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Kalendář akcí   
únor 2018 

 
 
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  
 
Pohádkohraní se skřítkem knihovníčkem 
datum začátku akce: 1.2. 2018 
čas začátku akce: 9:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna – dětské oddělení 
popis akce: společná setkání s knížkou každý první čtvrtek v měsíci, hravá dopoledne budou 
spojená se čtením, povídáním, prohlížením knížek a drobným vyráběním, vhodné pro děti  
od dvou let (možno i menší) 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a IC Chotěboř  
 
Přespání se zvířátky  
datum začátku akce: 1.2. 2018 
datum ukončení akce: 2.2. 2018 
čas začátku akce: 18:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: KD Junior 
popis akce: Bohatý program pro děti pod vedením Markéty Mejstříkové, film s popcornem, 
diskotéka, hry, soutěže, oběd zajištěn v jídelně, pro děti od 6 do 12 let. Cena 200 Kč. Přihlášky 
v Junioru na recepci nebo přes webové stránky www.ddmchotebor.cz, s sebou: přezůvky, pití,  
svačinu, spacák a dobrou náladu. 
pořadatel: DDM-SVČ Junior  
 
4. Dobročinný ples 
datum začátku akce: 3.2. 2018 
čas začátku akce: 19:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: sokolovna 
popis akce: hraje kapela Lazareth, bohatý program, občerstvení, fotokoutek, cukrárna, tombola, 
vstupné: 120 Kč v předprodeji, 140 Kč na místě, 100 Kč na stání, předprodej vstupenek 
v Informačním centru Chotěboř.  
pořadatel: Spolčo 
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Toulky okolím Českých Budějovic 
datum začátku akce: 5.2. 2018 
čas začátku akce: 16:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna – podkroví 
popis akce: Cestopisná přednáška Libora Drahoňovského, bývalé hornické město Rudolfov, 
Eliášova štola v Úsilném, obec Lišov, Kamenný újezd, Boršov na Vltavou, Zlatá stoka, Dobrá Voda – 
poutní kostel Panny Marie 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a IC Chotěboř 
 
Vyprávějte dětem příběh knihy  
datum začátku akce: 6.2. 2018 
čas začátku akce: 17:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna  - podkroví 
popis akce: Seminář pro rodiče, pedagogy, učitele a další nadšence, kteří chtějí s dětmi číst, 
vstupné 80 Kč 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a IC Chotěboř, Cekus Chotěboř, Dobrá společnost 
 
Chvilková slabost 
datum začátku akce: 8.2. 2018 
čas začátku akce: 19:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: kino Chotěboř 
popis akce: Chvilková slabost je bravurní jímavou komedií významného britského dramatika a 
herce Donalda Churchilla. Audrey a Tony. Tony a Audrey. Dvacet let manželství. Dvě děti. Dva 
roky po rozvodu. On, úspěšný kameraman z reklamky, čerstvě oženěný s podstatně mladší dívkou, 
s níž právě čeká dítě. Ani ona na první pohled nestrádá – od svatby s jejím novým partnerem ji 
dělí už jen tři dny. Bývalí manželé přijíždějí na venkovskou chalupu, kterou spolu kdysi sdíleli a 
která se má nyní prodávat, aby se podělili o nábytek a jiné cennosti. Přijíždějí se vším zdánlivě 
vyrovnaní a smíření, s nadějnou vyhlídkou na své nové životy. Navíc jejich společné setkání s 
odstupem času jenom potvrdí, že se nemohou vystát. Nemohou si říct ani dvě slova, aby si 
vzájemně nevlítli do vlasů. Přesto se pustí do úklidu chalupy a na povrch začnou vyplouvat dosud 
nezjevené skutečnosti – a Audrey s Tonym dojde, že pořádek si musejí udělat především ve svých 
vztazích. Podlehnou této "chvilkové slabosti" a přehodnotí své dosavadní životní postoje a názory 
na toho druhého? A jak tím vším zamíchá jejich osmnáctiletá, rebelská dcera Lucy? 
Situace se komplikuje a vše dopadne jinak, než by divák předpokládal. Zdánlivě ukončená životní 
kapitola může mít pokračování. Vstupné: 340 Kč v předprodeji, 400 Kč na místě, rezervace na 
www.cekus.eu, předprodej vstupenek v Informačním centru Chotěboř.  
pořadatel: Cekus Chotěboř  
 
Ivo Šmoldas a Jana Rychterová  
datum začátku akce: 8.2. 2018 
čas začátku akce: 19:30 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Panský dům 
popis akce: vstupné: 240 Kč, předprodej v Panském domě a Informačním centru Chotěboř  
pořadatel: Panský dům  
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Přímý přenos z metropolitní opery v New Yorku - Nápoj lásky 
datum začátku akce: 10.2. 2018 
čas začátku akce: 17:45 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: kino Chotěboř 
popis akce: Donizettiho Nápoj lásky patří mezi nejlepší komedie operní literatury. V režii 
Bartletta Shera a pod taktovkou Dominga Hindoyana se představí Pretty Yende v roli 
temperamentní Adiny, do níž se zamiluje prostý venkovan Nemorino v podání Matthewa 
Polenzaniho. Davide Luciano v Met debutuje jako Adinin arogantní nápadník Belcore. Doktora 
Dulcamaru, obchodníka se zázračným lektvarem, zpívá Ildebrando D’Arcangelo. Dirigent Domingo 
Hindoyan bude s Nápojem lásky v Metropolitní opeře debutovat. Vstupné: v předprodeji 250 Kč, 
na místě 300 Kč, rezervace na www.cekus.eu, předprodej v Informačním centru Chotěboř  
pořadatel: Cekus Chotěboř  
 
Perzekuce Židů v Chotěboři nacistickým režimem 
datum začátku akce: 12.2. 2018 
čas začátku akce: 16:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna – podkroví 
popis akce: Proč zrovna Židé? Na základě jakých zákonů? Proces holocaustu v Chotěboři – 
vyvlastnění, deportace, koncentrace, fyzická likvidace. Jak perzekuce probíhala v Chotěboři?  
přednáší Petr Adam, vstupné 30 Kč 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a Informační centrum Chotěboř  
 
Tvoření – loutky z ruliček 
datum začátku akce: 13.2. 2018 
čas začátku akce: 14:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna – dětské oddělení 
popis akce: příspěvek na materiál 20 Kč 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a IC Chotěboř  
 
Koncert žáků ZUŠ  
datum začátku akce: 15.2. 2018 
čas začátku akce: 18:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: sál Základní umělecké školy 
pořadatel: ZUŠ Chotěboř  
 
MŮRA – Harp rock 
datum začátku akce: 16.2. 2018 
čas začátku akce: 18:00 
místo konání (obec):Golčův Jeníkov 
místo konání: Goltzova tvrz 
popis akce: Koncert harfy a kytar, vstupné 100 Kč 
 
Vladivojsko 
datum začátku akce: 16.2. 2018 
čas začátku akce: 20:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Panský dům 
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popis akce: koncert, vstupné: 150 Kč v předprodeji, 200 Kč na místě, předprodej v Panském domě 
a Informačním centru Chotěboř 
pořadatel: Panský dům  
 
2. Společenský ples 
datum začátku akce: 17.2. 2018 
čas začátku akce: 19:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: sokolovna 
popis akce: kapela Marathon band, módní přehlídka Beaty Rajské, předtančení TK Ella Chotěboř, 
ochutnávka vín Lahofer, vstupné 350 Kč, předprodej v Informačním centru Chotěboř 
pořadatel: Chotěbořské strojírny  
 
Pat a Mat jedou na dovolenou 
datum začátku akce: 18.2. 2018 
čas začátku akce: 11:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: kino Chotěboř 
popis akce: Cestují vlakem, letí letadlem, zamíří do vesmíru, jedou lodí, ocitnou se na mořském 
dně, kde bojují s děsivým chapadlem, ale když se konečně dostanou do vysněného hotelového 
pokoje v přímořském letovisku, je jejich jediným zájmem přetvořit neosobní hotelový pokoj tak, 
aby se co nejvíc podobal jejich domovu. Délka představení: 55 minut, vstupné 149 Kč, předprodej 
vstupenek v Informačním centru Chotěboř 
 
Národní parky USA 
datum začátku akce: 19.2. 2018 
čas začátku akce: 16:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna – podkroví 
popis akce: Cestopisná přednáška Josefa Němce, vstupné 50 Kč  
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a IC Chotěboř 
 
Společné čtení – pohádky pro pejsky  
datum začátku akce: 22.2. 2018 
čas začátku akce: 16:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna – dětské oddělení 
popis akce: Dětem přečte pohádku Veronika Štěpánková 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a IC Chotěboř  
 
Přímý přenos z Metropolitní opery v New Yorku – Bohéma  
datum začátku akce: 24.2. 2018 
čas začátku akce: 18:15 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: kino Chotěboř 
popis akce: V legendární inscenaci Bohémy Franka Zeffirelliho, která se stala nejhranější operou v 
historii Met, se představí špičkový ansámbl mladých pěvců a pěvkyň v čele se Sonjou Jončevou v 
roli Mimì, do níž se zamiluje vášnivý básník Rodolfo Michaela Fabiana. Susanna Phillips se opět 
zhostí role kokety Musetty a jejího milence, malíře Marcella, si zazpívá Lucas Meachem. Hvězdné 
obsazení doplňují Alexey Lavrov a Matthew Rose v rolích Schaunarda a Collina, bohémských přátel 
Rodolfa a Marcella, a Paul Plishka, který se objeví v rolích Benoita a Alcindora. Orchestr 
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Metropolitní opery řídí Marco Armiliato. Vstupné: 250 Kč v předprodeji, 300 Kč na místě, 
rezervace na www.cekus.eu, předprodej v Informačním centru Chotěboř  
pořadatel: Cekus Chotěboř  
 
Maškarní ples 
datum začátku akce: 24.2. 2018 
čas začátku akce: 14:00 
Místo konání (obec): Klokočov 
místo konání: hostinec U Horáků 
popis akce: od 14 hodin pro děti, od 20 hodin pro dospělé, vstup s maskou 70 Kč, vstup bez masky 
100 Kč 
 
Pivovarský ples 
datum začátku akce: 24.2. 2018 
čas začátku akce: 20:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Hotel Fantazie 
popis akce: kapela Kolorez, moderuje Petr Martinák, hosté večera: Pavel Hurta a Trendi_twins 
(tanečnice pole dance), vstupné 200 Kč, předprodej v Informačním centru Chotěboř 
pořadatel: Pivovar Chotěboř  
 
Jarní prázdniny v knihovně  
datum začátku akce: 26.2. 2018 
datum ukončení akce: 2.3. 2018 
čas začátku akce: 9:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna  - dětské oddělení 
popis akce: děti si mohou hrát, tvořit, luštit, každý den od 9 do 14 hodin, příspěvek na materiál 
10 – 20 Kč 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a IC Chotěboř  
 
Danka Šárková – Všude žijí lidé 
datum začátku akce: 26.2. 2018 
čas začátku akce: 16:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna – podkroví  
popis akce: cestovatelská beseda s promítáním fotografií, vstupné 50 Kč 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a IC Chotěboř  
 
 
 
 
Aktuálně předprodáváme:  
kino – únor 2018 
Přímé přenosy z Metropolitní opery v New Yorku v sezoně 2017 – 18  
Vladivojsko 
Chvilková slabost – divadelní komedie 
Ivo Šmoldas a Jana Rychterová  
Dobročinný ples 
Společenský ples 
Pivovarský ples  
Pat a Mat jedou na dovolenou – divadelní představení 
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The Primitives Group  
Ivo Jahelka § Miroslav Paleček  
Komunál, Trautenberk, Artery  
Javory 
Galakoncert Hany Zagorové a Petra Rezka  
Veselka  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K 27.1. 2018 zpracovalo: 
Informační centrum Chotěboř, Fominova 257, 583 01 Chotěboř 
Tel.: 569 626 634, icchotebor@cekus.eu, www.icchotebor.cz 

Změna programu vyhrazena. 
 


