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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 27.2. 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 

 
1.část cyklu přednášek s názvem "Jak to bylo...." PARTYZÁNI 
Z VYSOČINY 
datum začátku akce: 02.03.2015 
čas začátku akce: 15.00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna a Informační centrum Chotěboř 
druh akce: vzdělávací, ostatní 
stručný popis akce: Přednáší spoluautor knihy "Partyzánská odysea a osud Věry 
Pilařové" a autor publikace "Válečná léta v Krucemburku". Vstupné dobrovolné. 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a Informační centrum Chotěboř 
 
Jízda na hraně - promítání dokumentu  
datum začátku akce: 02.03.2015 
čas začátku akce: 20.00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna a Informační centrum Chotěboř 
druh akce: ostatní 
stručný popis akce: Před zimní olympiádou v roce 2010 vrcholí rivalita Shauna 
Whitea a Kevina Pearce, nejlepších snowboardistů světa. K poměření sil ale nikdy 
nedojde, Kevin se totiž pár dní před začátkem her vážně zraní při tréninku. Jeho 
mozek zůstává po nehodě poškozený. Režie: Lucy Walker, USA, 2013, 107 minut, 
vstupné dobrovolné.  
pořadatel: o. s. Dobrá společnost a Knihovna Ignáta Herrmanna a IC Chotěboř 
 
O kůzlátkách, co neposlouchala  
datum začátku akce: 04.03.2015 
čas začátku akce: 09.30 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: KD Junior 
druh akce: pro děti 
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stručný popis akce: Pohádka Divadla Úsměv Ludmily Frištenské v rámci mateřského 
klubu Junior.  
pořadatel: DDM-SVČ Junior Chotěboř 
 
Chotěboř s kapelou CENACLE 
datum začátku akce: 04.03.2015 
datum ukončení akce: 06.03. 2015 
čas začátku akce: 16.00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Panský dům, sokolovna 
stručný popis akce: středa 4.3. od 16.00 – Exil párty s kapelou CENACLE, Panský 
dům Chotěboř, čtvrtek 5.3. od 18.00 koncert britské kapely CENACLE, sokolovna, 
vstup volný, pátek 6.3. od 16.00 After párty s kapelou CENACLE, Panský dům 
 
Divadelní ples 
datum začátku akce: 07.03.2015 
čas začátku akce 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: sokolovna 
druh akce: kulturní 
stručný popis akce: Hraje kapela Trik, předprodej vstupenek v Soletě  
pořadatel: Ochotnický spolek SCHOD 
 
IX. ples Městyse Vilémov  
datum začátku akce: 07.03.2015 
čas začátku akce: 20.00  
místo konání (obec): Vilémov 
místo konání: KD Vilémov 
druh akce: kulturní 
stručný popis akce: hraje skupina S.A.M., předtančení, mažoretky RONDO, vstupné 
100,- Kč.  
pořadatel: Městys Vilémov 
 
V. ples města Golčův Jeníkov 
datum začátku akce: 07.03.2015 
datum začátku akce: 20.00 
místo konání (obec): Golčův Jeníkov 
místo konání: sokolovna 
druh akce: kulturní 
stručný popis akce: 20.00 zahájení plesu, 20.15 taneční vystoupení, 23.00 eletric 
boogie show, 23.15 slosování vstupenek, hraje taneční orchestr Peklo z Kolína  
pořadatel: město Golčův Jeníkov  
 
Rodinný koncert  
datum začátku akce: 11.03.2015 
čas začátku akce: 18.00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: sál Základní umělecké školy 
druh akce: kulturní 



 3 

pořadatel: Základní umělecká škola Chotěboř 
 
Koncert žákovského komorního orchestru ZUŠ Chotěboř 
datum začátku akce: 12.03.2015 
čas začátku akce: 19.00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: kino Chotěboř 
druh akce: kulturní 
stručný popis akce: vstupné dobrovolné 
pořadatel: CEKUS Chotěboř 
 
Horormánie s přespáním  
datum začátku akce: 13.03.2015 
čas začátku akce 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: KD Junior 
druh akce: pro děti 
stručný popis akce: Určeno dětem starším 12-ti let, více informací a přihlášení v 
Junioru. 
 pořadatel: DDM-SVČ Junior Chotěboř 
 
Strojvůdce Jozífek  
datum začátku akce: 14.03.2015 
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 - Jezerní paní  
datum začátku akce: 14.03.2015 
čas začátku akce: 17.45 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: kino Chotěboř 
druh akce: kulturní 
stručný popis akce: Joyce DiDonato a Juan Diego Flórez zazáří v belcantovém 
skvostu Jezerní paní, který bude mít v příští sezóně svou metropolitní premiéru. 
Joyce DiDonato vystoupí v titulní roli Eleny, dívky, o níž usilují hned dva nápadníci, 
a Juan Diego Flórez ve svém již pátém vystoupení v sérii přenosů Live in HD ztvární 
další belcantovou roli – Giacoma, shovívavého krále Skotska. Inscenace je 
metropolitním debutem skotského režiséra Paula Currana a vznikla v koprodukci se 
Santa Fe Opera, kde měla premiéru již v roce 2013. Orchestr Metropolitní opery 
bude řídit Michele Mariotti a na jevišti dále stanou Daniela Barcellona v kalhotkové 
roli Malcolma, John Osborn jako Rodrigo a Oren Gradus v roli Douglase. 
Předpokládaná délka přenosu 3 hodiny a 30 minut. Vstupné: v předprodeji 250,- Kč, 
na místě 300,- Kč, předprodej v Informačním centru Chotěboř 
pořadatel: CEKUS Chotěboř 
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Čarokrásný ruský Sever  
datum začátku akce: 16.03.2015 
čas začátku akce: 16.00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna a Informační centrum Chotěboř 
druh akce: vzdělávací, ostatní 
stručný popis akce: Cestovatel a etnolog pan Libor Drahoňovský procestoval během 
dvou let převážně autostopem evropskou část Ruska. Potkal spoustu velkorysých a 
pohostinných lidí, navštívil překrásná starobylá města a nespočet půvabných 
pravoslavných chrámů a klášterů, kde často i pobýval a pracoval. Zavítáme do 
Sankt Petěrburgu, středověkých měst Pskovu a Velikého Novgorodu. Poté se 
vypravíme do autonomní republiky Karelie, plné dřevěných kostelíků, jezer a 
hlubokých lesů, dále do Archandělské a Vologodské oblasti. Společné putování 
zakončíme za polárním kruhem v Murmanské oblasti. Vstupné dobrovolné. 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a Informační centrum Chotěboř 
 
Škola líčení aneb vizážistkou sama sobě 
datum začátku akce: 17.03.2015 
čas začátku akce: 14.30 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna a Informační centrum Chotěboř 
druh akce: vzdělávací, ostatní 
stručný popis akce: Jaké líčení se hodí právě k vám, líčení pro různé příležitosti, 
minikurz líčení, tipy a triky, vhodné tipy účesů ke způsobu nalíčení. Vstupné 
dobrovolné. 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a Informační centrum Chotěboř 
 
Sonáty a suity Johanna Sebastiana Bacha 
datum začátku akce: 19.03.2015 
čas začátku akce: 19.00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: sál Základní umělecké školy 
druh akce: kulturní 
stručný popis akce: Účinkují: Jiří Bárta a Terezie Fialová, zazní sonáty pro 
violoncello a klavír a vrcholné skladby J. S. Bacha. Vstupné: v předprodeji 120,- Kč, 
na místě 140,- Kč, držitelé abonentních průkazů 70,- Kč 
pořadatel: CEKUS Chotěboř 
 
Jarní keramika 
datum začátku akce: 21.03.2015 
čas začátku akce: 9.00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: KD Junior 
druh akce: ostatní 
stručný popis akce: Keramická dílna, od 9.00 do 12.00 hodin, cena 300,- Kč. 
pořadatel: DDM-SVČ Junior Chotěboř 
 
Turnaj v mariáši – 16. ročník  
datum začátku akce: 21.03.2015 
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místo konání (obec): Vepříkov 
místo konání: hostinec 
druh akce: ostatní 
 
Skautský výroční ples 
datum začátku akce: 21.03.2015 
čas začátku akce: 20.00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: sokolovna 
druh akce: kulturní 
stručný popis akce: Doprovodný program, hraje kapela Trik, vstupné 150,- Kč, 
předprodej v Informačním centru Chotěboř. 
pořadatel: Skautské středisko Doubravka 
 
Karneval 
datum začátku akce: 22.03.2015 
čas začátku akce: 14.00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: hotel Fantazie (bývalý hotel U zámku) 
druh akce: pro děti 
stručný popis akce: Odpoledne plné soutěží s Milanem Řezníčkem, kouzelník, Promo 
tým kraje Vysočina, divadlo, dětská diskotéka, malování na obličej, deskové hry, 
speciální host Karel Gott revival Morava aj. Vstup zdarma.  
pořadatel: Hit rádio Vysočina, kraj Vysočina 
 
2. část cestopisné besedy o Rusku - Toulky Uralem  
datum začátku akce: 23.03.2015 
čas začátku akce: 16.00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna a Informační centrum Chotěboř 
druh akce: vzdělávací, ostatní 
stručný popis akce: Více než dva tisíce kilometrů dlouhé pohoří tvoří hranici mezi 
evropskou a asijskou částí Ruska. Poznáme starobylá města Čerdyň a Solikamsk, kde 
jsou nádherné kostely ze 17. století a také původní solivar, v současnosti skanzen. 
Ve Verchoturje a Merkušině si prohlédneme slavné monastýry, ve městě Tobolsk 
mohutný zděný Kreml. Poznáme tradice a kulturu národa Baškirů, rovinaté stepi a 
krásnou květenu. Vstupné dobrovolné. 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a Informační centrum Chotěboř 
 
Módní poradna aneb tipy a triky stylistky a vizážistky  
datum začátku akce: 24.03.2015 
čas začátku akce: 14.30 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna a Informační centrum Chotěboř 
druh akce: vzdělávací 
stručný popis akce: Stylistka a vizážistka Dana Beranová poradí v oblasti líčení, 
oblékání, s volbou správného účesu i vhodných módních doplňků. Vstupné 
dobrovolné.  
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a Informační centrum Chotěboř 
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Koncert žáků ZUŠ Chotěboř 
datum začátku akce: 26.03.2015 
čas začátku akce: 18.00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: sál Základní umělecké školy 
druh akce: kulturní 
pořadatel: Základní umělecká škola Chotěboř 
 
Jarní trh řemesel 
datum začátku akce: 27.03.2015 
čas začátku akce: 08.00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: nám. T.G.M. 
druh akce: ostatní 
pořadatel: město Chotěboř 
 
Přenos výstavy Rembrandt z Národní galerie v Londýně a z 
Rijksmusea v Amsterodamu 
datum začátku akce: 28.03.2015 
čas začátku akce: 20.00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: kino Chotěboř 
druh akce: kulturní 
stručný popis akce: Vstupné: 200,- Kč, předprodej v Informačním centru Chotěboř. 
pořadatel: CEKUS Chotěboř 
 
 
 
 
 
 
 
                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                      
 
 
 
 
                                                      K 26.2.2015 zpracovalo: 

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

 


