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Kalendář akcí   
prosinec 2018 

 

Jarmila Krňávková - Souznění 
datum začátku akce: 26. 10. 2018 
datum ukončení akce: 7. 12. 2018 
čas začátku akce: 16:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna - podkroví 
popis akce: Vernisáž výstavy obrazů se uskuteční 26. října v 16 hodin. 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a IC Chotěboř  
 
Vepřové hody 
datum začátku akce: 1. 12. 2018 
datum ukončení akce: 2. 12. 2018 
čas začátku akce: 11:00 
místo konání (obec): Vepříkov  
místo konání: hostinec 
popis akce: v sobotu od 11 do 18 hodin a v neděli od 10 do 12 hodin, k ochutnání jitrnice, 
kroupáky, tlačenka, ovar, zabíjačková polévka, zabíjačkový guláš, vepřový řízek, játra na roštu 
atd.  
pořadatel: SDH Vepříkov  
 
Mikulášská mašinka 
datum začátku akce: 1. 12. 2018 
čas začátku akce: 13:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: sraz na nádraží ČD 
popis akce: jízda historickým vláčkem s Mikulášem, čertovské peklo, andělé, odjezdy mikulášské 
mašinky ve 13.00, 14.45 a 16.00 hodin, vstupné : jednotlivé 50 Kč, rodinné (max. 4 osoby) 150 Kč. 
Na nádraží jezdí Andělský autobus z náměstí a od parku V. Fialy každých 30 a 15 minut před 
odjezdem vlaku a potom zpět od vláčku. 
pořadatel: DDM-SVČ Junior  
 
Mikulášská maškarní párty 
datum začátku akce: 1. 12. 2018 
čas začátku akce: 16:00 
místo konání (obec): Jeřišno 
místo konání: kulturní dům 
 
Rozsvícení vánočního stromu 
datum začátku akce: 1. 12. 2018 
čas začátku akce: 17:00 
místo konání (obec): Golčův Jeníkov  
místo konání: nám. T. G. M. 
pořadatel: město Golčův Jeníkov  
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Tradiční hasičský bál 
datum začátku akce: 1. 12. 2018 
čas začátku akce: 20:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: sokolovna 
popis akce: K tanci a poslechu hraje kapela Trik, součástí plesu bude předtančení a hra o 
hodnotné ceny. 
Vstupné 200 Kč, předprodej vstupenek v Informačním centru Chotěboř 
pořadatel: SDH Chotěboř  
 
Pohádkové neděle 
datum začátku akce: 2. 12. 2018 
čas začátku akce: 10:30 
místo konání (obec): Chotěboř  
místo konání: COOP HB Club 
popis akce: Divadlo Úsměv zahraje pohádku O Barborce, vstupné 25 Kč. 
 
Chotěbořské Vánoce u kašny 
datum začátku akce: 2. 12. 2018 
čas začátku akce: 15:30 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: nám. T.G.M. 
popis akce: Program: 
15.30 ZUŠ Chotěboř - slavnostní fanfára 
15.40 úvodní slovo starosty města 
15.55 pásmo básní - ZŠ Buttulova 
16.15 - ZŠ Smetanova - dětský soubor 
16.30 Pěvecký sbor Motýlek 
16.55 Sváteční slovo děkana Josefa Davida 
17.00 rozsvícení vánočního stromu 
17.05 koncert Andrey Moravcové 
pořadatel: Cekus Chotěboř 
 
Koncert žáků Michala Hájka 
datum začátku akce: 4. 12. 2018 
čas začátku akce: 18:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: sál Základní umělecké školy 
popis akce: Na třídním koncertě klavírního oddělení ZUŠ Chotěboř vystoupí žáci p. uč. MgA. 
Michala Hájka a přizvaní hosté. 
pořadatel: Základní umělecká škola Chotěboř  
 
Vánoční koncert 
datum začátku akce: 4. 12. 2018 
čas začátku akce: 18:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: kostel sv. Jakuba 
popis akce: zpěv vánočních koled, ochutnávka cukroví vyrobeného klienty společně 
s pracovnicemi z denního stacionáře, svařák, výrobky ze sociálně-terapeutické dílny 
pořadatel: Fokus Chotěboř  
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Pohádkohraní se skřítkem Knihovníčkem 
datum začátku akce: 6. 12. 2018 
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, vhodné pro děti od 2 let 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a IC Chotěboř  
 
Čertovský závod v orientačním běhu 
datum začátku akce: 6. 12. 2018 
čas začátku akce: 16:30 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: sraz před budovou Policie ČR 
popis akce: S sebou: čelová lampa nebo baterka a reflexní prvky. Přihlášky na e-mailu 
vobornikova.eva7@gmail.cz 
pořadatel: Základní škola Smetanova 
 
Adventní poetické setkání 
datum začátku akce: 6. 12. 2018 
čas začátku akce: 17:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna - podkroví 
popis akce: Autorské čtení básníka, prozaika a překladatele z ruské, korejské a antické literatury 
Petra Borkovce, hudební intermezza žáků z klavírní třídy Michala Hájka. 
vstupné dobrovolné 
pořadatel: Dobrá společnost 
 
Stoleté Vánoce v muzeu 
datum začátku akce: 7. 12. 2018 
datum ukončení akce: 30. 12. 2018 
čas začátku akce: 9:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Městské muzeum 
popis akce: Vernisáž výstavy proběhne 6. 12. v 17 hodin, otevřeno út – ne 9 – 12 a 13 – 17 hodin, 
prohlídky začínají vždy v celou hodinu, průvodce vychází k bráně 
pořadatel: Městské muzeum  
 
Adventní přespání v knihovně 
datum začátku akce: 7. 12. 2018 
čas začátku akce: 18:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna 
popis akce: Adventní přespání s vánoční hvězdičkou a skřítkem Šalamounkem, pro děti od 4 do 8 
let, cena 80 Kč za dítě, sraz v 18 hodin v dětském oddělení knihovny, vyzvednutí dětí mezi 8 - 9 
hodin v sobotu, nahlášení nutné do 3. prosince na skritek.salamounek@email.cz. 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a Klub Šalamounek  
 
Divadlo Víti Marčíka – Setkání před betlémem 
datum začátku akce: 7. 12. 2018 
čas začátku akce: 18:00 
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místo konání (obec): Modletín 
místo konání: kostel sv. Anny 
popis akce: vstupné 150 Kč 
pořadatel: o. s. Benediktus  
 
Poslední aristokratka v Čechách 
datum začátku akce: 7. 12. 2018 
čas začátku akce: 19:00 
místo konání (obec): Chotěboř  
místo konání: kino Chotěboř 
popis akce: Divadelní hra v podání 3. A. Gymnázia Chotěboř, vstupné dobrovolné 
pořadatel: Gymnázium Chotěboř 
 
Slavíci z Madridu 
datum začátku akce: 7. 12. 2018 
čas začátku akce: 19:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: kino Chotěboř 
popis akce: divadelní hra v podání septimy Gymnázia Chotěboř, vstupné dobrovolné 
pořadatel: Gymnázim Chotěboř 
 
Předvánoční bleší trh 
datum začátku akce: 8. 12. 2018 
čas začátku akce: 10:00 
místo konání (obec): Golčův Jeníkov 
místo konání: aula ZŠ 
pořadatel: Sdružení rodičů a přátel školy 
 
Jan Hrubý 70 a Kukulín 
datum začátku akce: 8. 12. 2018 
čas začátku akce: 20:00 
místo konání (obec): Chotěboř  
místo konání: Panský dům 
popis akce: vstupné: 290 Kč v předprodeji, 350 Kč na místě, předprodej v Panském domě a 
Informačním centru Chotěboř 
pořadatel: Panský dům  
 
Tradiční keramický jarmark 
datum začátku akce: 9. 12. 2018 
datum ukončení akce: 10. 12. 2018 
čas začátku akce: 10:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: ZŠ Buttulova 
popis akce: prodej keramických výrobků, posezení s občerstvením a kávou, otevřeno vždy od 10 
do 16 hodin  
pořadatel: ZŠ Buttulova  
 
Gospel 
datum začátku akce: 9. 12. 2018 
čas začátku akce: 18:00 
místo konání (obec): Golčův Jeníkov 
místo konání: kostel sv. Františka Serafínského 
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2012 - z Bajkalu na východ 
datum začátku akce: 10. 12. 2018 
čas začátku akce: 16:00 
místo konání (obec): Chotěboř  
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna – podkroví  
popis akce: přednáška Marka Šimíčka, vstupné 50 Kč 
Na začátku byla touha projít znovu nejdivočejší a nejodlehlejší část Bajkalu, ze Severobajkalska 
na ostrov Olchon. Cesta ze severobajkalského nádraží v Chužiru na Olchonu, který je vzdálen 
zhruba 300 km, za 7 dní. Z toho dvě noci strávené u rybáře, který v roce 1968 jako řidič tanku 
„osvobozoval” Prahu, nezapomenutelný týden u náčelníka Ligy Bajkalských ledových kapitánů. 
Dalších 18 dní na Olchonu, včetně bruslení okolo ostrova, přes Malé moře k pevnině a zpět včetně 
účasti na ustanovení ruského rychlostního rekordu na ledu. Následovala zastávka v Irkutsku, cesta 
vlaky a stopem na Ojmjakon - pól chladu, nejstudenější trvale obydlené místo na Zemi, vzdálené 
12 000 km od Mniši. Podstatnou část cesty Marek Šimíček absolvoval stopem, především v 
Kamazu, ale projel se i Tatrou 8X8. 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a IC Chotěboř  
 
Výstava žáků výtvarného oboru 
datum začátku akce: 10. 12. 2018 
datum ukončení akce: 11. 12. 2018 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: učebna výtvarného oboru v ul. Kosmonautů 
popis akce: Výstava prací žáků výtvarného oboru ZUŠ Chotěboř pod vedením učitelek p. Pavlíny 
Svobodové a Mgr. Petry Polívkové  
pořadatel: Základní umělecká škola Chotěboř  
 
Křest knihy „Babiččina kuchařka“ 
datum začátku akce: 11. 12. 2018 
čas začátku akce: 16:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna – podkroví 
popis akce: křest knihy Kristiny Pleskačové  
 
Vánoční koncert 
datum začátku akce: 12. 12. 2018 
čas začátku akce: 18:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: kino Chotěboř 
popis akce: účinkují: Dětský pěvecký sbor Kvíteček, Dětský pěvecký sbor Kvítek, Přípravný sbor, 
hudební doprovod Jakub Pikla a hosté 
pořadatel: Dětské pěvecké sbory ZŠ Buttulova Kvítek a Kvíteček  
 
Soutěž rodinných týmů 
datum začátku akce: 13. 12. 2018 
čas začátku akce: 15:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: sportovní hala Chotěboř 
popis akce: Soutěž dvoučlených týmů zastoupených dvěmi generacemi, přihlášení na e-mailu 
svobodova.gabriela@centrum.cz, jitka.stindlova@seznam.cz 
pořadatel: Základní škola Smetanova 
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Koncert žáků hudebního oboru ZUŠ 
datum začátku akce: 13. 12. 2018 
čas začátku akce: 18:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: sál Základní umělecké školy 
popis akce: Vystoupí žáci hudebního oboru ZUŠ Chotěboř. 
pořadatel: Základní umělecké škola Chotěboř  
 
Výstava patchworku 
datum začátku akce: 14. 12. 2018 
datum ukončení akce: 25. 1. 2019 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna - podkroví 
popis akce: Vernisáž se uskuteční 14. 12. 2018 v 16 hodin. 
Vstupné: dospělí 20 Kč, děti a mládež od 6 do 18 let, senioři od 65 let, ZTP, ZTP/P: 10 Kč, děti do 
6-ti let: zdarma 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a IC Chotěboř  
 
Vánoční trhy 
datum začátku akce: 14. 12. 2018 
čas začátku akce: 8:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: nám. T.G.M. 
pořadatel: Jiří Němec  
 
Vánoční kamion Coca Coly  
datum začátku akce: 14. 12. 2018 
čas začátku akce: 16:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: nám. T.G.M.  
popis akce: Celý program začíná vždy v 16:00 a při čekání na Santu si děti zasoutěží a naučí se 
Santův vánoční tanec. Příjezd kamionu v 16.30 - vánoční koledy, čtení pohádek a focení se Santou 
v Santově pokojíčku.  
 
Výstava Vánoce a vánoční zvyky 
datum začátku akce: 15. 12. 2018 
datum ukončení akce: 16. 12. 2018 
čas začátku akce: 10:00 
místo konání (obec): Vepříkov  
místo konání: Stodola krásných krámů 
popis akce: Otevřeno od 10 do 18 hodin. 
vánoční občerstvení, prodej tradičních jídel a možnost zakoupení zajímavých vánočních dárků. 
pořadatel: Stodola krásných krámů  
 
Pohádka o čertovi Koziášovi 
datum začátku akce: 15. 12. 2018 
čas začátku akce: 14:00 
místo konání (obec): Chotěboř  
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna - podkroví 
popis akce: pohádka, zdobení stromečku, zpívání koled a vánoční tvoření, příspěvek 50 Kč 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a IC Chotěboř  
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Česká mše vánoční 
datum začátku akce: 15. 12. 2018 
čas začátku akce: 18:00 
místo konání (obec): Chotěboř  
místo konání: sokolovna 
popis akce: Scénické provedení České mše vánoční 
účinkuje: Smíšený pěvecký sbor Doubravan, Ochotnický spolek Schod 
 
Přímý přenos z Metropolitní opery v New Yorku – La traviata 
datum začátku akce: 15. 12. 2018 
čas začátku akce: 18:45 
místo konání (obec): Chotěboř  
místo konání: kino Chotěboř 
popis akce: Hudební ředitel Metropolitní opery Yannick Nézet-Séguin bude řídit provedení Verdiho 
nesmrtelné tragédie La traviata. Nová inscenace v režii Michaela Mayera se odehrává v 18. století 
a výprava, kde se před očima diváků střídají roční období, skutečně bere dech. Diana Damrau se 
představí v roli nešťastné Violetty a jejího milého Alfreda ztvární Juan Diego Flórez. V roli 
Alfredova starostlivého otce Giorgia Germonta vystoupí Quinn Kelsey. /italsky s českými titulky/ 
Rezervace na www.cekus.eu, předprodej vstupenek v Informačním centru Chotěboř. 
pořadatel: Cekus Chotěboř  
 
Pohádkové neděle 
datum začátku akce: 16. 12. 2018 
čas začátku akce: 10:30 
místo konání (obec): Chotěboř  
místo konání: COOP HB Club 
popis akce: Divadlo Úsměv zahraje pohádku Dopis Ježíškovi, vstupné 25 Kč. 
 
Vánoční koncert 
datum začátku akce: 16. 12. 2018 
čas začátku akce: 17:00 
místo konání (obec): Nová Ves u Chotěboře 
místo konání: kostel sv. Jana Nepomuckého 
pořadatel: ZŠ Nová Ves u Chotěboře 
 
Trabantem napříč kontinenty 
datum začátku akce: 17. 12. 2018 
čas začátku akce: 19:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: kino Chotěboř 
popis akce: Prach, bahno, olej, krev, kalašnikovy, plameny autogenů a hlavně to nebrat celé moc 
vážně! Sáhli jsme si na dno, vyřešili neřešitelné problémy, ale lezlo nám to na nervy mnohem 
méně, než jsme čekali. Vždycky je to sranda, když to přežijete! A tahle cesta je jednou velkou 
přehlídkou hodně černého a někdy až nepříjemně vtipného humoru. Humoru, který nevymyslíte, 
to se vám musí stát! Prodej vstupenek na www.smsticket.cz 
 
Motýlek v Panském domě 
datum začátku akce: 18. 12. 2018 
čas začátku akce: 17:00 
místo konání (obec): Chotěboř  
místo konání: Panský dům 
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popis akce: Své tradiční předvánoční vystoupení v tančírně Panského domu v Chotěboři uskuteční 
pěvecký sbor ZUŠ Chotěboř Motýlek pod vedením p. uč. Libuše Zborníkové. Spoluúčinkují žáci z 
kytarové třídy p. uč. Pavla Kovačky. 
pořadatel: Panský dům Chotěboř  
 
Vánoční koncert - David Deyl 
datum začátku akce: 20. 12. 2018 
čas začátku akce: 19:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: kino Chotěboř 
popis akce: host: pěvecký sbor Motýlek při ZUŠ Chotěboř 
vstupné: 380 Kč v předprodeji, 440 Kč na místě, předprodej v Informačním centru Chotěboř. 
pořadatel: Cekus Chotěboř  
 
Prodení trhy 
datum začátku akce: 21. 12. 2018 
čas začátku akce: 8:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: nám. T.G.M. 
pořadatel: Jiří Němec  
 
Vánoční párty 
datum začátku akce: 21. 12. 2018 
čas začátku akce: 18:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: KD Junior  
popis akce: akce pro děti, informace a přihlášky na recepci v Junioru nebo na 
www.ddmchotebor.cz 
pořadatel: DDM-SVČ Junior  
 
Iras + Morava + Artery 
datum začátku akce: 26. 12. 2018 
čas začátku akce: 20:00 
místo konání (obec): Nová Ves u Chotěboře  
místo konání: kulturní dům 
popis akce: Štěpánská zábava, vstupné 190 Kč 
pořadatel: Mirek Pešek  
 
Black Sabbat: The End of The End 
datum začátku akce: 27. 12. 2018 
čas začátku akce: 20:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: kino Chotěboř 
popis akce: V prosinci oslaví 70.narozeniny legenda heavy metalu OZZY OSBOURNE, zpěvák 
legendární kapely BLACK SABBATH. Na oslavu tohoto výročí uvádíme poslední koncert kapely 
BLACK SABBATH: THE END OF THE END. Kapela Black Sabbath se v únoru 2017 rozloučila se svými 
fanoušky dvěma monstrózními koncerty ve svém domovském Birminghamu. Vznikl z nich koncertní 
snímek s lakonickým názvem The End of The End a jako každé ‚sbohem je doslova nabitý 
emocemi. Během vystoupeních završujících téměř 50letou éru vynálezců heavy metalu zazněly 
nejslavnější hity jako „Iron Man“, „Paranoid“ nebo protiválečná „War Pigs“ v podání původního 
složení kapely včetně Ozzyho Osbourna, kytaristy Tonyho Iommiho a basáka Terrence „Geezera“ 
Butlera. Heavymetaloví klasici odehráli během půl století dlouhé kariéry na 80 koncertů, které 
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vidělo víc než milion fanoušků po celém světě. Skladby, které zazněly na derniérovém podiu, ve 
filmu doplní exkluzivní zákulisní záběry a osobní rozhovory, v nichž kapela vzpomíná na desetiletí 
společného působení. Kamera navštíví také nahrávací studio, v němž si rockeři střihnou staré 
skladby, které nikdy nezazněly před živým publikem. Film jako ‚labutí píseň největší 
heavymetalové kapely všech dob natočil Dick Carruthers, ostřílený režisér řady velkých hudebních 
snímků. Rezervace na www.cekus.eu, předprodej v Informačním centru Chotěboř. 
pořadatel: Cekus Chotěboř 
 
 
Vánoční zábava - Nukleár 
datum začátku akce: 28. 12. 2018 
čas začátku akce: 20:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: sokolovna 
 
 
 

 
 

Aktuálně předprodáváme:  
kino – prosinec 2018 
Přímé přenosy z Metropolitní opery v New Yorku  
Kamil Střihavka a Leaders  
Tradiční hasičský bál  
Jan Hrubý a Kukulín  
David Deyl – Vánoční koncert  
Black Sabbath – The end of the end  
Vladimír Mišík  
Úsměvy Zdeňka Trošky  
Žena, která uvařila svého manžela – divadelní hra 
SCREAMERS – Velký flám  
Galakoncert Dalibora Jandy a kapely Prototyp  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

K 26. 11. 2018 zpracovalo: 
Informační centrum Chotěboř, Fominova 257, 583 01 Chotěboř 
Tel.: 569 626 634, icchotebor@cekus.eu, www.icchotebor.cz 

Změna programu vyhrazena. 
 


