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Přehled kulturních akcí 

listopad 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  
 
Zvonečky a 100 let knihovního zákona 
datum začátku akce: 1. 11. 2019 
datum ukončení akce: 30. 12. 2019 
čas začátku akce: 8:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna – vestibul 
popis akce: výstava zvonečků ze sbírky Miluše Škodové a výstava k 100. výročí knihovního zákona 
v ČR, výstava je přístupná v otevírací době knihovny  
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a IC Chotěboř 
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III. Dobročinný bazar 
datum začátku akce: 2. 11. 2019 
čas začátku akce: 10:00 
místo konání (obec): Maleč 
místo konání: zámek  
popis akce: prodej oblečení, bot, věcí do domácnosti či pro radost, občerstvení zajištěno 
pořadatel: Hana Macháčková  
 
Morčata na útěku, The Desperate Mind 
datum začátku akce: 2. 11. 2019 
čas začátku akce: 20:00 
místo konání (obec): Golčův Jeníkov 
místo konání: Klub Vagón 
popis akce: koncert 
pořadatel: Klub Vagón 
 
Pejsek a kočička 
datum začátku akce: 3. 11. 2019 
čas začátku akce: 10:30 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: COOP HB Club 
popis akce: pohádka Divadla Úsměv Ludmily Frištenské 
pořadatel: COOP HB Club  
 
Jesse Ballard a Jan Hrubý a Joe Kučera 
datum začátku akce: 3. 11. 2019 
čas začátku akce: 19:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Panský dům 
popis akce: koncert spojený s křtem nového alba, předkapela: Family trio, vstupné 300 Kč 
v předprodeji, 350 Kč na místě, předprodej v Panském domě, Informačním centru Chotěboř 
pořadatel: Panský dům Chotěboř 
 
Korunovační klenoty 
datum začátku akce: 4. 11. 2019 
čas začátku akce: 16:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: podkroví knihovny 
popis akce: přednáší Stanislav Mikule, vstupné 50 Kč 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a IC Chotěboř 
 
Čtenářské klubíčko 
datum začátku akce: 6. 11. 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 
 
 
 



 3 

Expedice Peru 
datum začátku akce: 6. 11. 2019 
čas začátku akce: 17:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: podkroví knihovny 
popis akce: přednáška o lezení na Huascarán, Tocllaraju, Pisco, Urus a povídání o Machu Picchu a 
Duhové hoře, přednáší Lukáš Pátek a Tomáš Javorský 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herramanna a IC Chotěboř 
 
Pohádkohraní se skřítkem Knihovníčkem 
datum začátku akce: 7. 11. 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. 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a IC Chotěboř 
 
Free pátek bez rodičů 
datum začátku akce: 8. 11. 2019 
datum ukončení akce: 9. 11. 2019 
místo konání (obec): Chotěboř) 
místo konání: KD Junior 
popis akce: Haloweenská noc s přespáním, nutno přihlásit předem 
pořadatel: DDM-SVČ Junior 
 
Bazárek oblečení, hraček a sportovních věcí 
datum začátku akce: 9. 11. 2019 
čas začátku akce: 9:30 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: KD Junior 
popis akce: prodej oblečení, sportovních potřeb, hraček, knížek atd. pro děti 0 – 10 let 
pořadatel: DDM-SVČ Junior  
 
Hawai párty 
datum začátku akce: 9. 11. 2019 
čas začátku akce: 21:00 
místo konání (obec): Golčův Jeníkov 
místo konání: Klub Vagón 
pořadatel: Klub Vagón  
 
Budulínek 
datum začátku akce: 10. 11. 2019 
čas začátku akce: 10:30 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: COOP HB Club 
popis akce: pohádka v podání Divadla Úsměv Ludmily Frištenské 
pořadatel: COOP HB Club  
 
USA - Západní pobřeží 
datum začátku akce: 11. 11. 2019 
čas začátku akce: 16:00 
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místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: podkroví knihovny 
popis akce: cestopisná přednáška Marka Jonáka, vstupné 70 Kč 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a IC Chotěboř 
 
Tvoření – podzimní lampičky 
datum začátku akce: 12. 11. 2019 
čas začátku akce: 14:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna – dětské oddělení 
popis akce: děti si vyrobí podzimní lampičky 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna  
 
Sametový festival  
datum začátku akce: 13. 11. 
datum ukončení akce: 17. 11. 2019 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: podkroví knihovny, sál ZUŠ, sokolovna, Zastávka 194 
popis akce: program: 13. 11. Fialové podkroví, v 18 hodin, hostem Pavla Fialy bude Hubert Macků 
– podkroví knihovny 
14. 11. vernisáž výstavy Zločiny komunismu v Chotěboři, v 18 hodin, sál ZUŚ, výstava přístupná 
celý víkend 
16.11. Sametová revoluce v Československu, v 17 hodin, přednáška PhDr. Prokopa Tomka Phd., 
podkroví knihovny 
Hudební festival, v 18 hodin, účinkují: Nezband, Stoker one man band, Nukleár, Ivan Hlas Trio, 
Shout the blues band, vstupné 89 Kč, sokolovna 
17. 11. Lampiónový průvod zakončení ohňostrojem, průvod vychází v 18 hodin od sochy Ignáta 
Herrmanna 
Koncert Samana + Aran epochal, v 19 hodin, Zastávka 194 
pořadatel: Cekus Chotěboř 
 
Zamilovaný sukničkář 
datum začátku akce: 14. 11. 2019 
čas začátku akce: 19:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: kino Chotěboř 
popis akce: divadelní komedie v podání Divadelní společnosti Háta, vstupné: 480 Kč 
v předprodeji, 580 Kč na místě, rezervace na www.cekus.eu, předprodej v Informačním centru 
Chotěboř 
pořadatel: Cekus Chotěboř 
  
Klára Smolíková – Komiksy 
datum začátku akce: 15. 11. 2019 
čas začátku akce: 8:00 
datum ukončení akce: 27. 12. 2019 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: podkroví knihovny 
popis akce: putovní výstava komiksů, otevřeno: Po 8 – 12 a 12.30 – 17.30, Út, St, Pá 8 – 12 a 12.30 
– 16 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna IC Chotěboř 
 
Hudba Praha Band 
datum začátku akce: 15. 11. 2019 
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čas začátku akce: 20:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Panský dům 
popis akce: koncert, předkapela The Cycle, vstupné: 350 Kč v předprodeji, 400 Kč na místě, 
předprodej v Panském domě a Informačním centru Chotěboř 
pořadatel: Panský dům 
 
Koncert Jožky Šmukaře a Březovanky 
datum začátku akce: 16. 11. 2019 
čas začátku akce: 19:00 
místo konání (obec): Vilémov 
místo konání: KD Vilémov 
popis akce: vstupné: 130 Kč v předprodeji, 150 Kč na místě, předprodej vstupenek na úřadu 
městyse Vilémov a v Informačním centrum Chotěboř  
pořadatel: OÚ Vilémov  
 
O zlaté rybce 
datum začátku akce: 17. 11. 2019 
čas začátku akce: 10:30 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: COOP HB Club 
popis akce: pohádka v podání Divadla Úsměv Ludmily Frištenské 
pořadatel: COOP HB Club 
 
Čachoťák – Memoriál Karla Neuvirta 
datum začátku akce: 17. 11. 2019 
čas začátku akce: 13:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: start – areál Střelnice 
popis akce: 14 km hlavní závod, 5 km lidový běh, prezentace od 10.30 do 12 hodin 
pořadatel: DBK Chotěboř 
 
Domácí lékárnička, aneb vše potřebné najdeme v kuchyni 
datum začátku akce: 18. 11. 2019 
čas začátku akce: 17:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: podkroví knihovny 
popis akce: přednáška Ivy Georgievové, vstupné 70 Kč 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a IC Chotěboř 
 
Karel Hašler 
datum začátku akce: 20. 11. 2019 
čas začátku akce: 16:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: podkroví knihovny 
popis akce: připomenutí 140. výročí narození Karla Hašlera, povídání o jeho životě, písničky, 
vstupné 50 Kč, přednáší Stanislav Michek  
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a IC Chotěboř 
 
Maturitní ples 4.A a 4.MO 
datum začátku akce: 22. 11. 2019 
čas začátku akce: 19:00 
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místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: sokolovna 
popis akce: hraje skupina Quattro 
pořadatel: OA Chotěboř 
 
Nfix a Candice 
datum začátku akce: 23. 11. 2019 
čas začátku akce: 21:00 
místo konání (obec): Golčův Jeníkov 
místo konání: Klub Vagón 
popis akce: taneční párty 
pořadatel: Klub Vagón  
 
Hrnečku vař 
datum začátku akce: 24. 11. 2019 
čas začátku akce: 10:30 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: COOP HB Club 
popis akce: pohádka v podání Divadla Úsměv Ludmily Frištenské 
pořadatel: COOP HB Club  
 
Pěšky do Istanbulu… a dál s pádlem a palcem nahoru  
datum začátku akce: 25. 11. 2019 
čas začátku akce: 16:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: podkroví knihovny 
popis akce: cestovatelská přenáška Viktorky Hlaváčkové – půlroční cesta přes balkánské hory do 
Turecka, vstupné 70 Kč 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a IC Chotěboř 
 
Deskohrátky 
datum začátku akce: 25. 11. 2019 
čas začátku akce: 16:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna – dětské oddělení 
popis akce: hraní deskových her, určeno všem bez rozdílu věku 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a IC Chotěboř 
 
Počteníčko pro nejmenší 
datum začátku akce: 27. 11. 2019 
čas začátku akce: 9:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna – dětské oddělení 
popis akce: prohlížení leporel, hraní v knihovně aj.  
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a IC Chotěboř 
 
Pohádkové adventní čtení 
datum začátku akce: 28. 11. 2019 
čas začátku akce: 16:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna – dětské oddělení 
popis akce: Dětem přečte pohádku Adéla Mrvová 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a IC Chotěboř 



 7 

 
Vánoce v lese 
datum začátku akce: 29. 11. 2019 
datum ukončení akce: 30. 12. 2019 
čas začátku akce: 9:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Městské muzeum 
popis akce: vánoční výstava, vernisáž se koná 28. 11. v 17 hodin, otevřeno út – ne 9 -12 a 12.30 – 
17, prohlídky začínají každou půlhodinu, průvodce vychází k bráně 
pořadatel: Městské muzeum  
 
Vánoční koncert „Foukneme do svící“ – Věra Martinová s kapelou 
datum začátku akce: 29. 11. 2019 
čas začátku akce: 20:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Panský dům 
popis akce: vánoční koncert, vstupné 390 Kč v předprodeji, 450 Kč na místě, předprodej 
v Panském domě a Informačním centru Chotěboř 
pořadatel: Panský dům  
 
Mistrovství ČR v yo-yování 
datum začátku akce: 30. 11. 2019 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: KD Junior 
pořadatel: DDM-SVČ Junior  
 
Mikulášská mašinka 
datum začátku akce: 30. 11. 2019 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: nádraží ČD 
popis akce: mikulášská mašinka doveze malé i velké za čerty, anděly i Mikulášem 
pořadatel: DDM-SVČ Junior 
 
Hasičský ples 
datum začátku akce: 30. 11. 2019 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: sokolovna 
popis akce: hraje Trik, předprodej vstupenek v Informačním centru Chotěboř 
pořadatel: SDH Chotěboř 
 
Nejkrásnější světové písně 
datum začátku akce: 30. 11. 2019 
čas začátku akce: 18:00 
místo konání (obec): Vilémov 
místo konání: zámek Vilémov 
popis akce: adventní koncert, účinkují: Jakub Pustina – tenorista, Andrea Kalivodová – 
mezzosopranistka, vstupné: 350 Kč dospělí, 250 Kč senioři, studenti a děti, prodej vstupenek na 
OÚ městyse Vilémov nebo na zámku Vilémov 
pořadatel: Zámek Vilémov 
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Punc 
datum začátku akce: 30. 11. 2019 
čas začátku akce: 20:30 
místo konání (obec): Golčův Jeníkov 
místo konání: Klub Vagón 
popis akce: koncert 
pořadatel: Klub Vagón  
 
 
 
 
Aktuálně předprodáváme ☺☺☺☺ 
kino – listopad 2019 
Jesse Ballard, Jan Hrubý a Joe Kučera 
Hudba Praha Band 
Zamilovaný sukničkář – divadelní komedie 
Sametový festival 
Vánoční koncert Věry Martinové 
Vánoční koncert Václava Neckáře  
Petra Janů – Vánoční koncert  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K 25. 10. 2019 zpracovalo: 
Informační centrum Chotěboř, Fominova 257, 583 01 Chotěboř 
Tel.: 569 626 634, icchotebor@cekus.eu, www.icchotebor.cz 

Změna programu vyhrazena. 
 


