
datum začátku akce: 07.02.2015  
čas začátku akce: 12.00 
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 sleva 20 %. 
pořadatel: CEKUS Chotěboř 
  
Putování Makedonií - cestovatelská beseda 
datum začátku akce: 09.02.2015 
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 
prošel severozápadní část země i oblast podél hranic s Albánií. 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a Informační centrum Chotěboř 
 
Český pohár ve volejbale mužů – čtvrtfinále 
datum začátku akce: 10.02.2015 
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čas začátku akce: 18.00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: SH Gymnázium 
druh akce: sportovní 
stručný popis akce: hrají Volejbal Brno vs. VK Dukla Liberec, vstupné 30,- Kč, děti a 
studenti zdarma 
 
O Kašpárkovi - pohádka  
datum začátku akce: 11.02.2015 
čas začátku akce: 09.30 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: KD Junior 
druh akce: pro děti 
stručný popis akce: Pohádka Divadla Úsměv Ludmily Frištenské, akce v rámci 
mateřského klubu.  
pořadatel: DDM-SVČ Junior Chotěboř 
 
Posezení u kávy s herečkou a zpěvačkou Kateřinou Brožovou 
datum začátku akce: 12.02.2015 
čas začátku akce: 18.00  
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Kavárna Chotěboř 
druh akce: ostatní 
stručný popis akce: Večerem provází PhDr. Jiří Vaníček. Rezervace míst od 23.1. 
2015 v kavárně, vstupné 90,- Kč. 
pořadatel: Kavárna Chotěboř 
 
Když se zhasne - divadelní komedie 
datum začátku akce: 12.02.2015 
čas začátku akce: 19.00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: kino Chotěboř 
druh akce: kulturní 
stručný popis akce: Divadelní komedie v podání chotěbořského ochotnického spolku 
Schod.  
pořadatel: SCHOD Chotěboř 
 
Maturitní ples VOŠ a OA Chotěboř  
datum začátku akce: 13.02.2015 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: sokolovna 
druh akce: kulturní 
stručný popis akce: hraje kapela Trik  
pořadatel: VOŠ a OA Chotěboř  
 
Valentýnská keramika 
datum začátku akce: 14.02.2015 
čas začátku akce: 09.00 
místo konání (obec): Chotěboř 



 5 

místo konání: KD Junior 
druh akce: ostatní 
stručný popis akce: Kurz, od 9.00 do 12.00 hodin, cena 300,- Kč, více informací na 
tel. 569 626 638.  
pořadatel: DDM-SVČ Junior Chotěboř 
 
O zlaté rybce – pohádka 
datum začátku akce: 14.02.2015 
čas začátku akce: 16.00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: KD Junior 
druh akce: pro_děti 
stručný popis akce: Pohádka Divadla Úsměv Ludmily Frištenské 
pořadatel: Divadlo Úsměv Ludmily Frištenské 
 
Přímý přenos z Metropolitní opery v New Yorku - 
Jolanta/Modrovousův hrad  
datum začátku akce: 14.02.2015 
čas začátku akce: 18.15 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: kino Chotěboř 
druh akce: kulturní 
stručný popis akce: Program složený ze dvou jednoaktovek: Čajkovského 
romantické pohádky Jolanta, která vypráví o probuzení slepé princezny,a Bartókova 
drásavého Modrovousova hradu, v němž musí novomanželka Juditha odemknout 
sedm zamčených dveří, aby poznala nejtemnější tajemství svého manžela. Rusky / 
maďarsky s anglickými a českými titulky, vstupné 250,- Kč v předprodeji 300,- Kč 
na místě, předprodej v Informačním centru Chotěboř. 
pořadatel: CEKUS Chotěboř 
 
Vztahy na úrovni - divadelní komedie 
datum začátku akce: 19.02.2015 
čas začátku akce: 19.00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: kino Chotěboř 
druh akce: kulturní 
stručný popis akce: Anglická komedie z prostředí vysoké politiky v podání divadelní 
společnosti Háta. Hrají: Lukáš Vaculík, Monika Absolonová, Adéla Gondíková, Martin 
Zounar a další. Vstupné: v předprodeji 280,- Kč, na místě 320,- Kč, držitelé 
abonentních průkazů 180,- Kč. Předprodej v Informačním centru Chotěboř.  
pořadatel: Cekus Chotěboř 
 
Pivovarský ples 
datum začátku akce: 21.02.2015 
čas začátku akce: 20.00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: hotel Fantazie 
druh akce: kulturní 
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stručný popis akce: Večerem provází taneční kapela Variace, host: Ukulele trouble 
makers - recesistický soubor hrající tradiční hity v netradičním provedení, bohatá 
tombola, ke každé vstupence pivo zdarma, vstupné včetně místenky 200,- Kč, 
předprodej v Informačním centru Chotěboř. 
pořadatel: Pivovar Chotěboř 
 
Šibřinky  
datum začátku akce: 21.02.2015 
místo konání (obec): Vepříkov 
místo konání: hostinec Vepříkov 
 
Koncert k výročí Jana Kubelíka 
datum začátku akce: 26.02.2015 
čas začátku akce: 18.30 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: sál Základní umělecké školy 
druh akce: kulturní 
stručný popis akce: Účinkují: Miroslav Vilímec - housle, Vladislav Vilímec - klavír, 
program: F. Benda: Sonáta A dur pro housle a klavír, V. Novák: Tři skladby pro 
housle a klavír op. 3, J. Suk: Čtyři skladby pro housle a klavír op. 17, J. Kubelík: 
Koncert č. 4 B dur, N. Paganini: Moto perpetuo op. 11 (upr. Jan Kubelík), vstupné: 
v předprodeji 120,- Kč, na místě 140,- Kč, držitelé abonentních průkazů 70,- Kč, 
předprodej v Informačním centru Chotěboř.  
pořadatel: CEKUS Chotěboř 
 
Výstava obrazů Jarmily Blablecové Krňávkové – „Sen“ 
datum začátku akce: 27.2. 2015 
datum ukončení akce: 17.4.2015 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna a Informační centrum Chotěboř 
druh akce: ostatní 
stručný popis akce: Vernisáž proběhne 27.7. od 16.00 hodin, hudební doprovod: 
Tomáš Prokopič, otevírací doba: Po 8.00 – 12.00 13.00 – 17.30, Út – Pá 8.00 – 16.00 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a Informační centrum Chotěboř 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               K 26.1.2015 zpracovalo: 

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

 


