
Přehled kulturních akcí –  
březen 2020 
 
Petr Berger - Fotoobrazy 
datum akce: 21 . 2. – 3. 4. 2020 
čas začátku akce: 8:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: podkroví knihovny 
popis akce: výstava fotografií, otevřeno v otevírací  
době knihovny 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a IC Chotěboř 
 
Zlaté české ručičky 
datum akce: 1. 3. - 30. 4. 2020 
čas začátku akce: 8:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna –vestibul 
popis akce: výstava ze sbírky Jiřiny Merglové,  
přístupno v otevírací době knihovny 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a IC Chotěboř  
 
Jak řešit bolest kolen, kyčlí, bederní páteře, 
léčba stravou a chůzí 
datum akce: 2. 3. 2020 
čas začátku akce: 16:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna – podkroví 
popis akce: přednáší chiropraktik Vinci László, vstupné 
80 Kč  
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a IC Chotěboř  
 
Včelaření a medonosné trvalky vhodné do 
okrasné zahrady 
datum akce: 3. 3. 2020 
čas začátku akce: 18:00 
místo konání (obec): Golčův Jeníkov 
místo konání: Goltzova tvrz 
popis akce: přednáška, vstupné dobrovolné 
 

Pohádkohraní se skřítkem Knihovníčkem  
datum akce: 4. – 5. 3. 2020 
čas začátku akce: 9:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna – 
dětské oddělení 
popis akce: hravé dopoledne spojené 
s pohádkou, hraním, čtením aj.  
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a IC 
Chotěboř 

 
Čtenářské klubíčko 
datum začátku akce: 4. 3. 2020 
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, vyprávění aj.  
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a IC 
Chotěboř  

 
Fialové podkroví 
datum akce: 4. 3. 2020 
místo konání (obec): Chotěboř   
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna – 
podkroví 
popis akce: hostem Pavla Fialy bude Mgr. Iva 
Jaklová, folklorní výtvarnice z Chotěboře, 
vstupné dobrovolné 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a IC 
Chotěboř  
 
Aneta Ručková a Josef Kratochvíl 
datum akce: 5. 3. 2020 
čas začátku akce: 19:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: kino Chotěboř 
popis akce: zahajovací koncert 13. ročníku 
festivalu Chotěbořské jaro pod záštitou  
starosty města Chotěboře Ing. Tomáše  

Škaryda, vstupné 140 Kč v předprodeji,  
160 Kč na místě, předprodej v Informačním 
centru Chotěboř 
pořadatel: Cekus Chotěboř 
 
Moravské pašije 
datum akce: 6. 3. 2020 
čas začátku akce: 18:00 
místo konání (obec): Modletín 
místo konání: kostel 
popis akce: účinkuje Divadlo Víti Marčíka 
pořadatel: Benediktus  
 
Box turnaj 
datum akce: 7. 3. 2020 
čas začátku akce: 11:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: sokolovna 
popis akce: kvalifikace mistrovství ČR, 
moderuje Marek Šimák, doprovodný program: 
LA team Chotěboř, pole dance Markéta 
Karlíková, vstupné 80 Kč 
pořadatel: BC Chotěboř  
 
Ples městyse Vilémov 
datum akce: 7. 3. 2020 
čas začátku akce: 20:00 
místo konání (obec): Vilémov 
místo konání: KD 
popis akce: k tanci a poslechu hraje Vysočinka, 
předtančení: mažoretky RONDO Ronov nad 
Doubravou, vstupné 100 Kč, předprodej 
vstupenek na úřadu městyse 
pořadatel: Městys Vilémov  
 
MDŽ U Doubravky 
datum akce: 7. 3. 2020 
čas začátku akce: 18:00 
místo konání (obec): Jeřišno 
místo konání: hospoda U Doubravky 



popis akce: posezení s hudbou pro ženy, dámy, slečny i 
dívky 
 
X. ples města Golčův Jeníkov 
datum akce: 7. 3. 2020 
čas začátku akce: 20:00 
místo konání (obec): Golčův Jeníkov 
místo konání: sokolovna 
popis akce: program: 20:00 zahájení plesu, 20:15 
taneční vystoupení Street dance, 23:00 půlnoční 
překvapení, 23:30 slosování vstupenek 
pořadatel: Město Golčův Jeníkov  
 
Jarní prázdniny v knihovně 
datum akce: 9. 3. – 13. 3. 2020 
čas začátku akce: 9:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna – dětské 
oddělení 
popis akce: v pondělí, čtvrtek a v pátek od 9 
do 11 hodin si mohou děti něco namalovat, ušít, 
vystříhat atd., příspěvek na materiál  
20 Kč  
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a IC Chotěboř 
 
Pěstování a řez ovocných stromů v podmínkách 
Vysočiny a vhodné podmínky  
datum akce: 10. 3. 2020 
čas začátku akce: 16:30 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna – podkroví  
popis akce: přednáší Ing. Josef Adam – lektor Českého 
zahrádkářského svazu, vstupné dobrovolné 
pořadatel: Základní organizace Českého  
zahrádkářského svazu Chotěboř 

 
Slza 
datum akce: 14. 3. 2020 
čas začátku akce: 19:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: sokolovna 

popis akce: koncert, předprodej vstupenek na 
GoOut nebo v Informačním centru Chotěboř 
pořadatel: Lukáš Desenský  
 
Retro MDŽ 
datum akce: 14. 3. 2020 
čas začátku akce: 14:00 
místo konání (obec): Golčův Jeníkov 
místo konání: sokolovna 
popis akce: účinkuje Olinka Baričičová a její  
kamarádi, vstupné 100 Kč  
pořadatel: Klub seniorů Golčův Jeníkov  

 
Zahrady a zahrádky 
datum akce: 16. 3. 2020 
čas začátku akce: 16:30 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna – 
podkroví 
popis akce: přednáší Ing. Ludmila Dušková a 
Ing. Jan Kopřiva, vstupné dobrovolné  
pořadatel: Základní organizace Českého  
zahrádkářského svazu Chotěboř 
 
Putování po Filipínách 
datum akce: 17. 3. 2020 
čas začátku akce: 18:00 
místo konání (obec): Golčův Jeníkov 
místo konání: Goltzova tvrz 
popis akce: přednáška s Marcelou Kohoutovou, 
vstupné dobrovolné 
pořadatel: Město Golčův Jeníkov  

 
Pavel Dobeš a Tomáš Kotrba 
datum akce: 19. 3. 2020 
čas začátku akce: 19:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: kino Chotěboř 
popis akce: koncert, vstupné 220 Kč 
v předprodeji, 260 Kč na místě, rezervace na 

www.cekus.eu, předprodej v Informačním 
centru Chotěboř 
pořadatel: Cekus Chotěboř  
 
Sportuj a pomáhej 
datum akce: 20. 3. 2020 
čas začátku akce: 13:30 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Gymnázium 
popis akce: 10. ročník akce  
pořadatel: Gymnázium Chotěboř  
 
Helena Zeťová – Tour 2020  
Consequenses 
datum akce: 20. 3. 2020 
čas začátku akce: 20:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Panský dům 
popis akce: koncert, předprodej vstupenek 
v Panském domě, www.ticketstream.cz nebo 
v Informačním centru Chotěboř  
pořadatel: Panský dům  
 
Pět týdnů v Africe 
datum akce: 20. 3. 2020 
čas začátku akce: 18:00 
místo konání (obec): Golčův Jeníkov 
místo konání: Goltzova tvrz 
popis akce: promítání fotografií, z nezkrocené  
Botswany přes vyprahlou Namibii až po 
království v oblacích 
pořadatel: Město Golčův Jeníkov  
 
Orfeus a Euridika 
datum akce: 21. 3. 2020 
čas začátku akce: 20:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: kino Chotěboř 
popis akce: záznam opery z Teatro alla Scala,  
vstupné 190 Kč, rezervace na www.cekus.eu, 
předprodej v Informačním centru Chotěboř  



pořadatel: Cekus Chotěboř  
 
Kvalifikace na Mistrovství ČR v mažoretkovém 
sportu 
datum akce: 22. 3. 2020 
čas začátku akce: 9:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: sportovní hala 
popis akce: kvalifikační kolo soutěže v mažoretkovém 
sportu pro výkonnostní třídu A, vstupné 60 Kč, děti 30 
Kč, děti do 6 let zdarma 
pořadatel: DDM-SVČ Junior  
 
Gruzie 
datum akce: 23. 3. 2020 
čas začátku akce: 16:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna – podkroví 
popis akce: cestovatelská přednáška Jana Bajera, 
vstupné 50 Kč 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a IC Chotěboř 

 
Počteníčko pro nejmenší 
datum akce: 25. 3. 2020 
čas začátku akce: 9:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna – dětské 
oddělení 
popis akce: prohlížení leporel, hraní v herničce  
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a IC Chotěboř 
 
Pohádkové čtení 
datum akce: 26. 3. 2020 
čas začátku akce: 16:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna – dětské 
oddělení  
popis akce: čtení knihy dětem 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a IC Chotěboř  
 

Blbec k večeři 
datum akce: 26. 3. 2020 
čas začátku akce: 19:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: kino Chotěboř 
popis akce: divadelní komedie v podání 
Divadla Bez Zábradlí, vstupné 480 Kč 
v předprodeji,  
580 Kč na místě, rezervace na www.cekus.eu, 
předprodej v Informačním centru Chotěboř  
pořadatel: Cekus Chotěboř  
 
Prodejní trhy 
datum akce: 27. 3. 2020 
čas začátku akce: 8:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: nám. T.G.M. 
pořadatel: Jiří Němec  
 
Noc s Andersenem 
datum akce: 27. 3. 2020 
čas začátku akce: 17:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna – 
dětské oddělení 
popis akce: pohádkové nocování v knihovně, 
přihlášky v knihovně 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a IC 
Chotěboř a Pionýrská skupina Mláďata 
 
Kapitán Demo a Dorian 
datum akce: 28. 3. 2020 
čas začátku akce: 19:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: sokolovna 
popis akce: koncert, předprodej na GouOut 
nebo v Informačním centru Chotěboř 
pořadatel: Lukáš Desenský  

 
Dětský karneval 
datum akce: 29. 3. 2020 

čas začátku akce: 14:00 
místo konání (obec): Čachotín 
popis akce: show s balónky a  
bublinkovým klaunem 
 
Za vším hledej ženu 
datum akce: 29. 3. 2020 
čas začátku akce: 17:00 
místo konání (obec): Jeřišno 
místo konání: KD 
popis akce: detektivní hudební komedie 
v podání divadelního spolku L.O.S. (Lípa), 
vstupné dobrovolné 
 
Deskohrátky 
datum akce: 30. 3. 2020 
čas začátku akce: 16:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna –
dětské oddělení 
popis akce: hraní deskových her 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a IC 
Chotěboř 
 
Jaro v naší mysli 
datum akce: 30. 3. 2020 
čas začátku akce: 17:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna –
podkroví 
popis akce: přednáška Ivy Georgievové,  
vstupné 70 Kč 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a IC 
Chotěboř  
 
Dentální hygiena 
datum akce: 30. 3. 2020 
čas začátku akce: 16:15 
místo konání (obec): Golčův Jeníkov 
místo konání: Goltzova tvrz 
popis akce: přednáška s besedou, 16:15  



veřejnost (přednostně s dětmi), 
17:00 veřejnost, vstup zdarma  
 
Aktuálně předprodáváme: 
kino – březen 2020 
Aneta Ručková a Josef Kratochvíl – koncert  
Pekař a Jakub Děkan band – koncert  
Horkýže slíže – koncert  
Kapitán Demo a Dorian – koncert  
Slza – koncert  
Pavel Dobeš – koncert  
Helena Zeťová – koncert  
Orfeus a Euridika – záznam opery 
Blbec k večeři – divadelní komedie  
Janek Ledecký – koncert  
La Traviata – záznam opery 
Jak bezpečný je svět, ve kterém žijeme? - beseda 
s Gen. Ing. Andorem Šándorem  
Trubadúr  - záznam opery  
Hradišťan – koncert   
Anna K. – koncert  

 
 
 

K 27. 2. 2020 zpracovalo: 
Informační centrum Chotěboř, Fominova 257, 

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

Změna programu vyhrazena. 
 
 

  
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 


