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Kalendář akcí 
září 2019 

 
 
Dřevo v rukách umělců 
datum začátku akce: 3. 5. 2019 
datum ukončení akce: 1. 9. 2019 
čas začátku akce: 9:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Městské muzeum 
popis akce: výstava otevřena út – ne, 9 – 12 a 12.30 – 17, prohlídky začínají každou půlhodinu, 
poslední prohlídka v 16 hodin  
pořadatel: Městské muzeum Chotěboř 
 
Tajemný život stromu 
datum začátku akce: 3. 5. 2019 
datum ukončení akce: 1. 11. 2019 
čas začátku akce: 9:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Městské muzeum  
popis akce: výstava otevřena út – ne, 9- 12 a 12.30 – 17, prohlídky začínají každou půlhodinu, 
poslední prohlídka v 16 hodin  
pořadatel: Městské muzeum Chotěboř  
 
Pejsek a kočička 
datum začátku akce: 1. 9. 2019 
čas začátku akce: 10:30 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Club COOP HB 
popis akce: pohádka v podání divadla Úsměv Ludmily Frištenské 
pořadatel: Club COOP HB  
 
Bali 
datum začátku akce: 2. 9. 2019 
čas začátku akce: 16:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: podkroví knihovny 
popis akce: cestopisná přenáška Tomáše Černohouse, vstupné 70 Kč 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a IC Chotěboř  
 
Jak si upéct kváskový chléb 
datum začátku akce: 4. 9. 2019 
čas začátku akce: 10:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: podkroví knihovny 
popis akce: přednáší Gabi Hradecká, vstupné zdarma 
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pořadatel: Kraj Vysočina  
 

Chotěbořský kříž 
datum začátku akce: 5. 9. 2019 
čas začátku akce: 17:00 
datum ukončení akce: 1. 11. 2019 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Městské muzeum 
popis akce: Výstava Chotěbořský kříž ukáže Chotěboř jako sakrální a duchovní, zaměřuje se na 
symboliku kříže v dějinách Chotěboře, v krajině, v naší současnosti a v muzejní sbírce. Výstava 
ukáže řadu různých křížů a křížků z různých období i rozdílného provedení a materiálu, ale také 
vnitřní rozměr tohoto symbolu naší kultury. Otevřeno Út – Ne, 9 – 12 a 12.30 – 17.00, prohlídky 
začínají vždy každou půlhodinu, poslední prohlídka v 16 hodin. 
pořadatel: Městské muzeum  
 
Heligonica 
datum začátku akce: 5. 9. 2019 
čas začátku akce: 18:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: kino Chotěboř 
popis akce: koncert, vstupné: 170 Kč v předprodeji, 200 Kč na místě, rezervace na 
www.cekus.eu, předprodej v Informačním centru Chotěboř 
pořadatel: Cekus Chotěboř 
 
Farmářské trhy 
datum začátku akce: 6. 9. 2019 
čas začátku akce: 8:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: nám. T.G.M. 
pořadatel: Jiří Němec  
 
Ve šlépějích Ignáta Herrmanna – Po cestě Liběcké 
datum začátku akce: 7. 9. 2019 
čas začátku akce: 9:30 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: sraz u knihovny 
popis akce: cestou z hranic do Libice nad Doubravou nás povede pan Vladimír Nedbal, odvoz do 
Hranic pro přihlášené bude zajištěn, zpět do Chotěboře pěšky, případný odvoz možno domluvit na 
místě. Přihlášky účastníků v informačním centru do 5. září. Zájemci o oběd v restauraci 
U Bambucha musí provést individuální rezervaci.  
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a IC Chotěboř 
 
Babička školnice  
datum začátku akce: 8. 9. 2019 
čas začátku akce: 10:30 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Club COOP HB 
popis akce: pohádka v podání divadla Úsměv Ludmily Frištenské 
pořadatel: Club COOP HB 
 
Královská obora 
datum začátku akce: 8. 9. 2019 



 3 

čas začátku akce: 18:00 
místo konání (obec): Maleč 
místo konání: zámek Maleč 
popis akce: procházka po historii duchovní hudby od Seikilovy písně po současnost, vstupné 
dobrovolné 
pořadatel: Zámek Maleč  
 
Kambodža 
datum začátku akce: 9. 9. 2019 
čas začátku akce: 16:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: podkroví knihovny 
popis akce: cestopisná přednáška Zdeňka Chrásta, vstupné 50 Kč 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a IC Chotěboř  
 
Den otevřených dveří kroužku železničních modelářů při DDM-SVČ Junior 
Chotěboř 
datum začátku akce: 11. 9. 2019 
čas začátku akce: 16:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: klubovna kroužku (Kamenná 1667) 
pořadatel: DDM-SVČ Junior Chotěboř- kroužek železničních modelářů 
 
Zažít město jinak 
datum začátku akce: 14. 9. 2019 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: nám. T. G. M.  
popis akce: ranní jóga, tvořivé dílny, společná snídaně, divadlo pro děti, dobročinný bazárek, 
vernisáž výstavy, beseda s městským architektem, trh lokálních prodejců a tvůrců, koncert, film 
pod širým nebem aj.  
pořadatel: Dobrá společnost, Zastavkafe a město Chotěboř  
 
O Krakonošovi 
datum začátku akce: 15. 9. 2019 
čas začátku akce: 10:30 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Club COOP HB 
popis akce: pohádka v podání divadla Úsměv Ludmily Frištenské 
pořadatel: Club COOP HB  
 
Chotěbořské dny pro seniory – Senior bez nehod  
datum začátku akce: 16. 9. 2019 
čas začátku akce: 15:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: kino Chotěboř 
popis akce: divadelní přednáška s Jaroslavou Obermaierovou a Jiřím Štědroněm 
pořadatel: Město Chotěboř  
 
Prodejní trhy 
datum začátku akce: 20. 9. 2019 
čas začátku akce: 8:00 
místo konání (obec): Chotěboř 



 4 

místo konání: nám. T.G.M. 
pořadatel: Jiří Němec  
 
Týdny pro duševní zdraví – beseda s herečkou Sabinou Královou 
datum začátku akce: 23. 9. 2019 
čas začátku akce: 17:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: podkroví knihovny 
popis akce: v rámci akce Týdny pro duševní zdraví  
pořadatel: Fokus Vysočina 
 
Pohádkové podzimní čtení 
datum začátku akce: 24. 9. 2019 
čas začátku akce: 16:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna – dětské oddělení 
popis akce: Dětem čte Pavel Kučera 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a IC Chotěboř 
 
Počteníčko pro nejmenší 
datum začátku akce: 25. 9. 2019 
čas začátku akce: 9:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna – dětské oddělení 
popis akce: děti si prohlédnou leporela, pohrají si v herničce  
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a IC Chotěboř  
 
 SCREAMERS – Smím prosit?  
datum začátku akce: 26. 9. 2019 
čas začátku akce: 19:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: kino Chotěboř 
popis akce: Představení je plné písniček, tance, zábavy, humorných scének, s trochou etikety, to 
vše s úžasnou taneční choreografií doplněnou krásnými kostýmy, rezervace na www.cekus.eu, 
vstupné 280 Kč, předprodej v Informačním centru Chotěboř  
 
Kožené svítání 
datum začátku akce: 27. 9. 2019 
čas začátku akce: 16:00 
datum ukončení akce: 8. 11. 2019 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: podkroví knihovny 
popis akce: výstava Blanky Mudrové, otevřeno v otevírací době knihovny, tzn. Po 8 – 12 a 13 – 
17.30, Út, St, Pá 8 – 12 a 12.30 – 16. 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a IC Chotěboř  
 
Detektivní záhada v knihovně 
datum začátku akce: 27. 9. 2019 
čas začátku akce: 18:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna – dětské oddělení 
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popis akce: detektivní záhada v knihovně aneb komisař Vrťapka hledá nové pomocníky. Přihlášky 
na spaní a bližší informace v knihovně, příspěvek 30 Kč.  
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a IC Chotěboř 
 
Peru 
datum začátku akce: 30. 9. 2019 
čas začátku akce: 16:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: podkroví knihovny 
popis akce: cestopisná přednáška Milana Šťourače, vstupné 50 Kč 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a IC Chotěboř  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aktuálně předprodáváme:  
kino - září 2019 
Heligonica  
Miroslav Donutil – Ptejte se mě, na co chcete… 
Stromboli 
SCREAMERS – Smím prosit?  
Úča musí pryč – divadelní komedie 
EKTOR A CAVALIER 
Petra Janů – Vánoční koncert  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K 24. 8. 2019 zpracovalo: 
Informační centrum Chotěboř, Fominova 257, 583 01 Chotěboř 
Tel.: 569 626 634, icchotebor@cekus.eu, www.icchotebor.cz 

Změna programu vyhrazena. 
 


