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Kalendář akcí   
únor 2019 

 

Pivní suvenýry z celého světa 
datum začátku akce: 1. 2. 2019 
čas začátku akce: 8:00 
datum ukončení akce: 15. 3. 2019 
místo konání (obec): Chotěboř  
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna - podkroví 
popis akce: Výstava Tomáše Novotného z Bílku - 100 let staré pivní lahve a etikety, etikety 
používané po roce 1948 až dodnes, etikety ze 77 zemí světa, pivní suvenýry - tácky, korunkové 
uzávěrky, sklenice, plechovky, lahve, soudky, odznaky aj. 
vstupné: dospělí 20 Kč, děti a mládež od 6 do 18 let, senioři od 65 let, ZTP a ZTP/P 10 Kč, děti do 
6 let zdarma, výstava je přístupná v otevírací době knihovny  
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a IC Chotěboř  
 
Přímý přenos z Metropolitní opery v New Yorku – Carmen 
datum začátku akce: 2. 2. 2019 
čas začátku akce: 18:45 
místo konání (obec): Chotěboř  
místo konání: kino Chotěboř 
popis akce: Clémentine Margaine se představí v titulní roli nejslavnější operní svůdkyně s 
Robertem Alagnou, který si jako Don José získal srdce operních diváků již při HD přenosu v roce 
2010. Provedení jedné z nejoblíbenějších inscenací na repertoáru Metropolitní opery, kterou 
režíroval Sir Richard Eyre, bude řídit Louis Langrée. Rezervace na www.cekus.eu, předprodej 
vstupenek v Informačním centru Chotěboř. 
pořadatel: Cekus Chotěboř  
 
5. Dobročinný ples 
datum začátku akce: 2. 2. 2019 
čas začátku akce: 19:00 
místo konání (obec): Chotěboř  
místo konání: sokolovna 
popis akce: hraje skupina Variace, výtěžek bude věnován na kliniku dětské hematologie a 
onkologie Praha Motol, vstupné v předprodeji 150 Kč, na místě 200 Kč, předprodej v Informačním 
centru Chotěboř. 
pořadatel: Spolčo Chotěboř 
 
O zlaté rybce 
datum začátku akce: 3. 2. 2019 
čas začátku akce: 10:30 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: COOP HB klub 
popis akce: pohádka v podání Divadla Úsměv Ludmily Frištenské 
pořadatel: COOP HB klub  
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Žena, která uvařila svého manžela 
datum začátku akce: 3. 2. 2019 
čas začátku akce: 19:00 
místo konání (obec): Chotěboř  
místo konání: kino Chotěboř 
popis akce: Kenneth a Hillary žili ve spokojeném manželství - téměř dvacet let, než se Kenneth, 
procházející krizí středního věku, zamiloval do jiné ženy. Zprvu se zdálo, že Laura představovala 
vše, co Kennethovi v manželství scházelo, ale brzy se mu milostná aférka vymkla z rukou a nastal 
kolotoč lží, výmluv, obviňování a ...rozvod. V novém životě s Laurou však také nemá na růžích 
ustláno. Laura je sice ztělesněním jeho sexuální touhy, ale vůbec neumí vařit! Z jejích 
kuchařských pokusů je mu zle. Znovu začíná kolotoč lží a ... tajných úniků do kuchyně bývalé 
manželky... Rezervace vstupenek na www.cekus.eu, předprodej v Informačním centru Chotěboř. 
pořadatel: Cekus Chotěboř  
 
Uganda - trochu jiná Afrika 
datum začátku akce: 4. 2. 2019 
čas začátku akce: 16:00 
místo konání (obec): Chotěboř  
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna – podkroví  
popis akce: cestopisná přednáška Saši Ryvolové, vstupné 70 Kč 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a IC Chotěboř  
 
Tvoření 
datum začátku akce: 5. 2. 2019 
čas začátku akce: 14:00 
místo konání (obec): Chotěboř  
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna - dětské oddělení 
popis akce: Děti si tentokráte vyrobí dekoraci - ptáčka, příspěvek na materiál 20 Kč. 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a IC Chotěboř  
 
Pohádkohraní se skřítkem Knihovníčkem 
datum začátku akce: 7. 2. 2019 
čas začátku akce: 9:00 
místo konání (obec): Chotěboř  
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna - dětské oddělení 
popis akce: Hravá dopoledne spojená s pohádkou, čtením, povídáním, prohlížením knížek a 
drobným vyráběním. Pro děti od 2 let, možno i menší. 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a IC Chotěboř  
 
Opening párty 
datum začátku akce: 9. 2. 2019 
čas začátku akce: 20:00 
místo konání (obec): Golčův Jeníkov  
místo konání: Club Vagón 
pořadatel: Club Vagón 
 
Legohrátky 
datum začátku akce: 10. 2. 2019 
čas začátku akce: 13:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: COOP HB klub 
popis akce: stavění z různých stavebnic značky Lego 
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pořadatel: Pionýrská skupina Mláďata 
 
Děti 5 - 8 let - Vývoj, výchova a vztahy 
datum začátku akce: 11. 2. 2019 
čas začátku akce: 16:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna - podkroví 
popis akce: předškolák - školní zralost - první roky ve škole, vzájemný respekt - hranice a laskavá 
důslednost, vliv médií na děti - odměny a tresty - výchova sourozenců, přednáší Mgr. Pavla 
Sedláčková, místo je třeba si rezervovat na tel. 731 306 848 nebo pavla@dvursychrov.cz 
pořadatel: Pavla Sedláčková  
 

Rodinný koncert 
datum začátku akce: 14. 2. 2019 
čas začátku akce: 18:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: sál Základní umělecké školy 
popis akce: Tradiční společné vystoupení žáků hudebního oboru se svými rodiči. Spoluúčinkují žáci 
literárně – dramatického oboru a jejich rodiče. 
pořadatel: Základní umělecká škola Chotěboř 
 
O drakovi 
datum začátku akce: 15. 2. 2019 
čas začátku akce: 9:30 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: KD Junior 
popis akce: pohádka v podání Divadýlka z pytlíčku, vstupné 100 Kč dítě a 1 dospělý 
pořadatel: DDM-SVČ Junior  
 
Free pátek bez rodičů 
datum začátku akce: 15. 2. 2019 
datum ukončení akce: 16. 2. 2019 
čas začátku akce: 18:00 
popis akce: nutno nahlásit předem na recepci v Junioru nebo na www.dddmchotebor.cz 
pořadatel: DDM-SVČ Junior  
 
Miloš Meier - Drumming syndrome 
datum začátku akce: 15. 2. 2019 
čas začátku akce: 20:00 
místo konání (obec): Chotěboř  
místo konání: Panský dům 
popis akce: vstupné: v předprodeji 250 Kč, na místě 300 Kč, předprodej v Panském domě a 
Informačním centru Chotěboř. 
pořadatel: Panský dům  
 
Dětský karneval 
datum začátku akce: 16. 2. 2019 
čas začátku akce: 13:00 
místo konání (obec): Uhelná Příbram 
místo konání: sokolovna  
popis akce: soutěže, ceny 
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Valentýnská párty 
datum začátku akce: 16. 2. 2019 
čas začátku akce: 20:00 
místo konání (obec): Golčův Jeníkov  
místo konání: Club Vagón  
popis akce: hraje DJ Vojta Skala  
pořadatel: Club Vagón  
 
Pejsek a Kočička 
datum začátku akce: 17. 2. 2019 
čas začátku akce: 10:30 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: COOP HB klub 
popis akce: pohádka v podání divadla Úsměv Ludmily Frištenské 
pořadatel: COOP HB klub  
 
Historie osidlování Podoubraví I. 
datum začátku akce: 18. 2. 2019 
čas začátku akce: 16:00 
místo konání (obec): Chotěboř  
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna - podkroví 
popis akce: Od římských obchodníků z doby 1. století př. n. l. - 5. století a počátky osidlování na 
Liběcké stezce, vstupné 50 Kč 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a IC Chotěboř  
 
Pohádkové čtení 
datum začátku akce: 21. 2. 2019 
čas začátku akce: 16:00 
místo konání (obec): Chotěboř  
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna - dětské oddělení 
popis akce: Dětem přečte pohádku Pavluša Kučera. 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a IC Chotěboř 
 
Koncert žáků hudebního oboru ZUŠ 
datum začátku akce: 21. 2. 2019 
čas začátku akce: 18:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: sál Základní umělecké školy 
popis akce: vystoupí žáci hudebního oboru ZUŠ Chotěboř, vstupné dobrovolné 
pořadatel: Základní umělecká škola Chotěboř  
 
Malá muzika Nauše Pepíka 
datum začátku akce: 21. 2. 2019 
čas začátku akce: 18:00 
místo konání (obec): Chotěboř  
popis akce: koncert dechové kapely, vstupné: 150 Kč v předprodeji, 170 Kč na místě, rezervace 
na www.cekus.eu, předprodej v Informačním centru Chotěboř. 
pořadatel: Cekus Chotěboř 
 
PiňaKoláda 
datum začátku akce: 22. 2. 2019 
čas začátku akce: 19:00 
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místo konání (obec): Vilémov 
místo konání: KD 
popis akce: vstupné: 150 Kč v předprodeji, 200 Kč na místě, předprodej OÚ Vilémov 
 
Ples TJ Sokol Maleč 
datum začátku akce: 22. 2. 2019 
místo konání (obec): Maleč 
místo konání: sál hospody  
pořadatel: TJ Sokol Maleč  
 
Kvalifikace Mistrovství ČR v boxu 
datum začátku akce: 23. 2. 2019 
čas začátku akce: 10:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: sokolovna 
pořadatel: BOX Club Chotěboř a Česká boxerská asociace 
 
10. pivovarský ples 
datum začátku akce: 23. 2. 2019 
čas začátku akce: 20:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: hotel Fantazie  
popis akce: K tanci zahraje Timbre Music, moderuje Vlasta Korec, bohatá tombola, vstupné 250 
Kč, předprodej v Informačním centru Chotěboř. 
pořadatel: Pivovar Chotěboř  
 
Jägermeister anonymous night 
datum začátku akce: 23. 2. 2019 
čas začátku akce: 21:00 
místo konání (obec): Golčův Jeníkov 
místo konání: Club Vagón 
popis akce: hraje DJ Lucky D 
pořadatel: Club Vagón 
 
Míček Flíček 
datum začátku akce: 24. 2. 2019 
čas začátku akce: 10:30 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: COOP HB klub 
popis akce: pohádka v podání Divadla Úsměv Ludmily Frištenské 
pořadatel: COOP HB klub  
 
Nad starými pohlednicemi - Zámek II. 
datum začátku akce: 25. 2. 2019 
čas začátku akce: 16:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna - podkroví 
popis akce: Pokračování besedy se Stanislavem Michkem, Stanislavem Pavlíčkem a Mirkem 
Slanařem. vstupné 30 Kč 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a IC Chotěboř  
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Deskohrátky 
datum začátku akce: 25. 2. 2019 
čas začátku akce: 16:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna - dětské oddělení 
popis akce: Hraní deskových her zábavnou formou rozvíjí logické myšlení, paměť, soutěživost, 
vzájemnou komunikaci a spolupráci. Akce je určena všem bez rozdílu věku. 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a IC Chotěboř 
 
SCREAMERS - Velký flám 
datum začátku akce: 27. 2. 2019 
čas začátku akce: 19:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: kino Chotěboř 
popis akce: vstupné 280 Kč, rezervace na www.cekus.eu, předprodej vstupenek v Informačním 
centru Chotěboř. 
 
Čtení pohádek a příběhů 
datum začátku akce: 27. 2. 2019 
čas začátku akce: 9:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna - dětské oddělení 
popis akce: Čtení pohádek a příběhů pro klídek a pohodu, básničky. 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a IC Chotěboř 
 
Čtyři vraždy stačí, drahoušku 
datum začátku akce: 28. 2. 2019 
čas začátku akce: 19:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: kino Chotěboř 
popis akce: Divadelní hra na motivy literární předlohy Nenada Brixyho a filmového scénáře 
Oldřicha Lipského a Miloše Macourka v podání Divadéla DIK, vstupné 100 Kč, rezervace na 
www.cekus.eu, předprodej v Informačním centru Chotěboř. 
pořadatel: Divadélko DIK  

 

 
 
Aktuálně předprodáváme:  
kino – únor 2019 
Přímé přenosy z Metropolitní opery v New Yorku 
Dobročinný ples 
Žena, která uvařila svého manžela  
Miloš Meier – Drumming Syndrome tour 2019  
Malá muzika Nauše Pepíka  
10. pivovarský ples  
SCREAMERS – Velký flám  
Čtyři vraždy stačí, drahoušku 
Luboš Pospíšil a 5P  
Josef Fousek – Zkrátka bez pozlátka  
Zábava v PD – Vosa  
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Spirituál Kvintet  
Oskar Petr a band 
Galakoncert Dalibora Jandy a kapely Prototyp  
Vladimír Mišík a ETC… 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K 26. 1. 2019 zpracovalo: 
Informační centrum Chotěboř, Fominova 257, 583 01 Chotěboř 
Tel.: 569 626 634, icchotebor@cekus.eu, www.icchotebor.cz 

Změna programu vyhrazena. 
 


