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Přehled kulturních akcí 

říjen 2019 
 

 
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  
 
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, 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  
 
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: výstavy 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  
 
Mikuláš Vinař – Zob a pírko  
datum ukončení akce: 13. 10. 2019 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Zastavkafe 
popis akce: výstava malé komiksové tvorby, otevřeno v otevírací době kavárny – úterý – čtvrtek 10 
– 18, pátek 10 – 20 a sobota 11 – 18. 
pořadatel: Zastavkafe 
 
Tvoření 
datum začátku akce: 1. 10. 2019 
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čas začátku akce: 14:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna – dětské oddělení 
popis akce: drátkování pro malé i velké, příspěvek na materiál 20 Kč 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a IC Chotěboř 
 
Mlynářská dílna 
datum začátku akce: 1. 10. 2019 
čas začátku akce: 14:00 
místo konání: Horní Mlýn  
popis akce: akce pro děti a rodiče, poznávání obilovin, mletí zrna v kamenném mlýnku na mouku, 
vyrábění těsta a pečení dobrot 
pořadatel: Klub Šalamounek  
 
Čtenářské klubíčko 
datum začátku akce: 2. 10. 2019 
čas začátku akce: 16:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna – dětské oddělení 
popis akce: hravá pohádková knihovna pro děti, které mají rády příběhy, pohádky, předčítání a 
knížky, pro děti od 4 do 6 let 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a IC Chotěboř 
 
Fialové podkroví 
datum začátku akce: 2. 10. 2019 
čas začátku akce: 18:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna – podkroví 
popis akce: hosty Pavla Fialy budou současní členové skupiny Detto – Miroslav Boháč, Dana 
Hospodková, Jakub Barták, Filip Barták a David Šefl, vstupné dobrovolné 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a IC Chotěboř 
 
Pohádkohraní se skřítkem Knihovníčkem 
datum začátku akce: 3. 10. 2019 
čas začátku akce: 9:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna – dětské oddělení 
popis akce: hravé dopoledne spojené s pohádkou, čtením, povídáním, prohlížením knížek a 
drobným vyráběním, pro děti od 2 do 4 let 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a IC Chotěboř 
 
Úča musí pryč  
datum začátku akce: 3. 10. 2019 
čas začátku akce: 19:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: kino Chotěboř 
popis akce: divadelní komedie, účinkují: Petra Špalková, Linda Rybová, David Prachař, Jana 
Janěková ml., Igor Chmela, Kateřina Winterová, vstupné: 480 Kč v předprodeji, 580 Kč na místě, 
rezervace na www.cekus.eu, předprodej v Informačním centru Chotěboř 
pořadatel: Cekus Chotěboř  
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Farmářské trhy 
datum začátku akce: 4. 10. 2019 
čas začátku akce: 8:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: nám. T. G. M. 
pořadatel: Jiří Němec  
 
Ples pro seniory 
datum začátku akce: 4. 10. 2019 
čas začátku akce: 18:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: sokolovna 
popis akce: hraje kapela Vysočinka 
pořadatel: Město Chotěboř  
 
Honza Křížek 
datum začátku akce: 4. 10. 2019 
čas začátku akce: 20:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Panský dům 
popis akce: vystoupí Honza Křížek (ex Blue Effect Radima Hladíka), předkapela: PayaNoia, 
vstupné: 250 Kč v předprodeji, 300 Kč na místě, předprodej na www.ticketstream.cz, Panský 
dům, Informační centrum Chotěboř 
pořadatel: Panský dům  
 
Dny otevřených ateliérů na Vysočině 
datum začátku akce: 5. 10. 2019 
datum ukončení akce: 6. 10. 2019 
místo konání (obec): Chotěboř 
popis akce: seznam ateliérů na www.vysocina-kultura.cz 
pořadatel: Kraj Vysočina  
 
Výlov rybníka 
datum začátku akce: 5. 10. 2019 
čas začátku akce: 8:00 
místo konání (obec): Bílek 
místo konání: Pension Oása 
popis akce: prodej kaprů 70 Kč/kg, točené pivo, čaj, možnost opečení vlastních buřtů, ovar s 
křenem 
pořadatel: Pension Oása 
 
Výstava v Geoparku Gymnázia Chotěboř a ve Stromovce 
datum začátku akce: 5. 10. 2019 
datum ukončení akce: 12. 10. 2019 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Geopark Gymnázia a Stromovka 
popis akce: Cena kakaa – výstava plakátů zaměřených na pěstování kakaa, vernisáž se uskuteční 
4. 10. ve 14.30 hodin v Geoparku Gymnázia Chotěboř, součástí komentované prohlídky 
ochutnávka fairtrade výrobků 
pořadatel: Gymnázium Chotěboř 
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Den otevřených dveří v pivovaru 
datum začátku akce: 5. 10. 2019 
čas začátku akce: 11:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: areál pivovaru 
popis akce: soutěž o nejlepší guláš, moderuje Slávek Boura, hraje kapela Vingl, ochutnávka 
regionálních potravin, program pro děti, vstup zdarma 
pořadatel: Pivovar Chotěboř 
 
Za hranicemi možností 
datum začátku akce: 5. 10. 2019 
čas začátku akce: 19:30 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Zastávka 194 
popis akce: promítání dokumentu, host: bývalá vrcholová gymnastka Monika Vlčková, vstupné 
dobrovolné 
pořadatel: Dobrá společnost 
 
Beer Pong Párty 
datum začátku akce: 5. 10. 2019 
čas začátku akce: 20:30 
místo konání (obec): Golčův Jeníkov 
místo konání: Klub Vagón  
pořadatel: Klub Vagón Golčův Jeníkov  
 
Malé nedělní pohádky – O koblížkovi 
datum začátku akce: 6. 10. 2019 
čas začátku akce: 10:30 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: COOP HB Club 
popis akce: pohádka v podání divadla Úsměv Ludmily Frištenské, vstupné 30 Kč 
pořadatel: Divadlo Úsměv Ludmily Frištenské 
 
Legohrátky 
datum začátku akce: 6. 10. 2019 
čas začátku akce: 13:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Club COOP HB 
popis akce: děti si sestaví různé druhy lega 
pořadatel: Club COOP HB 
 
Zvukové lázně 
datum začátku akce: 7. 10. 2019 
čas začátku akce: 17:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna – podkroví 
popis akce: relaxační a meditační workshop 
pořadatel: Fokus Vysočina 
 
Metalicca and San Francisco symphony together again 
datum začátku akce: 9. 10. 2019 
čas začátku akce: 20:00 
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místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: kino Chotěboř 
popis akce: záznam koncertu, vstupné 200 Kč 
pořadatel: Cekus Chotěboř 
 
Duo Adamus – Levický 
datum začátku akce: 10. 10. 2019 
čas začátku akce: 18:30 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: podkroví knihovny 
popis akce: koncert o věčném dechu, účinkují: Jan Adamus – hoboj, anglický roh, Martin Levický – 
klavír, vstupné: 120 Kč v předprodeji, 140 Kč na místě, držitelé abonentních průkazů zdarma. 
program: Richter, Smetana, Besozzi – Schubert, Beethoven, Chopin, Pasculli 
pořadatel: Cekus Chotěboř 
 
Detektivní záhada v knihovně 
datum začátku akce: 11. 10. 2019 
čas začátku akce: 18:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna – dětské oddělení 
popis akce: přihlášky na spaní a bližší info v knihovně 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a IC Chotěboř 
 
Free pátek bez rodičů – Plyšák, kam se podíváš 
datum začátku akce: 11. 10. 2019 
čas začátku akce: 18:00 
místo konání akce (obec): Chotěboř 
místo konání: KD Junior 
popis akce: přespání v KD Junior, nutno přihlásit předem. 
pořadatel: DDM-SVČ Junior  
 
Hudební slavnosti Vladimíra Reiského De Dubnic – Symfonická hudba 
v zámeckém salonu 
datum začátku akce: 12. 10. 2019 
čas začátku akce: 19:00 
místo konání (obec): Vilémov 
místo konání: zámek Vilémov 
popis akce: vystoupí klavírní trio Českým filharmoniků Amália a České filharmonické kvarteto, 
vstupné: 250 Kč dospělí, 180 Kč senioři, studenti a děti, prodej vstupenek na OÚ Vilémov, tel. 
569 449 800 nebo na zámku po předchozí telefonické domluvě – tel. 602 162 926 
pořadatel: Vilémov Business Operation s. r. o.  
 
Original Las Vegas night 
datum začátku akce: 12. 10. 2019 
čas začátku akce: 21:00 
místo konání (obec): Golčův Jeníkov 
místo konání: Klub Vagón 
popis akce: hraje DJ Lucky D 
pořadatel: Klub Vagón Golčův Jeníkov  
 
Malé nedělní pohádky – O veliké řepě 
datum začátku akce: 13. 10. 2019 



 6 

čas začátku akce: 10:30 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: COOP HB Club 
popis akce: pohádka v podání divadla Úsměv Ludmily Frištenské, vstupné 30 Kč 
pořadatel: Divadlo Úsměv Ludmily Frištenské 
 
Co dělat, když zdraví neslouží 
datum začátku akce: 14. 10. 2019 
čas začátku akce: 16:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna – podkroví 
popis akce: přednáší Iva Georgievová 
pořadatel: Město Chotěboř 
 
Slovácko sa nesúdí a cimbálová muzika Lašár 
datum začátku akce: 17. 10. 2019 
čas začátku akce: 20:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Panský dům 
popis akce: povídkový večer s vínem, o lidech, kteří jdou do všeho naplno, vstupné: 390 Kč 
v předprodeji, 450 Kč na místě, předprodej v Panském domě, Informačním centru Chotěboř a 
M Tour Havl. Brod 
pořadatel: Panský dům  
 
Posvícenský řemeslný trh 
datum začátku akce: 18. 10. 2019  
čas začátku akce: 8:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: nám. T. G. M. 
popis akce: ve 13.30 vystoupí duo Kubát a Semrád 
pořadatel: Město Chotěboř a Cekus Chotěboř 
 
EKTOR A CAVALIER 
datum začátku akce: 18. 10. 2019 
čas začátku akce: 19:00  
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: sokolovna 
popis akce: DJ Lucky D, koncert, předprodej v síti Goout.net nebo v Informačním centru Chotěboř 
 
Petr Spálený a Miluška Voborníková  
datum začátku akce:  18. 10. 2019 
čas začátku akce: 20:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Panský dům 
popis akce: koncert, vstupné: 490 Kč v předprodeji, 550 na místě, předprodej v Panském domě a 
Informačním centru Chotěboř 
pořadatel: Panský dům  
 
Hudební slavnosti Vladimíra Reiského de Dubnic  
datum začátku akce: 19. 10. 2019 
čas začátku akce: 18:00 
místo konání (obec): Vilémov 
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místo konání: zámek Vilémov 
popis akce: koncert vítězů Mezinárodní pěvecké soutěže Gabriely Beňačkové v operním zpěvu, 
Jakub Pustina a jeho hosté, vstupné: 250 Kč dospělí, 200 Kč senioři, studenti a děti, prodej 
vstupenek na OÚ Vilémov, tel. 569 449 800 nebo na zámku po předchozí telefonické domluvě – 
tel. 602 162 926 
pořadatel: Vilémov Business Operation s. r. o.  
 
Fousatej Hat 
datum začátku akce: 19. 10. 2019 
čas začátku akce: 20:30 
místo konání (obec): Golčův Jeníkov  
místo konání: Klub Vagón 
popis akce: koncert 
pořadatel: Klub Vagón Golčův Jeníkov  
 
Albánie 
datum začátku akce: 21. 10. 2019 
čas začátku akce: 16:00 
místo konání (obec): Chotěboř  
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna – podkroví  
popis akce: cestopisná přednáška Jaroslava Kreibicha, vstupné 50 Kč 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a IC Chotěboř 
 
Deskohrátky 
datum začátku akce: 21. 10. 2019 
čas začátku akce: 16:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna – podkroví 
popis akce: hraní deskových her, akce je určena všem bez rozdílu věku 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a IC Chotěboř  
 
Pohádkové čtení 
datum začátku akce: 24. 10. 2019 
čas začátku akce: 16:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna – dětské oddělení 
popis akce: Dětem přečte Hurvínkovy večerníčky Veronika Štěpánková. 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a IC Chotěboř 
 
Malé nedělní pohádky – Kouzelné slůvko 
datum začátku akce: 27. 10. 2019 
čas začátku akce: 10:30 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: COOP HB club 
popis akce: pohádka v podání divadla Úsměv Ludmily Frištenské, vstupné 30 Kč 
pořadatel: Divadlo Úsměv Ludmily Frištenské 
 
Ibiza evolution halloween párty 
datum začátku akce: 27. 10. 2019 
čas začátku akce: 20:30 
místo konání (obec): Golčův Jeníkov 
místo konání: Klub Vagón 
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pořadatel: Klub Vagón Golčův Jeníkov  
 
Počteníčko pro nejmenší 
datum začátku akce: 30. 10. 2019 
čas začátku akce: 9:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna – dětské oddělení 
popis akce: prohlížení leporel, hraní v herničce aj. 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a IC Chotěboř 
 
 
 
 
Aktuálně předprodáváme ☺☺☺☺ 
kino - říjen 2019 
Úča musí pryč – divadelní komedie 
Honza Křížek – koncert 
Metallica and San Francisco symphony together again – záznam koncertu 
Slovácko sa nesúdí a cimbálová muzika Lašár 
EKTOR A CAVALIER 
Petr Spálený a Miluška Voborníková – koncert  
Růže pro Algernon – divadelní představení 
Petra Janů – Vánoční koncert  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K 27. 9. 2019 zpracovalo: 
Informační centrum Chotěboř, Fominova 257, 583 01 Chotěboř 
Tel.: 569 626 634, icchotebor@cekus.eu, www.icchotebor.cz 

Změna programu vyhrazena. 
 


