
Přehled kulturních akcí –  
říjen 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  
 

Retro výstava 
datum akce: celý říjen 
čas začátku akce: 8:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna – 
vestibul 
popis akce: výstava ze soukromé sbírky Ivana 
Vítka, přístupno v otevírací době knihovny 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a IC 
Chotěboř 
 

Paměť války 
datum začátku akce: 4. 9. 2020 
datum ukončení akce: 4. 10. 2020 
čas začátku akce: 10:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: kino Družba 

popis akce: výstava Městského muzea, 
otevřeno út, čt, so a ne 10 – 12 a 13 – 
18, vstupné dobrovolné 
pořadatel: Městské muzeum  
 

Chotěbořské dny pro seniory 
datum začátku akce: 1. 10. 2020 
datum ukončení akce: 26. 11. 2020 
čas začátku akce: 19:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: podkroví knihovny, 
tělecvična Gymnázia Chotěboř, COOP 
Club 
popis akce: program: zdravotní cvičení 
pro seniory 1. 10., 8. 10., 15. 10., 22. 
10., 29. 10., 5. 11., 12. 11., 19. 11., 
26. 11., lektorka Mr. Klára Čermáková, 
vždy od 19 do 20 hodin v malé 
tělocvičně Gymnázia Chotěboř,  
5. 10. Malé hodiny podle ayurvedy a 
jejich vliv na naše zdraví – beseda s Ivou 
Georgievovou, v 16 hodin, podkroví 
knihovny 
Tělo v pohybu 7. 10., 14. 10., 21. 10., 
28. 10., 4. 11., 11. 11., 18. 11., 25. 
11., lektorka Alena Ajša Jouklová, vždy 
od 15 do 16.30 hodin, COOP Club 
19. 10. Koncert Vladimíra Pecháčka – 
dlouholetý člen skupiny Patrola Šlapeto 
a orchestru Ondřeje Havelky, písně 
staropražské, lidové, hity Karla Hašlera, 
melodie z filmů pro pamětníky, ve 14 
hodin, COOP Club 
pořadatel: Město Chotěboř  
 

Svatováclavská pouť ve Vilémově 
datum začátku akce: 3. 10. 2020 

datum ukončení akce: 4. 10. 2020 
místo konání (obec): Vilémov 
místo konání: náměstí 
popis akce: tradiční svatováclavská 
pouť 
pořadatel: Městys Vilémov  
 

Malé nedělní pohádky – Jak 
pejsek s kočičkou pouštěli draka  
datum akce: 4. 10. 2020 
čas začátku akce: 10:30 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: COOP Klub 
popis akce: divadelní pohádka v podání 
Divadla Úsměv Ludmily Frištenské, pro 
děti od jednoho roku, vstupné 30 Kč 
pořadatel: Divadlo Úsměv Ludmily 
Frištenské  
 

Týden knihoven – týden čtení 
dětem 
datum začátku akce: 5. 10. 2020 
datum ukončení akce: 8. 10. 2020 
čas začátku akce: 15:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Knihovna Ignáta 
Herrmanna – podkroví 
popis akce: 5. 10. čte Divadélko DIK, 6. 
10. Starosta Ing. Tomáš Škaryd, 7. 10. 
Mgr. Barbora Polívková, 8. 10. Ředitelka 
PaedDr. Zdeňka Königsmarková 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna 
a IC Chotěboř 
 

Zdenek Rykr – Cesta svobody 
datum akce: 6. 10. 2020 
čas začátku akce: 16:00 



místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna – 
podkroví 
popis akce: přednáška Městského muzea 
pořadatel: Městské muzeum  

 

Pohádkohraní se skřítkem 
Knihovníčkem 
datum akce: 7. 10. 2020 
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, pro děti od dvou 
do čtyř let, možno i menší 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a IC 
Chotěboř  
 

Pomáháme tvořením 
datum akce: 7. 10. 2020 
čas začátku akce: 10:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna – 
podkroví 
popis akce: háčkování čepiček, chobotniček a 
srdíček pro předčasně narozená miminka, vlna 
s háčkem k dispozici, možno donést háček 
vlastní, zájemci se nahlásí v knihovně, umění 
háčkovat není podmínkou 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna + 
Sousedé 50+ 

 
Fialové podkroví 
datum akce: 7. 10. 2020 
čas začátku akce: 18:00 

místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Knihovna Ignáta 
Herrmanna – podkroví 
popis akce: hostem Pavla Fialy bude 
Markéta Hejkalová – spisovatelka, 
překladatelka, zakladatelka a ředitelka 
Podzimního knižního veletrhu 
v Havlíčkově Brodě, vstupné dobrovolné 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna 
a IC Chotěboř  
 

Janek Ledecký – akustický 
koncert 
datum akce: 8. 10. 2020 
čas začátku akce: 19:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: sokolovna 
popis akce: koncert, vstupné: 490 Kč 
v předprodeji, 590 Kč na místě, 
rezervace na www.cekus.eu, 
předprodej v IC Chotěboř 
pořadatel: Cekus Chotěboř  

 
Chotěbořský bigbeat 70 
datum akce: 9. 10. 2020 
čas začátku akce: 20:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Panský dům 
popis akce: Mercury, Atlantik, 3x Jan 
Band, vstupné: 100 Kč v předprodeji, 
150 Kč na místě 
pořadatel: Panský dům  
 

IV. Dobročinný bazar 
datum akce: 10. 10. 2020 
čas začátku akce: 10:00 
místo konání (obec): Maleč 

místo konání: zámek Maleč 
popis akce: nákup oblečení, bot, věcí 
do domácnosti aj. za symbolické ceny, 
občerstvení zajištěno, přístupná i 
zámecká expozice 
pořadatel: Hana Macháčková  

 

Den otevřených dveří + Rocková 
zábava 
datum akce: 10. 10. 2020 
čas začátku akce: 11:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Pivovar Chotěboř + 
sokolovna 
popis akce: soutěž o nejlepší guláš, 
ochutnávka regionálních potravin, 
program pro děti, večer rocková zábava 
v sokolovně – hrají Walda gang, 
Fousatej Hat, Liquid Face, předprodej 
vstupenek v IC Chotěboř 
pořadatel: Pivovar Chotěboř + Město 
Chotěboř 
 

Spolek přátel dobrých knih a 
voňavé kávy 
datum akce: 15. 10. 2020 
čas začátku akce: 9:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Knihovna Ignáta 
Herrmanna – podkroví 
popis akce: povídání milovníků knih nad 
dobrou kávou, sdílení zážitků z četby, 
knižní tipy aj., vítáni jsou všichni bez 
rozdílu věku 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna 
IC Chotěboř  
 

http://www.cekus.eu/


Hudební slavnosti Vladimíra Reiského 
de Dubnic 
datum začátku akce: 10. 10. 2020 
datum ukončení akce: 28. 11. 2020 
čas začátku akce: 18:00 
místo konání (obec): Vilémov 
místo konání: zámek Vilémov 
popis akce: 14. Ročník hudebního festivalu, 
program: 10. října od 18 hodin, Jan Smigmator 
swinging trio, 17. října od 18 hodin, Jakub 
Pustina a jeho hosté, 28. 11. od 18 hodin – Dva 
tenoři – Jaroslav Dvorský a Jakub Pustina, 
rezervace vstupenek na info@vilemovcastle 
nebo na tel. 602 162 926 
pořadatel: Zámek Vilémov 
 

Jak se žije v Dánsku 
datum akce: 12. 10. 2020 
čas začátku akce: 16:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna – 
podkroví 
popis akce: cestopisná přednáška PhDr. Ing. 
Zdeňka Lyčky, vstupné 70 Kč  
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a IC 
Chotěboř  
 

Tvoření 
datum akce: 13. 10. 2020 
čas začátku akce: 14:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna – 
dětské oddělení 
popis akce: děti si vyrobí podložku pod hrnek, 
příspěvek na materiál 20 Kč 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a IC 
Chotěboř  

Čtenářské klubíčko 
datum akce: 14. 10. 2020 
čas začátku akce: 16:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Knihovna Ignáta 
Herrmanna – podkroví 
popis akce: hravá pohádková knihovna 
pro děti, které mají rády pohádky, 
příběhy, předčítání a knížky, pro děti 
od 4 do 6 let 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna 
a IC Chotěboř  
 

Vystoupení tanečního oboru  
datum akce: 15. 10. 2020 
čas začátku akce: 18:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: sokolovna 
popis akce: vystoupí žáci tanečního 
oboru ZUŠ Chotěboř 
pořadatel: ZUŠ Chotěboř 
 

Petr Lichtenberg – Obrazy  
datum začátku akce: 16. 10. 2020 
datum ukončení akce: 27. 11. 2020 
čas začátku akce: 8:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Knihovna Ignáta 
Herrmanna – podkroví  
popis akce: výstava obrazů, otevřeno 
v otevírací době knihovny 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna 
a IC Chotěboř  

 
Alkehol 
datum akce: 16. 10. 2020 
čas začátku akce: 20:00 

místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Panský dům 
popis akce: koncert, vstupné: 300 Kč 
v předprodeji, 350 Kč na místě, 
předprodej v Panském domě, IC 
Chotěboř a na www.ticketstream.cz 
pořadatel: Panský dům  
 

Malé nedělní pohádky – O veliké 
řepě 
datum akce: 18. 10. 2020 
čas začátku akce: 10:30 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: COOP Club 
popis akce: Divadelní pohádka v podání 
Divadla Úsměv Ludmily Frištenské, pro 
děti od jednoho roku, vstupné 30 Kč 
pořadatel: Divadlo Úsměv Ludmily 
Frištenské 
 

Barma usměvavá, tajemná a 
zlatá 
datum akce: 19. 10. 2020 
čas začátku akce: 16:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Knihovna Ignáta 
Herrmanna – podkroví 
popis akce: cestopisná přednáška 
Davida Hainalla, vstupné 70 Kč 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna 
a IC Chotěboř  
 

Kollárovci  
datum akce: 19. 10. 2020 
čas začátku akce: 19:00 
místo konání (obec): Chotěboř 

http://www.ticketstream.cz/


místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna – 
podkroví  
popis akce: koncert, vstupné: 400 Kč 
v předprodeji, 480 Kč na místě, rezervace na 
www.cekus.eu, předprodej v IC Chotěboř  
pořadatel: Cekus Chotěboř  
 

Počteníčko pro nejmenší 
datum akce: 21. 10. 2020 
čas začátku akce: 9:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna –
dětské oddělení 
popis akce: prohlížení leporel, hraní v herničce, 
interaktivní hry, vstupné dobrovolné 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a IC 
Chotěboř 
 

Lubomír Brabec – kytarový recitál 
datum akce: 22. 10. 2020 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: ZUŠ Chotěboř 
popis akce: koncert, vstupné: 140 Kč 
v předprodeji, 160 Kč na místě, předprodej v IC 
Chotěboř 
pořadatel: Cekus Chotěboř 
 

Deskohrátky  
datum akce: 26. 10. 2020 
čas začátku akce: 16:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna – 
dětské oddělení 
popis akce: hraní deskových her, vstupné 
zdarma 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a IC 
Chotěboř  

Rimortis + The Cycle 
datum akce: 30. 10. 2020 
čas začátku akce: 20:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Panský dům 
popis akce: koncert, vstupné: 180 Kč 
pořadatel: Panský dům 
 
 

Předprodáváme: 
Kino – říjen 2020 
Slza – koncert  
Plný kapsy šutrů – divadelní představení 
Rocková zábava 
Janek Ledecký – akustický koncert 
Kollárovci - koncert 
Lubomír Brabec – koncert  
Hradišťan – koncert 
Miloš Meier Drumming syndrome 
Anna K. – koncert  
Kapitán Demo a Dorian – koncert  

 
 

 
 
  

 
  
 
 
 
 
 

K 25. 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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