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Kalendář akcí   
leden 2018 

 
 
Pod hladinou šupina 
datum začátku akce: 1.12. 2017 
datum ukončení akce: 7.1. 2018 
čas začátku akce: 9:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Městské muzeum 
popis akce: Vánoční výstava kapříků vyrobených z různých materiálů a různými technikami. 
Výstava otevřena út – ne 9 – 12 a 13 – 17, prohlídky začínají vždy v celou hodinu. 
pořadatel: Městské muzeum Chotěboř  
 
Náš život s barvami, paletou a štetcem 
datum začátku akce: 8.12. 2017 
čas začátku akce: 17:00 
místo konání (obec): Chotěboř  
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna - podkroví 
popis akce: Výstava obrazů Bohuslava Jirky a Josefa Krumla.  
vstupné: dospělí 20 Kč, děti a mládež od 6 do 18 let, senioři od 65 let, ZTP, ZTP/P 10 Kč, děti do 
6 let zdarma. 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a Informační centrum Chotěboř  
 
Novoroční ohňostroj 
datum začátku akce: 1.1. 2018 
čas začátku akce: 0:30 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: nám. T.G.M.  
pořadatel: město Chotěboř  
 
Hudba Praha band 
datum začátku akce: 6.1. 2018 
čas začátku akce: 20:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Panský dům 
popis akce: koncert, vstupné v předprodeji 240 Kč, na místě 290 Kč 
pořadatel: Panský dům  
 
Aneta a Josef  
datum začátku akce: 7.1. 2018 
čas začátku akce: 16:00 
místo konání (obec): Golčův Jeníkov 
místo konání: kostel sv. Františka Serafínského 
popis akce: koncert 
pořadatel: Město Golčův Jeníkov  
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Napříč jižní Amerikou 
datum začátku akce: 8.1. 2018 
čas začátku akce: 16:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna – podkroví 
popis akce: cestopisná přednáška Jana Bajera, vstupné 50 Kč 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a Informační centrum Chotěboř 
 
Motörhead: Clean Your Clock 
datum začátku akce: 11.1. 2018 
čas začátku akce: 20:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: kino Chotěboř 
popis akce: záznam posledního koncertu skupiny, rezervace vstupenek na www.cekus.eu, 
předprodej v Informačním centru Chotěboř  
pořadatel: Cekus Chotěboř  
 
Šest stadií nemoci aneb jak dlouho trvá, nežli se nemoc plně projeví 
datum začátku akce: 15.1. 2018 
čas začátku akce: 17:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna – podkroví  
popis akce: přednáška Ivy Georgievové, vstupné 70 Kč 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a Informační centrum Chotěboř  
 
Zimní tvoření  
datum začátku akce: 16.1. 2018 
čas začátku akce: 14:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna – dětské oddělení 
popis akce: vyrábění výrobků se zimním motivem z různých materiálů, příspěvek 20 Kč  
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a Informační centrum Chotěboř  
 
Fialové podkroví  
datum začátku akce: 17.1. 2018 
čas začátku akce: 18:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna – podkroví  
popis akce: hostem Pavla Fialy bude PhDr. Ilona Vojancová, ředitelka Souboru lidových staveb 
Vysočina na Veselém kopci u Hlinska, vstupné dobrovolné 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a IC Chotěboř, Cekus Chotěboř  
 
Pavel Zedníček a Jana Paulová 
datum začátku akce: 17.1. 2018 
čas začátku akce: 20:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Panský dům 
popis akce: zábavný pořad, vstupné v předprodeji 250 Kč, na místě 300 Kč, předprodej v Panském 
domě a v Informačním centru Chotěboř 
pořadatel: Panský dům 
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Melodie stříbrného plátna 
datum začátku akce: 18.1. 2018 
čas začátku akce: 19:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: kino Chotěboř 
popis akce: účinkují pražští koncertní sólisté: Lydie Havláková, Vladimír Jelen, klavír: Jan Fiedler, 
vstupné v předprodeji 110 Kč, na místě 130 Kč, rezervace na www.cekus.eu, předprodej 
v Informačním centru Chotěboř  
pořadatel: Cekus Chotěboř  

 
Michal Pavlíček a trio 
datum začátku akce: 19.1. 2018 
datum začátku akce: 20:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Panský dům 
popis akce: účinkují: Michal Pavlíček, Miloš Meier, Martin Ivan a Michal Nejtek, vstupné 
v předprodeji 350 Kč, na místě 400 Kč, předprodej v Panském domě a Informačním centru 
Chotěboř.  
pořadatel: Panský dům  
 
Karneval  
datum začátku akce: 21.1. 2018 
čas začátku akce: 15:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: KD Junior 
popis akce: tanec, hry, soutěže, zábava 
pořadatel: DDM-SVČ Junior  
 
Stará Chotěboř ve fotografiích 
datum začátku akce: 22.1. 2018 
čas začátku akce: 16:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna – podkroví 
popis akce: promítání starých fotografií s komentářem Stanislava Michka a Mirka Slanaře, vstupné 
30 Kč.  
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a Informační centrum Chotěboř  
 
Společné čtení – Pohádky o trpaslících 
datum začátku akce: 25.1. 2018 
čas začátku akce: 16:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna – dětské oddělení 
popis akce: pohádku o trpaslících přečte Markéta Kadlecová  
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a Informační centrum Chotěboř  
 
Blbiny z ústní dutiny Jaroslava Suchánka s písničkami Pepy Štrosse 
datum začátku akce: 25.1. 2018 
čas začátku akce: 19:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: kino Chotěboř 
popis akce: vstupné v předprodeji 120 Kč, na místě 140 Kč, rezervace na www.cekus.eu, 
předprodej vstupenek v Informačním centru Chotěboř  
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pořadatel: Cekus Chotěboř  
 
Výstava Českého svazu ochránců přírody, Základní organizace Chotěboř 
datum začátku akce: 26.1. 2018 
datum ukončení akce: 2.3. 2018 
čas začátku akce: 17:30 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna – podkroví 
popis akce: Výstava, která prezentuje vše, co organizace za 36 let udělala pro ochranu přírody, 
vernisáž proběhne dne 26.1. 2018 v 17.30, otevřeno po – pá 8 – 16 hodin, dospělí 20 Kč, děti a 
mládež od 6 do 18 let, senioři od 65 let, ZTP, ZTP/P 10 Kč, děti do 6 let zdarma. 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a Informační centrum Chotěboř  
 
Přímý přenos z Metropolitní opery v New Yorku – TOSCA 
datum začátku akce: 27.1. 2018 
čas začátku akce: 18:45 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: kino Chotěboř 
popis akce: Pod taktovkou Jamese Levineho provede Orchestr Metropolitní opery Pucciniho 
dramatickou tragédii Tosca v nové inscenaci režiséra Sira Davida McVicara. V hlavních rolích 
žárlivé pěvkyně a jejího milence Cavaradossiho se objeví Sonja Jončeva a Vittorio Grigolo. Bídáka 
Scarpiu ztvární Bryn Terfel. Předpokládaná délka: 2h. 53 minut včetně dvou přestávek, vstupné 
v předprodeji 250 Kč, na místě 300 Kč, rezervace na www.cekus.eu, předprodej v Informačním 
centru Chotěboř  
pořadatel: Cekus Chotěboř 
 
Hasičský bál 
datum začátku akce: 26.1. 2018 
místo konání (obec): Vepříkov 
místo konání: hostinec 
popis akce: hraje Malá muzika Nauše Pepíka 
pořadatel: SDH Vepříkov  
 
Dětský maškarní karneval 
datum začátku akce: 27.1. 2018 
místo konání (obec): Vepříkov 
místo konání: hostinec 
pořadatel: SDH Vepříkov  
 
Energit  
datum začátku akce: 27.1. 2018 
čas začátku akce: 20:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Panský dům 
popis akce: účinkují: Luboš Andršt, Jiří „Zelí“ Zelenka, Jan Holeček, Vladimír „Guma“ Kulhánek, 
vstupné v předprodeji 150 Kč, na místě 200 Kč, předprodej v Panském domě a Informačním centru 
Chotěboř 
pořadatel: Panský dům  
 
Osobní styl a image 
datum začátku akce: 29.1. 2018 
čas začátku akce: 15:00 
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místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna – podkroví 
popis akce: Stylistka Dana Beranová poradí jak se správně obléci pro různé příležitosti, jaký střih 
oblečení zvolit pro váš typ postavy, pomocí barevné typologie najde vhodné barvy pro vás atd. 
vstupné 80 Kč, předprodej vstupenek v Informačním centru Chotěboř  
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a Informační centrum Chotěboř  
 
Zima nás neodradí  - buďme elegantní, zajímavé a šik 
datum začátku akce: 30.1. 2018 
čas začátku akce: 14:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna – podkroví 
popis akce: Seminář stylistky Dany Beranové o zimních barvách a barevných kombinacích, vázání 
šátků, šálů a o tom, co je právě „in“ a co naopak ze šatníku vyřadit apod. vstupné 80 Kč, 
předprodej v Informačním centru Chotěboř 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a Informační centrum Chotěboř  
 
 
 
 
 
 
 
Aktuálně předprodáváme:  
Přímé přenosy z Metropolitní opery v New Yorku v sezoně 2017 – 18  
Motörhead  
Melodie stříbrného plátna 
Michal Pavlíček a trio 
Show Pavla Zedníčka a Jany Paulové  
Energit 
Osobní styl a image – seminář  
Zima nás neodradí – seminář   
Vladivojsko 
Chvilková slabost – divadelní komedie 
Ivo Šmoldas a Jana Rychterová  
The Primitives Group  
Ivo Jahelka § Miroslav Paleček  
Komunál, Trautenberk, Artery  
Javory 
Galakoncert Hany Zagorové a Petra Rezka  
Veselka  
 
 

 
 
 
 
 
 

K 22.12. 2017 zpracovalo: 
Informační centrum Chotěboř, Fominova 257, 583 01 Chotěboř 
Tel.: 569 626 634, icchotebor@cekus.eu, www.icchotebor.cz 

Změna programu vyhrazena. 
 


