
Přehled kulturních akcí –  
Prosinec 2022 
 
Čtenářská liga 
začátek akce: září 2022 
ukončení akce: květen 2023 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna -   
dětské oddělení 
popis akce: Soutěž pro žáky 1. Stupně 
základních škol. Více o soutěži v dětském 
oddělení knihovny a na webu 
knihovnachotebor.cz. 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a IC 
Chotěboř 
 

Lovci perel 
začátek akce: září 2022 
ukončení akce: květen 2023 (obchůdek –
červen 2023) 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna -   
dětské oddělení 
popis akce: hra, která dělá ze čtení 
dobrodružství. Více o soutěži v dětském 
oddělení knihovny a na webu 
knihovnachotebor.cz. 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a IC 
Chotěboř 
 

Letem kniţním světem 
začátek akce: říjen 2022 
ukončení akce: květen 2023 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna -  
dětské oddělení 
popis akce: každý měsíc nový úkol, za splně-  

ní všech odměna. Více o soutěži v dětském 
oddělení knihovny a na webu 
knihovnachotebor.cz. 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna  
 

WaxWork figuríny 
datum začátku akce: 29. 11. 2022 
datum ukončení akce: 4. 12. 2022 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Panský dům na náměstí T.G.M.  
popis akce: Výstava voskových figurín, na které 
byly použity lidské vlasy a lékřské oční 
implantáty. 
pořadatel: Wax Museum 
 

V proměnách světla 
datum začátku akce: 31. 10. 2022 
datum ukončení akce: 9. 12. 2022 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna – 
podkroví  
popis akce: Výstava fotografií od  
Tomáše Holuba. 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a IC 
Chotěboř 
 

Beseda s architektem 
datum akce: 1. 12. 2022 
čas začátku akce: 17:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: kino Chotěboř 
popis akce: Probereme význam památkové 
péče, řekneme si, jak stavět nebo 
rekonstruovat v památkové zóně a na závěr 
se podíváme na historické dřevěné okna  
a dveře.   
 

 

Odloţ mobil v knihovně                 
datum akce: 1.12-31. 1. 2023 
čas začátku akce:--- 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: knihovna Ignáta Hermanna 
popis akce: Odevzdej vysloužilý mobil 
v knihovně a vyhraj poukaz na nákup knih 
v hodnotě 2000 Kč. 
pořadatel: Kraj Vysočina 
 

Covert Ensemble 
datum akce: 1. 12. 2022 
čas začátku akce: 18:00 
místo konání (obec): Vilémov 
místo konání: zámek Vilémov 
popis akce: Saxofonové duo s klavírem. 
pořadatel: Vilémov Business operations  

 
Posilujeme imunitu přirozenou cestou  
datum akce: 2. 12. 2022 
čas akce: 17:00-19:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Zastávka 194 Chotěboř 
popis akce: Lektorka Pavla Šplíchalová bude 
sdílet, jak lze podpořit svoji vitalitu a trvalou 
odolnost uvědomělým vařením a zdravím 
životním stylem. 
pořadatel: Centrum Šalamounek 
 

Fialové podkroví 
datum začátku akce: 2. 12. 2022 
čas začátku akce: 18:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Coop HB club, Kosmonautů 1665 
Chotěboř 
popis akce: Hosté budou mistryně světa 
v mažoretkovém sportu. 
pořadatel: COOP HB club 



 

Vánoční koncert 
datum začátku akce: 2. 12. 2022 
čas začátku akce: 17:30 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: ZUŠ Chotěboř 
popis akce: Vánoční koncert ZUŠ Chotěboř. 
pořadatel: ZUŠ Chotěboř 
 

Literárně hudební večer  
datum začátku akce: 2. 12. 2022 
čas začátku akce: 18:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání Panský dům Chotěboř 
popis akce: Eva Turnová, Tomáš Hradil, Ladislav 
Vondrák a mnoha dalších   
pořadatel: Divadélko DIK  
 

Mikulášská mašinka 
datum začátku akce: 3. 12. 2022 
čas začátku akce: 13:00-16:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: zastávka busu č. 6 
popis akce: Tradiční mikulášská mašinka  
začíná a končí na chotěbořském náměstí u 
zastávky č. 6. 
pořadatel: Junior Chotěboř  
 

Ples komediantů  
datum akce: 3.12.2022 
čas začátku akce: 19:30 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Sokolovna Chotěboř 
popis akce: čertovský rej divadelníků, 
soutěž o láhev vína, půlnoční soutěž o 
vítěznou barvu ve hře o ceny, každý 
účastník obdrží dárek. 
pořadatel: Divadelní spolek Schod  

 
Fantazácká mikulášská maškarní  
párty 
datum akce: 3. 12. 2022 
čas začátku akce: 16:00 
místo konání (obec): Jeřišno 
místo konání: Jeřišno 
popis akce: Zveme malé i velké na tradiční 
předvánoční akci. Soutěž o nejhezčí kostým, 
peklo s čerty bude nachytáno.  
pořadatel: KD Jeřišno  

 
Mikulášská nadílka s peklem 
datum akce: 3. 12. 2022 
čas začátku akce: 16:30 
místo konání: Nejepín 
popis akce: Nejepínský spolek vás zve na 
mikulášskou nadílku s peklem, která se koná u 
obecního úřadu. Pro děti bude připravena 
tvořivá dílnička. 
 

Vánoční koncert 
datum akce: 3. 12. 2022 
čas akce: 17:00  
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Coop HB Club 
popis akce: Vánoční koncert kapely  
Starší časy. 
pořadatel: Coop HB Club a Sousedé plus 
 

Voš,OA a SOUT Chotěboř 
datum akce: 4. 12. 2022 – 14. 1. 2023 
čas akce: 13:00  
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Voš, OA a SOUT Chotěboř 
popis akce: Zveme žáky na dny otevřených 
dveří. 

pořadatel: Voš, OA a SOUT Chotěboř 
 

Štefan Margita, Na správné cestě 

datum akce: 4. 12. 2022 
čas začátku akce: 19:00   
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Kino Družba Chotěboř 
popis akce: Štefan Margita, operní pěvec,  
tenor se z operního světa poprvé vydá  
do světa šansonu! Pro svoje fanoušky  
si tentokrát připravil více než hodinový  
koncert plný zcela nových písní, které pro něj 
napsal zpěvák a skladatel Michal Kindl.  
Premiérově navíc zazní zcela nové vánoční 
skladby. 
pořadatel: Cekus Chotěboř  
 

Tvoření v knihovně  
datum akce: 6. 12. 2022 
čas začátku akce:14:00-16:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: knihovna Ignáta Hermanna 
popis akce: Odpoledne pro tvořivé děti 
v dětském oddělení knihovny. 
pořadatel: Cekus Chotěboř  
 

Pohádkohraní se skřítkem knihovníčkem 
datum akce: 7. 12. 2022 
čas začátku akce: 9:00-11:00 
místo konání (obec):Chotěboř 
místo konání: knihovna Ignáta Hermanna 
popis akce: Čtení, povídaní, prohlížení knížek a 
drobné vyrábění. Akce je určena pro děti od 2 
do 4 let. 
pořadatel: Cekus Chotěboř  

 
 
 



Čtenářské klubíčko 
datum akce: 7.12. a 14. 12. 2022 
čas začátku akce: 16:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: knihovna Ignáta Hermanna 
popis akce: Hravá pohádková knihovna pro děti, 
které mají příběhy, pohádky, předčítaní a 
knížky. 
pořadatel: Cekus Chotěboř 

 

Ţenské kruhy 
datum akce: 8. 12. 2022 
čas začátku akce: 17:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Horní Mlýn u Chotěboře 
popis akce: Přednáška o ženském duchu  
i těle. 
pořadatel: Centrum Šalamounek 
 

Prodejní trhy  
datum akce: 9. 12. 2022 
čas začátku akce: 8:00-16:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: chotěbořské náměstí 
popis akce: Tradiční prodejní trhy na 
chotěbořském náměstí. 
pořadatel: Jiří Němec 
 

THE CYCLE + SORRY ROCK 

datum začátku akce: 9. 12. 2022 
čas začátku akce: 20:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Panský dům  
popis akce: Mladá chotěbořská kapela opět 
vystoupí v Panském domě. 

 
 

Víkend s vůní kůţe 

datum akce:10-11. 12. 2022 
čas začátku akce: 9-18:00  
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Zastávka 194 Chotěboř 
popis akce: přijďte si vytvořit vlastní  
kabelku, boty, baleríny nebo peněženku. 
pořadatel: Centrum Šalamounek 

 
Stodola krásných krámů výstava 
datum akce: 10-11. 12. 2022 
čas začátku akce: 13:00  
místo konání (obec): Vepříkov 
popis akce: Výstava – Vánoce a vánoční zvyky. 
 

Skautské vánoční dílny 
datum akce: 10. 12. 2022 
čas začátku akce: 15:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Skautská klubovna 
popis akce: Přijďte si vytvořit drobné  
dárečky či vánoční dekorace. 
 

Adventní a vánoční tradice 
datum akce: 12. 12. 2022 
čas začátku akce: 16:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: podkroví knihovny Ignáta 
Hermanna 
popis akce: O původu a významu adventních a 
vánočních zvyků a tradic. 
pořadatel: Cekus Chotěboř 

 

Čtenářský klub pro děti 
datum akce: 13. 12. 2022 
čas začátku akce: 16:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: knihovna Ignáta Hermanna 

popis akce: Čtení a povídaní o knížkách pro děti 
od první do páté třídy na dětském oddělní 
knihovny s Alenou Jelínkovou. 
pořadatel: Cekus Chotěboř 
 

Vánoční koncert 
datum akce: 13. 12. 2022 
čas začátku akce: 18:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: kostel sv. Jakuba 
popis akce: Vánoční koncert dětského sboru 
Kvítek při ZŠ Buttulova. 
pořadatel: Fokus Vysočina 

 

Počteníčko pro nejmenší  
datum akce: 14. 12. 2022 
čas začátku akce: 9:00-11:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: knihovna Ignáta Hermanna  
popis akce: Přijďte si s dětmi prohlédnout naši 
zásobu leporel a vyzkoušet si interaktivní hry.  
pořadatel: Cekus Chotěboř 
 

Čtenářské klubíčko 
datum akce: 14. 12. 2022 
čas začátku akce: 16:00  
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: knihovna Ignáta Hermanna 
popis akce: Hravá pohádková knihovna pro  
děti, které mají rády příběhy, pohádky, 
předčítáno a knížky. 
pořadatel: Cekus Chotěboř 
 

 
 
 
 



Vánoční trhy 

datum začátku akce: 16. 12. 2022 
čas začátku akce: 8:00-17:00 
místo konání: náměstí Chotěboř 
popis akce: Vánoční trhy na chotěbořském 
náměstí. 
pořadatel: Jiří Němec 

 
Mezičas 
datum akce: 16. 12. -27. 1. 2023 
čas začátku akce: 17:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Knihovna Ignáta Hermanna 
popis akce: Výstava obrázků a keramiky 
v podkroví knihovny. 
pořadatel: Cekus Chotěboř 
 

Adventní poetické setkání  
datum akce: 16. 12. 2022 
čas začátku akce: 19:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Na Zastávce 194 
popis akce: Autorské čtení básníka Jana 
Těsnohlídka ml. Nositele ceny Jiřího 
Ortena. 
pořadatel: Dobrá společnost 
 

Vánoce tradičně  
datum akce: 17. 12. 2022 
čas začátku akce: 18:30 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání:  Kino Družba Chotěboř 
popis akce: Koncert pěveckého sboru 
Doubravan a orchestr s dirigentem Jakubem 
Piklou. 
pořadatel: Doubravan  
 

 

Vánoční koncert 
datum akce: 18. 12. 2022 
čas akce: 17:00  
místo konání (obec): Nová Ves u Chotěboře 
místo konání: kostel sv. Jana Nepomuckého 
popis akce: Vánoční koncert ZŠ Nová Ves  
u Chotěboře. 
pořadatel: ZŠ Nová Ves u Chotěboře 
 

Vánoční či novoroční přání 
datum akce: 19. 12. 2022 
čas začátku akce: 17:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Zastávka 194 
popis akce: Tvořivé dílny zaměřené 
na voskovou techniku. 
pořadatel: Klub Šalamounek 
 

Vánoční koncert 
datum akce: 19. 12. 2022 
čas začátku akce: 17:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Kino Chotěboř 
popis akce: Přijďte si odpočinout a nasát 
vánoční atmosféru a zazpívat si vánoční 
koledy se sborem Kvítek. 
 

Vánoční zpívání u stromečku  
datum akce: 20. 12. 2022 
čas začátku akce: 17:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Panský dům Chotěboř 
popis akce: Přijďte si odpočinout a nasát 
vánoční atmosféru a zazpívat si vánoční 
koledy se sborem Motýlek. 
 
 
 

Vánoční čas s Jů a Hele  
datum akce: 22. 12. 2022  
čas začátku akce: 17:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Kino Družba Chotěboř 
popis akce: Vánoce jsou nejkrásnější svátky 
v roce! K tradicím českých vánoc patří nejen 
nezapomenutelné zvyky, ale hlavně dobrá 
nálada. 
 

Silvestr v restauraci Panský dům 

datum akce: 31. 12. 2022 
čas začátku akce: 19:30-0:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Panský dům  
popis akce: K tanci a poslechu hraje od 
20:00 oblíbená skupina Lazareth. 
Silvestrovská noc ve velkém sále v 1. Patře 
pořadatel: Panský dům Chotěboř. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KINO CHOTĚBOŘ 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Kino Chotěboř 
pořadatel: CEKUS Chotěboř 
 

  2. 12. 17:30 Top Gun Maverick 

Akční| USA | 2022 | 131 min | čes.tit| 110 Kč 

  2. 12. 20:00 A pak přišla láska… 

Komedie| ČR | 2022 | 87min | 12+ || 120 Kč 

  3. 12. 15:30 Největší dar 

Pohádka | ČR | 2022 | 93 min | 120 Kč 

  3. 12. 17:30 Grand prix 
Komedie | ČR| 2022 | 107 min | 12+ | 130 

Kč 

  3. 12. 20:00 Black Panther: Wakanda 
nechť ţije 
Akční | USA | 2022 | 161 min | 12+ | čes. tit. | 

140 Kč 

  9. 12. 17:30 Vánoční příběh 

komedie |ČR | 2022 | 118 min | 12+  | 140 

Kč 

  9. 12. 20:00 Fabelmanovi  

Drama| USA| 2022| 151 min| 12+| tit.| 130 Kč 

  10. 12. 16:00 Mikulášovi patálie: Jak to 
celé začalo Animovaný| Francie | 2022 | 82 

min | 120 Kč 

  10. 12. 18:00 Hranice lásky 
Drama| Česko | 2022 | 95 min| 120 Kč 

  10. 12. 20:00 Šílená noc  

 Akční | USA | 2022 | 111 min | 15+ | čes.tit 

140 Kč 

  15. 12. 18:00 Avatar: Cesta vody 3D–

Sci-fi | USA | 2022 | 190 min| dabing| 160 Kč 

  16. 12. 17:30 Za vším hledej ţenu 

Komedie| ČR| 2022| 105 min| 12+| | 120 Kč 

  16. 12. 20:00 Avatar: cesta vody 
Sci-fi | USA | 2022 | 190 min | 150 Kč 

  18. 12. 15:00 Divnosvět  

Akční USA| 2022| 93 min| dabing.|130 Kč 

  18. 12. 17:00 Vánoční příběh 
Komedie | ČR | 2022 | 118 min | 12+|| 140 Kč 

  23. 12. 15:30 Kocour v botách: 
poslední přání    
Animovaný | USA | 2022 | 101 min |  | dabing. | 

140 Kč 

  23. 12. 18:00 Avatar: cesta vody                         

Sci-fi| USA| 2022| 190 min| čes.tit  150 Kč 

  27. 12. 17:00 Mikulášovy patálie: jak to 
celé začalo  
Animovaný | Francie | 2022 | 82 min | 120 Kč 

  27. 12. 19:00 Whitney Houston Hudební 

|USA | 2022 | 107 min | 12+ | čes.tit 130 Kč 

  30. 12. 16:00 Princezna zakletá v čase 
2 Pohádka | ČR | 2022 | 135 min | 120 Kč 

  30. 12. 19:00 Avatar: cesta vody 3D 
Sci-fi |USA | 2022 | 190 min | dabing |  160 Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuálně předprodáváme: 
 

Manželské vraždění – divadelní představení 

Pavel Šporcl – hudební představení 

Krysáci a ztracený Ludvík – divadelní 

představení 

Zdeněk Izer – Na plný coole – divadelní 

představení 

Večer plný šansonů – hudební představení  

Ani o den dýl – divadelní představení 

Balada pro banditu – divadelní představení 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K 29. 11. 2022 zpracovalo: 
Informační centrum Chotěboř, Fominova 257, 

583 01 Chotěboř, tel. 569 626 634, 
icchotebor@cekus.eu, www.icchotebor.cz 

Změna programu vyhrazena. 
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