
Přehled kulturních akcí –  
září 2020 
 
Ivana Pojmanová, Václava Cemperová – 
Abstrakce a krajina, kresba, malba, 
fotografie 
datum začátku akce: 28. 8. 2020 
datum ukončení akce: 9. 10. 2020 
čas začátku akce: 16:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna – 
podkroví  
popis akce: výstava je přístupná v otevírací 
době knihovny  
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a IC 
Chotěboř  
 

Osudy šlechty českých zemí 
v proměnách 20. Století 
datum akce: 3. 9. 2020 
čas začátku akce: 16:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Evangelické středisko 
popis akce: přednáší Mgr. Zdeněk Hazdra, Ph.D.  
pořadatel: Evangelické středisko Chotěboř 
 

Paměť války 
datum začátku akce: 4. 9. 2020 
datum ukončení akce: 4. 10. 2020 
čas: 10:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: kino Chotěboř 
Popis akce: výstava Městského muzea, otevřeno 
úterý, čtvrtek, sobota a  

neděle 10 – 12 a 13 – 18, vstupné 
dobrovolné 
pořadatel: Městské muzeum Chotěboř 
 

Závěrečná open air party 
datum akce: 4. 9. 2020 
čas začátku akce: 20:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: letní parket Nádržka 
pořadatel: Diskov 
 

Ve šlépějích Ignáta Herrmanna 
datum akce: 5. 9. 2020 
čas začátku akce: 9:30 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: sraz u Knihovny Ignáta 
Herrmanna 
popis akce: procházka okolo Břevnické 
přehrady s Knihovnou Ignáta 
Herrmanna, pro účastníky bude 
připravena hádanka a dozví se několik 
zajímavostí o regionálních osobnostech 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna 
a IC Chotěboř 
 

Podoubravský víceboj 
datum akce: 5. 9. 2020 
čas začátku akce: 13:00 
místo konání (obec): Vepříkov  
místo konání: hasičský areál 
popis akce: soutěž tříčlenných družstev 
z obcí svazku Podoubraví. Úkoly se 
budou plnit na trase po obci. Na hřišti 
bude možno posedět celé odpoledne až 
do večera s hudbou, občerstvení 
zajištěno. 
pořadatel: Vepříkov 

Dožínky na salaši: Poctivý 
farmářský trh 
datum akce: 5. 9. 2020 
čas začátku akce: 10:00 
místo konání (obec): Střížov - Hájek 
místo konání: Biofarma Salaš Hájek 
popis akce: prodej výrobků, zoo koutek, 
skákací hrad, vaří Food track z místního 
bio hovězího masa, 16.30 představení 
divadélka DIK, hudební doprovod kapela 
Paikot Ikot aj.  
pořadatel: Biofarma Salaš Hájek 

 
Sousedská výměna 
datum akce: 6. 9. 2020 
čas začátku akce: 14:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: geopark Gymnázia 
Chotěboř 
popis akce: 14:00 komentovaná 
prohlídka geoparku a přírodní zahrady, 
14.30 – 15.30 zpívání a bubnování 
s Bárou, 15.30 výměna zavařenin, 
výpěstků, domácího pečiva apod.  
pořadatel: Dobrá společnost a Ekoklub 
Gymnázia Chotěboř  
 

Izrael – povídání o (ne)svaté 
zemi, lidech a zázracích 
datum akce: 7. 9. 2020 
čas začátku akce: 16:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: podkrovní knihovny 
popis akce: cestovatelská přednáška  
Bc. Antonína Vavříka, vstupné 70 Kč.  
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna 
a IC Chotěboř 



CAVEWOMAN 
datum akce: 10. 9. 2020 
čas začátku akce: 19:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: sokolovna 
popis akce: volné pokračování kultovní one man 
show Caveman, představení o jeskynní ženě 
Cavewoman, hraje Daniela Choděrová, vstupné 
340 Kč, rezervace na www.cekus.eu, 
předprodej vstupenek v IC Chotěboř 
pořadatel: Cekus Chotěboř 

 

Jak bezpečný je svět, ve kterém 
žijeme?  
datum akce: 14. 9. 2020 
čas začátku akce: 18:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: podkroví knihovny 
popis akce: beseda s Gen. Ing. Andorem 
Šándorem, součástí programu autogramiáda 
knih, vstupné 100 Kč, předprodej vstupenek v 
Informačním centru Chotěboř. 
pořadatel: Cekus Chotěboř 
 

Festival na vlastní duši 2020  
datum akce: 15. 9. 2020 
čas začátku akce: 12:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: nám. T. G. M. 
popis akce: Co můžu ovlivnit já, co může 
ovlivnit mě? Workshopy: programování robotů, 
mindball – mozkoherna, malování pravou 
hemisférou, psychomat na budku, odlož svůj 
předsudek, duše v karanténě, rozhovory se 
zajímavými hosty aj.  
pořadatel: Fokus Vysočina 

 

Oslavy 75. výročí konce druhé 
světové války 
datum akce: 19. 9. 2020 
čas začátku akce: 11:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: nádraží ČD 
popis akce: projížďky historickým 
motorovým vozem M131.1 „Hurvínek“, 
14.30 ukázka válečného střetnutí – 
osvobození Chotěboře, cca 11.00 – 
16.30 interaktivní modelové kolejiště 
Kroužku železničních modelářů, výstava  
historických vozidel a motocyklů, 
dobové kolotoče, možnost fotografování 
s vojáky a dobovou technikou, dobový 
fotokoutek, stánek Městského muzea aj. 
pořadatel: Cekus Chotěboř 
 

Fotografie v extrémních 
podmínkách 
datum akce: 21. 9. 2020 
čas začátku akce: 16:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: podkroví knihovny 
popis akce: cestopisná beseda s 
Lukášem Brychtou, vyprávění o 
fotografování v extrémních podmínkách 
vysokých hor, polárního kruhu či 
pralesa, vstupné 70 Kč 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna 
a IC Chotěboř 

 
Jakub Putina – pěvecký 
galakoncert 
datum akce: 22. 9. 2020 
čas začátku akce: 18:30 

místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: kostel sv. Jakuba  
popis akce: koncert Jakuba Pustiny, 
klavírní spolupráce: doc. Marta 
Vašková, vstupné: 140 Kč v předprodeji, 
160 Kč na místě, předprodej v IC 
Chotěboř 
pořadatel: Cekus Chotěboř 
 

Radůza 
datum akce: 24. 9. 2020 
čas začátku akce: 19:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: sokolovna 
popis akce: koncert české zpěvačky 
Radůzy, rezervace vstupenek na 
www.cekus.eu, předprodej v 
Informačním centru Chotěboř. 
pořadatel: Cekus Chotěboř 
 

Slza 
datum akce: 26. 9. 2020 
čas začátku akce: 19:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: sokolovna 
popis akce: koncert, předprodej na 
www.goout.net nebo v IC Chotěboř 
pořadatel: Lukáš Desenský 

 
Plný kapsy šutrů 
datum akce: 30. 9. 2020 
čas začátku akce: 19:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: sokolovna 
popis akce: premiéra divadelního 
představení divadélka DIK, hrají: Vašek  
 

http://www.cekus.eu/
http://www.goout.net/


 
Chalupa a Jirka Pejchar, vstupné 120 Kč, 
předprodej v IC Chotěboř 
pořadatel: Divadélko DIK  

 
 

Předprodáváme: 
Cavewoman – divadelní hra 
Jak bezpečný je svět ve kterém žijeme? – 
beseda s Gen. Ing. Andorem Šándorem  
Jakub Pustina a jeho hosté 
Radúza s kapelou – koncert  
Slza – koncert  
Plný kapsy šutrů  
Janek Ledecký – akustický koncert 
Kollárovci 
Lubomír Brabec 
Hradišťan – koncert 
Miloš Meier Drumming syndrome 
Anna K. – koncert  
Kapitán Demo a Dorian – koncert  
 
 

 
 
  

 
  

K 2. 9. 2020 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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