
 

 

 
Výstava v městské knihovně  
kdy: 1.11.2013 08:00 – 30.12.2013 17:30  
kde: městská knihovna  
adresa: Krále Jana 258, Chotěboř 
popis akce:  
Na poslední dva měsíce v roce jsme pro Vás připravili novou výstavu s názvem „Vánoce ve 
starých pohlednicích z dob Rakousko- uherské monarchie“. Pohlednice nám laskavě zapůjčil 
ze své sbírky pan Jaroslav Kreibich. 
Výstavu můžete navštívit v čítárně kni hovny a přístupná bude v otevírací době infocentra. 
kategorie: výstava 
pořádá: Městská knihovna Chotěboř  
 

Stavba betléma z Lega 
kdy: 6.11.2013 15:30 – 11.12.2013 17:00 
kde: ZŠ Buttulova 
adresa: Buttulova 74, Chotěboř 
popis akce: 
Akce začíná 6. listopadu a poté se koná každou středu ve stejném čase až do 11. prosince.  
kategorie: ostatní 
pořádá Klub Velryba 
 

Výstava: SKAUTING 
kdy: 11.11.2013 08:00 – 30.12.2013 17:30 
kde: společenská a kulturní místnost 
adresa: Krále Jana 258, Chotěboř 
popis akce: 
Návštěvníci výstavy si mohou prohlédnout nejrůznější předměty, jež spojuje právě jedno 
jediné téma – skauting: knížky o tomto hnutí, příručky, časopisy (od nejstarších po 
současné), pohlednice, odznaky, plakety, pamětní mince, nášivky atd. Zvláštní tvoří část 
filatelistické sbírky, z níž jsou k vidění i první skautské známky na světě (vydané roku 1918 v 
Čechách!), první známky s vyobrazením skauta a skautky, otisky razítek, dopisnice se 
skautskými motivy, obálky prvního dne a pamětní listy.Samostatná vitrína je věnována 
zakladateli českého skautingu A. B. Svojsíkovi a další vitrína dílu legendárního spisovatele 
Jaroslava Foglara. 
Výstava je určitým ohlédnutím a dodatečným příspěvkem k 100. výročí založení českého 
skautingu, jež se připomínalo loni. 
Výstavu pořádá pan ing. Vladimír Menšík – člen chotěbořského skautského střediska 
Doubravka, člen Klubu skautských sběratelů Junáka v Praze. 
Výstava je přístupná v otevírací době infocentra. 
kategorie: výstava 
pořádá: ing. Vladimír Menšík ve spolupráci s Městskou knihovnou Chotěboř 
 



Veřejné bruslení 
kdy: 1.12.2013 10:00 – 12:00 
kde: aréna - zimní stadion 
adresa: Svojsíkova 333, Chotěboř 
ceník akce: 
- dospělí = 30 Kč 
- děti do 15 let = 20 Kč 
- doprovod = 10 Kč 
- držitelé rodinných pasů = 20% sleva 
kategorie: sportovní 
pořádá: CEKUS Chotěboř 
 

Staročeské Vánoce u kašny – Chotěboř 2013 
kdy: 1.12.2013 15:00 – 17:30 
kde: náměstí v Chotěboři 
program akce: 

• Slavnostní zahájení – žesťové kvarteto ZUŠ Chotěboř 

• Úvodní slovo 

• Mažoretky DDM Junior Chotěboř 

• Dětský pěvecký sbor Kvíteček při ZŠ Buttulova 

• J. K. Dance Team Chotěboř 

• Křest a prodej publikace Pamětní knihy města Chotěboře – IV. díl 

• Vánoční pásmo – Dětský domov Nová Ves u Chotěboře 

• Vánoční pásmo – ZŠ a Praktická škola Hradební 

• Dětský pěvecký sbor Motýlek při ZUŠ Chotěboř 

• Křest CD Adventní a vánoční hudba 

• Koncert smíšeného pěveckého sboru Doubravan 

• Mažoretky DDM Junior Chotěboř 

• Rozsvícení vánočního stromu 

• Koncert Andrey Moravcové 
Po celou dobu bude možno zakoupit drobné dárky ve stáncích základních škol, infocentra, 
místních částí města, Fokusu Vysočina, Pivovaru Chotěboř, chotěbořských řemeslníků a též 
ochutnat teplé nápoje a kulinářské speciality od Sboru dobrovolných hasičů Chotěboř a 
Kavárny Sluníčko. 
kategorie: kulturní, ostatní 
 

Rozžíhání vánočního stromu ve Vilémově 
kdy: 1.12.2013 16:00 
kde: městys Vilémov u Golčova Jeníkova 
popis akce: 
Rozžíhání vánočního stromu na náměstí a vánoční jarmark ZŠ a MŠ Vilémov. 
kategorie: ostatní 
 

Rozsvěcení vánočního stromu v Klokočově 
kdy: 1.12.2013 17:00 
kde: obec Klokočov (u prodejny) 



kategorie: ostatní 
pořádá: SDH Klokočov 
 

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu v Habrech 
kdy: 1.12.2013 17:00 
kde: náměstí Habry 
kategorie: ostatní 
 

Hokejový zápas 
kdy: 1.12.2013 17:00 
kde: aréna - zimní stadion 
adresa: Svojsíkova 333, Chotěboř 
popis akce: HC Lvi Chotěboř x Lanškroun 
kategorie: sportovní 
 

Mikuláš v mateřském klubu 
kdy: 5.12.2013 09:00 
kde: KD Junior 
adresa: Tyršova 793, Chotěboř 
popis akce: 
Zveme rodiče a malé děti na setkání s Mikulášem, čertem a andělem. Budeme si vyrábět 
andílky a děti dostanou od Mikuláše balíček se sladkou nadílkou 
Nutné si rezervovat místo do pátku 29. 11. 2013, vstupné 50,-Kč za dítě. 
Objednávejte se na adrese hanihochmanova@seznam.cz, na telefonu Junioru 569 626 638 
nebo 724 291 770. 
kategorie: pro děti 
pořádá: DDM-SVČ Junior Chotěboř 
 

Kurz pletení z přírodních materiálů – vánoční ozdoby 
kdy: 5.12.2013 17:00 – 20:00 
kde: KD Junior 
adresa: Tyršova 793, Chotěboř 
popis akce: 
Na kurzu se naučíte plést různé výrobky z přírodních materiálů, jako jsou vánoční ozdoby. 
Cena 200 Kč. Vede Jitka Rosická. 
kategorie: ostatní 
pořádá DDM-SVČ Junior Chotěboř 
 

Trhy na náměstí 
kdy: 6.12.2013 08:00 – 17:00 
kde: náměstí v Chotěboři 
popis akce: 
Trhy pořádá pan Jiří Němec, tel. 602 482 882. 
kategorie: ostatní 
 
 



Vánoční výstava: Sněhová vločka k vločce 
kdy: 6.12.2013 09:00 – 5.1.2014 17:00 
kde: zámecké výstavní prostory 
adresa: Riegrova 1, Chotěboř 
popis akce: 
Vánoční výstava v Městském muzeu v Chotěboři bude o sněhových vločkách a zapojit se 
může široká veřejnost tím, že každý může vyrobit svoji sněhovou vločku, která výstavu 
ozdobí. Výroba vloček není limitována materiálem, velikostí, složitostí, ani věkem autora. 
Záleží jen na Vaší fantazii. Každá sněhová vločka pak bude zapsána a vystavena na vánoční 
výstavě muzea, která letos proběhne od 6. prosince 2013 do 5. ledna 2014. 
Přispívat svými sněhovými vločkami můžete nejlépe do 15. listopadu 2013, ovšem i po tomto 
datu a i v průběhu výstavy rádi přijmeme další vytvořené vločky, které postupně zařadíme do 
expozice. 
Pro více informací nás neváhejte kontaktovat na e-mailové adrese pruvodce@cekus.eu či na 
telefonním čísle 603 196 340. 
Otevřeno je denně mimo pondělí: 9.00-12.00 a 13.00-17.00 hodin. 
kategorie: kulturní, výstava 
pořádá: CEKUS Chotěboř 
 

Prezentace činnosti občanského sdružení Spektrum Vysočina 
kdy: 6.12.2013 09:00 – 16:30 
kde: společenská a kulturní místnost 
adresa: Krále Jana 258, Chotěboř 
popis akce: 
Prezentace je oslavou desetiletého výročí sdružení a je spojena s prodejní výstavkou výrobků 
uživatelek a dětí. Výtěžek prodejní výstavy bude použit na nákup vánočních dárečků pro děti. 
Součástí akce bude i výstavka realistických panenek, takzvaných rebornek, z dílny Slávky 
Peroutkové. 
kategorie: ostatní 
pořádá Spektrum Vysočina 
 

Recitál herečky Jitky Smutné – Mé soukromé století 
kdy: 6.12.2013 17:30 
kde: společenská a kulturní místnost 
adresa: Krále Jana 258, Chotěboř 
popis akce: 
Vyprávění a písničky Jitky Smutné. Jitka Smutná je známá česká herečka. Známe ji z českých 
filmů, ještě populárnější je však z televize. Skládá vlastní písničky, píše verše, na folkových 
koncertech v Ostravě se potkávala i se svým vrstevníkem Jaromírem Nohavicou. 
kategorie: ostatní 
pořádá: Městská knihovna Chotěboř 
 

Divadelní představení Gymnázia Chotěboř 
kdy: 6.12.2013 18:00 
kde: Kino Družba Chotěboř 
adresa: Tyršova 256, Chotěboř 
popis akce: 



Tradiční divadelní představení studentů tříd septima a 3. A Gymnázia Chotěboř. Uvidíte hry 
„Někdo to rád trošku jinak“ (na motivy filmu „Někdo to rád horké“) a „Dora je mrtvá“. 
Vstupné dobrovolné! 
kategorie: ostatní 
pořádají: studenti tříd septima a 3. A Gymnázia Chotěboř 
 

Charitativní akce – Dobrej bazar 
kdy: 7.12.2013 08:00 – 11:00 
kde: Gymnázium Chotěboř 
adresa: Jiráskova 637, Chotěboř 
popis akce: 
Prodej, daruj, nakup. Máte doma něco, co už nepotřebujete a mohlo by to posloužit někomu 
jinému? Sháníte něco, ale nevíte co? Vánoce se blíží, přijďte a poohlédněte se… 
Sortiment: knihy, domácí potřeby, šperky, nádobí, hračky a dětské zboží, bytové doplňky a 
dekorace, obrazy, móda atd. 
Občerstvení: výborná káva a čaj, domácí koláče. 
Vstupné: poplatek pro prodejce 40 Kč (žádná provize z prodeje), kupující má vstup zdarma. 

Prodejci se musí nahlásit předem na e-mail: dobraspolecnost@centrum.cz, nebo na tel. 776 
090 161. 
kategorie: ostatní 
pořádá: občanské sdružení Dobrá společnost a Ekoklub Gymnázia Chotěboř 
 

Mikuláš na koni 
kdy: 7.12.2013 14:00 
kde: restaurace Panský dům 
adresa: náměstí T. G. M. 320, Chotěboř 
popis akce: 
Tradiční průvod Mikulášovy družiny městem na náměstí TGM. Poté mikulášský program pro 
děti v salonku v Panském domě (soutěže, diskotéka, čokofontána…). 
Vstupné dobrovolné. 
kategorie: pro děti, ostatní 
pořádá: Panský dům v Chotěboři 
 

Mikulášská veselice 
kdy: 7.12.2013 14:00 
kde: obec Vepříkov (sál hospody) 
popis akce: 
Mikulášská nadílka s Mikulášem a čerty. Vstup dobrovolný. 
kategorie: pro děti, ostatní 
pořádá: SDH Vepříkov 
 

Kyvadlo 
kdy: 7.12.2013 19:30 
kde: Klub Vagon 
adresa: Mírová 265, Golčův Jeníkov 
popis akce: Koncert kapely 
kategorie: ostatní 



pořádá: Klub Vagon 
 

Mikulášská taneční zábava 
kdy: 7.12.2013 20:00 
kde: KD Junior 
adresa: Tyršova 793, Chotěboř 
popis akce: 
Multižánrový hudební program (Quo vadis – rock Pardubice, Crash Chotěboř, hudební 
skupina Ideál). 
kategorie: ostatní 
 

Keramický jarmark v ZŠ Buttulova 
kdy: 8.12.2013 13:30 – 11.12.2013 16:00 
kde: ZŠ Buttulova 
adresa: Buttulova 74, Chotěboř 
popis akce: 
8. 12. otevřeno od 13.30 do 16.30 hodin, v ostatní dny od 9.00 do 16.00 hodin. 
kategorie: ostatní 
pořádá ZŠ Buttulova 
 

Adventní poetické setkání s básníkem Radkem Malým 
kdy: 11.12.2013 16:00 
kde: společenská a kulturní místnost 
adresa: Krále Jana 258, Chotěboř 
popis akce: 
Radek Malý je oceňovaný olomoucký básník, autor úspěšných knih pro děti i dospělé, 
překladatel moderní rakouské a německé poezie a vysokoškolský pedagog, který osobně 
představí svou tvorbu, ale hlavně nás přenese do světa svých veršů. 
Atmosféru celého poetického setkání budou dokreslovat hudební intermezza studentů ZUŠ 
Chotěboř Jiřího Pavlase a Vlastimila Rasochy. Spoluúčinkují žáci ZUŠ Chotěboř. 
Vstupné dobrovolné. S sebou vánoční cukroví na mlsání. 
kategorie: kulturní, ostatní 
pořádá: CEKUS Chotěboř, Městská knihovna Chotěboř, ZUŠ Chotěboř a občanské sdružení 
Dobrá společnost. 
 

Vánoční koncert dětských pěveckých sborů Kvítek a Kvíteček při ZŠ Buttulova 
kdy: 11.12.2013 17:30 
kde: Kino Družba Chotěboř 
adresa: Tyršova 256, Chotěboř 
popis akce: 
Účinkují: DPS Kvíteček – řídí Stanislava Mašková, DPS Kvítek – řídí Renáta Piklová, housle – 
Kristýna Krulíková, flétna – Martin Kuška, klavírní doprovod – Jakub Pikla. 
Vstupné dobrovolné. 
kategorie: koncert, kulturní 
pořádá ZŠ Buttulova 
 



Hokejový zápas 
kdy: 11.12.2013 18:30 
kde: aréna - zimní stadion 
adresa: Svojsíkova 333, Chotěboř 
popis akce: HC Lvi Chotěboř x Polička 
kategorie: sportovní 
 

Beseda na téma imunita 
kdy: 12.12.2013 16:00 
kde: společenská a kulturní místnost 
adresa: Krále Jana 258, Chotěboř 
popis akce: 
Zajímáte se o prevenci a posilování imunity? Zajímá Vás jak pomoci tělu v případě nemoci 
bez použití léků? Potom přijďte diskutovat na toto téma s paní Pavlínou Novákovou. 
kategorie: ostatní 
pořádá: paní Jana Holanová ve spolupráci s Městskou knihovnou Chotěboř 
 

Chotěbořské vánoční trhy 
kdy: 13.12.2013 08:00 – 17:00 
kde: náměstí v Chotěboři 
kategorie: ostatní 
pořádá: CEKUS Chotěboř 
 

Zpívání u krbu 
kdy: 13.12.2013 17:00 
kde: restaurace Panský dům 
adresa: náměstí T. G. M. 320, Chotěboř 
popis akce: 
Vystoupení dívčího pěveckého sboru Motýlek při ZUŠ Chotěboř pod vedením Marie Fišerové. 
Sbor doprovodí žáci a pedagogové ze ZUŠ Chotěboř. 
Od 20.00 hodin koncert skupiny LetRouRou. 
kategorie: koncert, kulturní 
pořádá Panský dům v Chotěboři 
 

Ples tanečníků 
kdy: 14.12.2013 19:00 – 03:00 
ade: Hotel Fantazie (bývalý Hotel U Zámku) 
Adresa: Riegrova 6, Chotěboř 
popis akce: 
Účastníci plesu si k úplné spokojenosti zatančí všechny společenské tance, které se učí v tanečních, 
ale i country, disko a letní hity. Nonstop bez přestávek od 20 až do 2 hodin budou hrát Filip, Pavel a 
Bohouš Černých (Trio Black). 
Vstup pouze ve společenském oděvu (černé rifle a košile nestačí, svetr nenahradí sako). 
Vstupenky si kupte na tanečních 21. 11. v době 18-21 hodin v hotelu Fantazie nebo 28. 11. v době 

18-22 hodin v sokolovně, dále potom v předprodeji od začátku prosince v Informačním centru 

Chotěboře v knihovně. V prodeji budou samozřejmě i na místě na plese, kapacita je dostatečná pro 

velký ples. 



kategorie: ostatní 
pořádá: taneční mistr Bohumil Černý z Taneční školy Bohémia Chrast 
 

Hodina s rodiči – tvoření vánočních ozdob 
kdy: 14.12.2013 14:00 – 15.12.2013 
kde: učebna výtvarného oboru ZUŠ 
adresa: náměstí T. G. M. 322, Chotěboř 
popis akce: 
Výtvarný obor ZUŠ Chotěboř zve především rodiče svých žáků, ale i ostatní zájemce o 
vánoční zdobení na „Hodinu s rodiči“ zaměřenou na tvoření vánočních ozdob podle vlastní 
fantazie. Akce proběhne v učebně výtvarného oboru ZUŠ. 
Kapacita je omezena. Více informací na 737 553 491. 
kategorie: ostatní 
pořádá: ZUŠ Chotěboř 
 
 

Giuseppe Verdi: FALSTAFF 
kdy: 14.12.2013 18:45 
kde: Kino Družba Chotěboř 
adresa: Tyršova 256, Chotěboř 
popis akce: 
Přímý přenos operního představení z Metropolitní opery v New Yorku v HD kvalitě a 
prostorovém zvuku 5.1 na velkém filmovém plátně. 
Vstupné: předprodej IC Chotěboř (tel. 569 626 634) 250 Kč - v otevírací době infocentra!, 

na místě 300 Kč. 

kategorie: kulturní, předprodej 
pořádá: CEKUS Chotěboř 
 

Morčata na útěku 
kdy: 14.12.2013 19:30 
kde: Klub Vagon 
adresa: Mírová 265, Golčův Jeníkov 
popis akce: Koncert kapely 
kategorie: ostatní 
pořádá: Klub Vagon 
 

Myslivecký ples 
kdy: 14.12.2013 20:00 
kde: KD Jeřišno 
popis akce: Bohatá tombola. Vstupné obvyklé. 
kategorie: ostatní 
 

Vánoční pohádka 
kdy: 18.12.2013 09:30 
kde: KD Junior 
adresa: Tyršova 793, Chotěboř 



popis akce: 
Pohádka pro nejmenší děti v podání Divadla Úsměv Ludmily Frištenské. Akce v rámci 
mateřského klubu. Vstupné 30 Kč za rodinu. 
kategorie: pro děti 
pořádá: DDM-SVČ Junior Chotěboř 
 

Hokejový zápas 
kdy: 18.12.2013 18:00 
kde: aréna - zimní stadion 
adresa: Svojsíkova 333, Chotěboř 
popis akce: HC Lvi Chotěboř x Hlinsko 
kategorie: sportovní 
 

Vánoční koncert žáků ZUŠ Chotěboř 
kdy: 19.12.2013 18:00 
kde: sál ZUŠ Chotěboř 
adresa: náměstí T. G. M. 322, Chotěboř 
kategorie: koncert, kulturní 
pořádá ZUŠ Chotěboř 
 

ŽALMAN & spol + STRUNOVRAT – Folkové Vánoce v Chotěboři 
kdy: 19.12.2013 19:00 
kde: sokolovna 
adresa: Tyršova 712, Chotěboř 
popis akce: 
Koncert české folkové kapely ŽALMAN & spol. (vystoupí také kapela STRUNOVRAT). 
Obsazení kapely: Pavel Žalman Lohonka – kytara, Michaela Hálková – zpěv, perkuse, Pavel 
Malina – kytara, mandolína, zpěv, Petr Novotný – baskytara, klávesy 
Jedna z nejznámějších folkových kapel Žalman & spol. funguje v různých obměnách již tři 
desetiletí. Z původních spolupracovníků zůstal po Žalmanově boku pouze Petr Novotný a 
post zpěvačky nyní obsadila Michaela Hálková. Ta již v Žalmanově kapele vystupovala v 
letech 1995-1996. Své kytarové mistrovství předvádí nenápadný, ovšem velmi zkušený 
muzikant Pavel Malina, který předtím hrál ve spoustě známých kapel včetně uskupení s P. 
Jíšovou, L. Filipovou, V. Martinovou a P. Bobkem. Zazní některé starší oblíbené skladby v 
novém kabátku, třeba Sen o Berenice, Nikdo se nesmál a mnohé další. Chybět ovšem 
nebudou ani letité divácky osvědčené a žádané hity jako Divoký horský tymián. 
Vstupné: předprodej IC Chotěboř (tel. 569 626 634) 180 Kč – v otevírací době infocentra!, 

na místě 200 Kč. 

kategorie: koncert, předprodej 
pořádá: www.folkzije.cz 
 

Chotěbořské vánoční trhy 
kdy: 20.12.2013 08:00 – 17:00 
kde: náměstí v Chotěboři 
kategorie: ostatní 
pořádá: CEKUS Chotěboř 
 



Tradiční vánoční koncert 
kdy: 20.12.2013 17:00 
kde: náměstí Habry 
kategorie: koncert, kulturní 
pořádá: město Habry 
 

Janek LEDECKÝ a Nostitz Quartet – Vánoční koncert 2013 
kdy: 20.12.2013 19:00 
kde: Kino Družba Chotěboř 
adresa: Tyršova 256, Chotěboř 
popis akce: 
Silný emotivní zážitek zprostředkovaný stálicí českého popu v doprovodu Nostitz Quartet. V 
přibližně dvouhodinovém koncertu zazní jak tradiční vánoční písničky, tak i nově aranžované 
hity a koledy. 
Nenechte si ujít nejznámější hity Janka Ledeckého: Sliby se maj plnit, Proklínám, Pěkná, 
Budu všechno, co si budeš přát, Víc než tisíckrát … 
Vstupné: předprodej IC Chotěboř (tel. 569 626 634) 380 Kč – v otevírací době infocentra!, 

na místě 420 Kč, držitelé abonentních průkazů 320 Kč. 

kategorie: koncert, kulturní, předprodej 
pořádá: CEKUS Chotěboř 
 

Příjezd Betlémského světla do Chotěboře 
kdy: 21.12.2013 10:30 
kde: nádraží v Chotěboři 
adresa: 5. května 491, Chotěboř 
popis akce: 
Plamínek světla zapálený v jeskyni Narození Ježíše, který se každý rok před vánočními svátky 
rozváží díky skautům do celého světa, bude možné připálit opět i v Chotěboři. První možnost 
se naskytne v sobotu 21. prosince v 10.35, kdy osobním vlakem z Havlíčkova Brodu přijede 
skupina chotěbořských skautů zajišťující rozvoz na trati. 
Další příležitost se naskytne na chotěbořském náměstí v pondělí 23. prosince odpoledne. 
Podrobnosti naleznete na webu chotěbořských skautů: http://doubravka.skauting.cz a na 
www.betlemskesvetlo.cz. 
kategorie: ostatní 
pořádají chotěbořští skauti 
 

Vánoční koncert smíšeného pěveckého sboru Doubravan a Chotěbořského 
komorního orchestru 
kdy: 21.12.2013 17:00 
kde: sokolovna 
adresa: Tyršova 712, Chotěboř 
kategorie: koncert, kulturní 
 

Vánoční koncert pěveckého sboru Motýlek 
kdy: 22.12.2013 16:00 
kde: sál ZUŠ Chotěboř 



adresa: náměstí T. G. M. 322, Chotěboř 
kategorie: koncert, kulturní 
pořádá ZUŠ Chotěboř 
 

Betlémské světlo 
kdy: 23.12.2013 14:00 – 17:00 
kde: náměstí v Chotěboři 
popis akce: 
Tradiční rozdávání světla dovezeného z Betléma v týpí na náměstí v Chotěboři. 
kategorie: ostatní 
pořádají chotěbořští skauti 
 

Zpívání u kapličky 
kdy: 23.12.2013 
kde: obec Vepříkov 
kategorie: ostatní 
pořádá: SDH Vepříkov 
 

Půlnoční mše 
kdy: 24.12.2013 00:00 
kde: kostel sv. Jakuba v Chotěboři 
popis akce: 
Mše spojená s účinkováním učitelů a žáků ZUŠ Chotěboř. Před mší koledy v podání členů 
Dechového orchestru mladých při ZUŠ Chotěboř. 
kategorie: kulturní, ostatní 
pořádá farnost sv. Jakuba 
 

Vánoční výstava betlémů 
kdy: 24.12.2013 14:00 – 29.12.2013 17:00 
kde: KD Junior 
adresa: Tyršova 793, Chotěboř 
popis akce: 
Výstava se uskuteční ve velkém sále Junioru. Otevřeno je každý den od 14.00 do 17.00 hodin. 
Vstupné dobrovolné. 
Pro případné informace volejte na 776 897 778. 
kategorie: kulturní, výstava 
pořádá: pan Jan Čermák ve spolupráci s Juniorem DDM-SVČ Chotěboř 
 

Božíhodová mše 
kdy: 25.12.2013 08:00 
kde: kostel sv. Jakuba 
popis akce: 
Mše spojená s účinkováním učitelů a žáků ZUŠ Chotěboř. 
kategorie: ostatní 
pořádá farnost sv. Jakuba 
 



Štěpán Kojan – KEKS 
kdy: 26.12.2013 19:30 
kde: Klub Vagon 
adresa: Mírová 265, Golčův Jeníkov 
popis akce: Koncert kapely 
kategorie: ostatní 
pořádá: Klub Vagon 
 

Silvestrovský festival fantastiky a her SILCON 
kdy: 27.12.2013 16:00 – 1.1.2014 16:00 
kde: Hotel Fantazie (bývalý Hotel U Zámku) 
adresa: Riegrova 6, Chotěboř 
popis akce: 
SILvestr I CON. Silvestrovský con pro opravdové fanoušky. Herna videoher a deskovek, 
projekce, diskuse, zábavné úkoly a workshopy… 
Více informací na http://www.hotelfantazie.cz/prehled-akci/ a na 
https://www.facebook.com/events/499635443456292/. 
kategorie: ostatní 
pořádá: Hotel Fantazie 
 

Labutí jezero – Petr Iljič Čajkovskij 
kdy: 27.12.2013 19:00 
kde: Kino Družba Chotěboř 
adresa: Tyršova 256, Chotěboř 
popis akce: 
Záznam z Mariinského divadla v Petrohradě. Hudba: P. I. Čajkovskij, režisér: Yuri Fateev, 
producent: Glass Slipper, v hlavní roli: Elaterina Kondaurova  – Mariinský balet. Země 
původu: Rusko (Petrohrad) 
Délka představení: 215 minut včetně dvou přestávek 
Vstupné: předprodej IC Chotěboř (tel. 569 626 634) i na místě 200 Kč. 

kategorie: kulturní, předprodej 
pořádá: CEKUS Chotěboř 
 

Hokejový zápas 
kdy: 29.12.2013 17:00 
kde: aréna - zimní stadion 
adresa: Svojsíkova 333, Chotěboř 
popis akce: HC Lvi Chotěboř x M. Třebová 
kategorie: sportovní 
 
 
 
 
 

Zpracovalo: 
Informační centrum Chotěboř, Krále Jana 258, 583 01 Chotěboř 

tel.: 569 626 634, infocentrum@chot.cz, www.icchotebor.cz 


