
Přehled kulturních akcí - únor 2020 
 
Cukřenky 
datum akce: 2. 1. – 29. 2. 2020 
čas začátku akce: 8:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: vestibul knihovny 
popis akce: výstava cukřenek ze sbírky Ivy Stehnové, 
přístupné v otevírací době knihovny 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a IC Chotěboř  
 
Dřevo a příroda 
datum akce: 10. 1. – 14. 2. 2020 
čas začátku akce: 8:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: podkroví knihovny 
popis akce: výstava manželů Melzerových, přístupno  
v otevírací době knihovny 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a IC Chotěboř 
 
Maroko a Mauretánie 
datum akce: 3. 2. 2020 
čas začátku akce: 16:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: podkroví knihovny 
popis akce: cestopisná přednáška Jiřího Kaláta 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a IC Chotěboř  
 
Zimní tvoření 
datum začátku akce: 4. 2. 2020 
čas začátku akce: 14:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: dětské oddělení knihovny 
popis akce: děti si vyrobí zimní dekoraci 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a IC Chotěboř 
 
Pratur a divoký kůň 
datum akce: 4. 2. 2020 
čas začátku akce: 18:00 
místo konání (obec): Golčův Jeníkov  

místo konání: Goltzova tvrz 
popis akce: promítání filmu a beseda  
s tvůrcem 
pořadatel: Město Golčův Jeníkov  
 
Čtenářské klubíčko 
datum akce: 5. 2. 2020 
čas začátku akce: 16:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: dětské oddělení knihovny 
popis akce: hravá, pohádková knihovna 
pro děti 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a 
IC Chotěboř  
 
Pohádkohraní se skřítkem Knihovníčkem 
datum akce: 6. 2. 2020 
čas začátku akce: 9:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: dětské oddělení knihovny 
popis akce: hravé dopoledne spojené  
s pohádkou, hraním, povídáním atd. 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a  
IC Chotěboř 
 
Fantastická žena – VYPRODÁNO! 
datum akce: 6. 2. 2020 
čas začátku akce: 19:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: kino Chotěboř 
popis akce: divadelní komedie 
pořadatel: Cekus Chotěboř 
 
Páteční posezení v Krámku s dobrotami 
datum akce: 7. 2. 2020 
čas začátku akce: 17:00 
místo konání (obec): Maleč 
místo konání: Krámek s dobrotami 
popis akce: vepřová kolena se zeleninou, 
grilovaný hermelín s kváskovým chlebem,  
nutno přihlásit předem 

pořadatel: Krámek s dobrotami 
 
Livin free a PRAK 
datum akce: 7. 2. 2020 
čas začátku akce: 20:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Panský dům 
popis akce: koncert, vstupné 350 Kč,  
předprodej v Panském domě a IC Chotěboř 
pořadatel: Panský dům  
 
6. Dobročinný ples 
datum akce: 8. 2. 2020 
čas začátku akce: 20:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: sokolovna 
popis akce: hraje Variace a The Cycle, vstupné 
200 Kč v předprodeji, 250 Kč na místě, 
předprodej v IC Chotěboř 
pořadatel: Spolčo Chotěboř a Catering Chotěboř 
 
O koblížkovi  
datum akce: 9. 2. 2020 
čas začátku akce: 10:30 
místo konání (obec): Chotěboř 

místo konání: COOP CLUB Chotěboř 
popis akce: pohádka v podání Divadla 
Úsměv Ludmily Frištenské, vstupné 30 Kč 
pořadatel: COOP CLUB Chotěboř 
 

Renesance bible / bible česká – dílo 
reformace 
datum akce: 10. 2. 2020 
čas začátku akce: 16:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: podkroví knihovny 
popis akce: přednáška Vlastimila Brunclíka 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a IC 
Chotěboř 
 



Kozlaňáci 
datum akce: 13. 2. 2020 
čas začátku akce: 19:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: kino Chotěboř 
popis akce: koncert, vstupné 150 Kč, předprodej  
v IC Chotěboř 
pořadatel: Cekus Chotěboř 

 
Štístko a Poupěnka 
datum akce: 14. 2. 2020 
čas začátku akce: 17:00 
místo konání (obec): Chotěboř                                       
místo konání: sokolovna 
popis akce: představení pro děti, předprodej na 
www.ticketportal.cz 
 
André Rieu – 70 let mlád 
datum akce: 15. 2. 2020 
čas začátku akce: 19:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: kino Chotěboř 
popis akce: záznam koncertu, vstupné 190 Kč,  
rezervace na www.cekus.eu, předprodej v IC  
Chotěboř   
pořadatel: Cekus Chotěboř  
 
Altaj – nejkrásnější hory Sibiře 
datum akce: 17. 2. 2020 
čas začátku akce: 16:00 
místo konání (obec): Chotěboř  
místo konání: podkroví knihovny  
popis akce: cestopisná přednáška Vladimíra Lemberka 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a IC Chotěboř 
 
Petr Berger - Fotoobrazy 
datum akce: 21 . 2. – 3. 4. 2020 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: podkroví knihovny 
popis akce: výstava fotografií, otevřeno v otevírací  
době knihovny 

pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a IC 
Chotěboř 

 
Večerní posezení u kávy s Arnoštem  
Goldflamem 
datum akce: 21. 2. 2020 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Kavárna Chotěboř 
popis akce: večerem provází PhDr. Jiří  
Vaníček, prodej vstupenek vždy 14 dní před 
termínem v kavárně 
pořadatel: Kavárna Chotěboř  
 
11. Pivovarský ples 
datum akce: 22. 2. 2020 
čas začátku akce: 20:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Hotel Fantazie 
popis akce: hraje Timbre music, moderuje  
Petr Vojnar, TK Ella Chotěboř, bohatá  
tombola 
pořadatel: Pivovar Chotěboř 
 
Muzikantská pohádka 
datum akce: 23. 2. 2020 
čas začátku akce: 10:30 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: COOP HB Chotěboř 
popis akce: pohádka v podání Divadla Úsměv 
Ludmily Frištenské, vstupné 30 Kč 
pořadatel: COOP CLUB Chotěboř  
 
Norské lofoty 
datum akce: 24. 2. 2020 
čas začátku akce: 16:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: podkroví knihovny 
popis akce: cestopisná přednáška Lukáše 
Brychty 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a IC 
Chotěboř 

Počteníčko pro nejmenší 
datum akce: 26. 2. 2020 
čas začátku akce: 9:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: dětské oddělení knihovny 
popis akce: prohlížení leporel, hraní  
v herničce 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a IC 
Chotěboř  

 
Pohádkové čtení 
datum akce: 27. 2. 2020 
čas začátku akce: 16:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: dětské oddělení knihovny 
popis akce: čtení pohádky dětem 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a  
IC Chotěboř  
 
Josef Alois Náhlovský  
datum akce: 28. 2. 2020 
čas začátku akce: 19:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: kino Chotěboř 
popis akce: dále vystoupí Pepa Štross,  
rezervace na www.cekus.eu, předprodej 
v IC Chotěboř 
pořadatel: Cekus Chotěboř  
 
Divadelní ples 
datum akce: 29. 2. 2020 
čas začátku akce: 20:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: sokolovna 
popis akce: hraje Trik, soutěže tombola aj.  
pořadatel: Divadelní spolek SCHOD 
 
Aktuálně předprodáváme: 
kino – únor 2020 
Livin free a PRAK  
6. Dobročinný ples 



Kozlaňáci – koncert 
André Rieu – 70 let mlád 
11. Pivovarský ples 
Josef Alois Náhlovský a Pepa Štross 
Aneta Ručková a Josef Kratochvíl 
Pekař a Jakub Děkan band 
Horkýže slíže  
Kapitán Demo a Dorian 
Slza 
Pavel Dobeš 
Helena Zeťová 
Orfeus a Euridika – záznam opery 
Janek Ledecký 
Hradišťan  

 
 
 

K 27. 1. 2020 zpracovalo: 
Informační centrum Chotěboř, Fominova 257, 

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

Změna programu vyhrazena. 
 
 

  
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 


