
 
 

 

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 je o sněhových vločkách a zapojila se do ní 

široká veřejnost svými vlastnoručně vyrobenými vločkami. 

Otevřeno je denně mimo pondělí: 9.00-12.00 a 13.00-17.00 hodin. 

kategorie: kulturní, výstava 

pořádá: CEKUS Chotěboř 

 

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 

 

Novoroční koncert 
datum začátku akce: 01.01.2014 

čas začátku akce: 16:00 hod. 

místo konání (obec): Golčův Jeníkov 

místo konání: kostel sv. Františka Serafínského 

druh akce: kulturní 

stručný popis akce: Účinkují: Vlastimil Bialas - trubka , Martin Jakubíček - varhany, zpěv 

Program:  

* H. Purcell - Sonáta in D (allegro-andante-allegro)  

* G. F. Händel - Lascia chio pianga  

* H. Haura - Pastýřské plesání  

* Ch. Schickhardt - Trompet solo  

* Vietoris kodex - Suita  

* Kancionál Slavíček rajský - Zavítej k nám  

* T. Albinoni - Concerto in B (allegro-andante-allegro)  

* A. Vivaldi - Zima  

* F. Schubert - Ave Maria  

* M. A. Charpentier - Te Deum 

pořadatel: Město Golčův Jeníkov 

 

 



Výstava: Grogovky 
kdy: 2.1.2014 08:00 – 28.2.2014 16:00 

kde: městská knihovna 

adresa: Krále Jana 258, Chotěboř 

popis akce: 

V lednu a v únoru je pro Vás připravena nová výstava s názvem Grogovky. Těšit se můžete 

na lidové dekory z dob našich babiček. Exponáty nám zapůjčila paní Jana Kovačková. 

Výstava je přístupná v otevírací době infocentra. 

kategorie: výstava 

pořádá: Městská knihovna Chotěboř 

 

Veřejné bruslení 
datum začátku akce: 01.01.2014 

čas začátku akce: 13:30 - 15:30 hod. 

místo konání (obec): Chotěboř 

místo konání: zimní stadion 

druh akce: sportovní, pro děti 

stručný popis akce: vstupné: dospělí = 30 Kč, děti do 15 let 20 Kč, doprovod 10 Kč 

pořadatel:CEKUS Chotěboř 

 

Veřejné bruslení 
datum začátku akce: 02.01.2014 

čas začátku akce: 12:30 - 14:30 hod. 

místo konání (obec): Chotěboř 

místo konání: zimní stadion 

druh akce: sportovní, pro děti 

stručný popis akce: vstupné: dospělí = 30 Kč, děti do 15 let 20 Kč, doprovod 10 Kč 

pořadatel: CEKUS Chotěboř 

 

Chotěbořský běžecký pohár 2014 – Novoroční běh 
kdy: 4.1.2014 10:30 

kde: start u KD Junior 

adresa: Chotěboř 

popis akce: 

Silniční běh na 4,6 km – start 11.00 hodin, ženy a dorost 4,6 km, žáci 400, 800 m, rodiče s 

dětmi 100m.  

Více informací na http://atletika.webpark.cz/. 

kategorie: sportovní 

pořádá: atletický oddíl TJ CHS TURBO Chotěboř 

 

Veřejné bruslení 
datum začátku akce: 04.01.2014 

čas začátku akce: 12:30 - 14:30 hod. 

místo konání (obec): Chotěboř 

místo konání: zimní stadion 

druh akce: sportovní, pro děti 

stručný popis akce: vstupné: dospělí = 30 Kč, děti do 15 let 20 Kč, doprovod 10 Kč 

pořadatel: CEKUS Chotěboř 

 

http://atletika.webpark.cz/


Čtenářská dílna 
kdy: 6.1.2014 18:00 

kde: společenská a kulturní místnost 

adresa: Krále Jana 258, Chotěboř 

popis akce: 

Přijďte sdílet magické zážitky z četby románu Sto roků samoty od G. G. Márqueze. Setkání 

je určeno pro všechny, kteří knihu v nedávné době přečetli a tradičně se koná pod vedením 

Mgr. Lucie Dostálkové. 

kategorie: ostatní 

popis akce: Městská knihovna Chotěboř 

 

Pohádka O rukavičce 
kdy: 8.1.2014 09:30 

kde: KD Junior 

adresa: Tyršova 793, Chotěboř 

popis akce: 

Pohádka pro nejmenší v podání divadla Úsměv Lídy Frištenské. 

Vstupné 30 Kč za rodinu. 

kategorie: pro děti 

pořádá: DDM-SVČ Junior Chotěboř. 

 

Pokračovací taneční 
kdy: 9.1.2014 18:00 

kde: KD Junior 

adresa: Tyršova 793, Chotěboř 

popis akce: 

Začátek kurzu, který je určen pro absolventy základních kurzů tance a společenského chování.  

Vede Ing. Bohumil Černý z Taneční školy Bohémia z Chrasti 

kategorie: ostatní 

pořádá DDM-SVČ Junior Chotěboř 

 

Výstava: Svět panenek a medvídků 
kdy: 10.1.2014 08:00 – 26.2.2014 16:00 

kde: společenská a kulturní místnost 

adresa: Krále Jana 258, Chotěboř 

popis akce: 

Paní Naděžda Dymáčková Vás srdečně zve na novou výstavu krásných panenek a medvídků. 

Výstava je přístupná v otevírací době infocentra. 

kategorie: výstava 

pořádá: Městská knihovna Chotěboř 

 

Promítání dokumentu: Úžasný Ázerbájdžán! 
kdy: 13.1.2014 20:00 

kde: společenská a kulturní místnost 

adresa: Krále Jana 258, Chotěboř 

popis akce: 

Film je příběhem země dvou tváří. Pod nablýskanou fasádou se podle mezinárodních 

pozorovatelů skrývá represivní a zkorumpovaný režim, který tvrdě potlačuje svobodu slova. 

Britský film z roku 2012 natočil režisér Liz Mermin, délka filmu 60 minut, vstup zdarma. 



kategorie: ostatní 

pořádají: AMNESTY INTERNATIONAL, Dobrá společnost, Městská knihovna Chotěboř 

 

Slavné světové muzikály 
kdy: 16.1.2014 19:00 

kde: Kino Družba Chotěboř 

adresa: Tyršova 256, Chotěboř 

popis akce: 

Účinkují: Lydie Havláková (soprán), Vladimír Jelen (basbaryton), Daniel Fiedler (klavír). 

Program: Jesus Christ Superstar, Starci na chmelu, Bídníci, Hello Dolly! West Side Story, My 

Fair Lady… 

Vstupné: předprodej IC Chotěboř (tel. 569 626 634) 100 Kč, na místě 120 Kč, držitelé 

abonentních průkazů 70 Kč. 

kategorie: koncert, kulturní, předprodej 

pořádá: CEKUS Chotěboř 

 

Keramický kurz – Lednové snění 
kdy: 18.1.2014 09:00 – 18.1.2014 12:00 

kde: KD Junior 

adresa: Tyršova 793, Chotěboř 

popis akce: 

Jednorázový sobotní keramický kurz pro dospělé vede Renata Ficková. Budeme pracovat s 

hlínou na zimní téma. Cena 200 Kč. 

kategorie: ostatní 

pořádá DDM-SVČ Junior Chotěboř 

 

Chotěbořský společenský ples 
kdy: 18.1.2014 20:00 

kde: hotel Fantazie (bývalý hotel U zámku) 

adresa: Riegrova 6, Chotěboř 

popis akce: 

Hraje Faethon, taneční vystoupení, barmanská show, bohatá tombola. 

Vstupné: předprodej s místenkami IC Chotěboř (tel. 569 626 634) 120 Kč. 

kategorie: ostatní, předprodej 

pořádá: CEKUS Chotěboř a SFK Avalon. 

 

Masáže dětí a kojenců 
kdy: 22.1.2014 09:30 

kde: KD Junior 

adresa: Tyršova 793, Chotěboř 

popis akce: 

Přednáška v rámci mateřského klubu s praktickými ukázkami. Můžete přijít se svými dětmi 

ve věku 0 – 3 roky. Přednáší vedoucí střediska rané péče PhDr. Irena Salaquardová. 

Program potrvá přibližně 60 minut, vstupné 40 Kč za rodinu. 

kategorie: ostatní 

pořádá: DDM-SVČ Junior Chotěboř 

 

 

 



Koncert žáků ZUŠ Chotěboř 
kdy: 23.1.2014 18:00 

kde: sál ZUŠ Chotěboř 

adresa: náměstí T.G.M. 322, Chotěboř 

popis akce: 

Koncert spojený s vystoupením literárně-dramatického oboru. 

kategorie: koncert, kulturní 

pořádá: ZUŠ Chotěboř 

 

Country bál 
kdy: 24.1.2014 20:00 

kde: KD Junior 

adresa: Tyršova 793, Chotěboř 

popis akce: 

Akce se koná u příležitosti oslav 58. narozenin domu dětí a mládeže v Chotěboři. Hraje 

Hrůza Band. 

Rezervace stolů na e-mailu kucera@ddmchotebor.cz nebo na tel.: 569 626 638. Vstupné 

dobrovolné. 

kategorie: ostatní 

pořádá: DDM-SVČ Junior Chotěboř 

 

Hasičský ples 
datum začátku akce: 24.01.2014 

čas začátku akce: 20:00 hod. 

místo konání (obec): Vepříkov 

místo konání: sál hospody 

druh akce: ostatní 

stručný popis akce: hrají BOŽEJÁCI 

pořadatel: SDH Vepříkov 

 

Dětský karneval 
datum začátku akce: 25.01.2014 

čas začátku akce: 14:00 hod. 

místo konání (obec): Vepříkov 

místo konání: sál hospody 

druh akce: pro děti 

pořadatel: SDH Vepříkov 

 

Dětský karneval 
kdy: 26.1.2014 14:00 

kde: KD Junior 

adresa: Tyršova 793, Chotěboř 

popis akce: 

Tanec, program pro děti, občerstvení. 

Vstupné: děti do 75 cm zdarma, ostatní 30 Kč. 

kategorie: pro děti 

pořádá: DDM-SVČ Junior Chotěboř 

 

 



Hecht Ensemble 
kdy: 30.1.2014 18:30 

kde: sál ZUŠ Chotěboř 

adresa: náměstí T.G.M. 322, Chotěboř 

popis akce: 

Hecht Ensemble je soubor založený třemi zkušenými profesionály, kteří si ke spolupráci 

přizvali význačné talenty mladé generace. 

Hecht znamená v překladu štika a Hecht Ensemble je dravá štika, která víří vody české 

komorní hudby, a vnáší do ní novou energii v podobě mezigenerační spolupráce. Prolnutím 

zkušeností špičkových komorních hráčů s neotřelými přístupy nastupující generace hudebníků 

dosahuje Hecht Ensemble energické a působivé interpretace široké škály komorních děl. 

Účinkují: Iva Raková (klavír), Viktor Mazáček (housle), Jiří Poslední (viola), Jakub Dvořák 

(violoncello – chotěbořský rodák). 

Vstupné: předprodej IC Chotěboř (tel. 569 626 634) 120 Kč, na místě 140 Kč, držitelé 

abonentních průkazů 70 Kč. 

kategorie: koncert, kulturní, předprodej 

pořádá: CEKUS Chotěboř 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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


