
Přehled kulturních akcí –  
léto 2020 
 
Výstava Ludmily Ďoubalové – 3D Puzzle 
s pěnovou výplní 
datum ukončení akce: 3. 7. 2020 
čas začátku akce: 8:00 
místo konání (obec): Chotěboř  
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna – 
podkroví 
popis akce: výstava je přístupná v otevírací 
době knihovny, vstupné: dospělí 20 Kč, děti a 
mládež 6 – 18 let, senioři od 65 let, ZTP a 
ZTP/P 10 Kč, děti do 6 let zdarma 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a IC  
Chotěboř  

 
Kouzlo keramiky 
datum začátku akce: 1. 7. 2020 
datum ukončení akce: 31. 8. 2020 
čas začátku akce: 8:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: vestibul knihovny Ignáta 
Herrmanna 
popis akce: výstava keramiky ze soukromé 
sbírky, přístupno v otevírací době knihovny 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a IC 
Chotěboř  
 

Festival fantazie 
datum začátku akce: 25. 6. 2020 
datum ukončení akce: 8. 7. 2020 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: hotel Fantazie, kino Chotěboř 

popis akce: videohry a společenské 
stolní hry, taneční hry, hry miniatur, 
RPG, sci-fi a technologie, fantasy a 
horor, mýty a historie ve filmech, 
seriálech, anime, comicsu, knihách, 
hrách, kostýmech, přednášky, besedy, 
workshopy, soutěže, diskotéky, FF 
cosplay, výstava, venkovní program 
pořadatel: SFK Avalon o. s.  
 

Malé středeční pohádky – Tři 
prasátka 
datum akce: 1. 7. 2020 
čas začátku akce: 15:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: COOP Klub 
popis akce: pohádka v podání Divadla 
Úsměv Ludmily Frištenské, vstupné 30 
Kč 
pořadatel: COOP Klub  

 
Blbec k večeři 
datum akce: 2. 7. 2020 
čas začátku akce: 19:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: sokolovna 
popis akce: divadelní komedie, hrají: 
Václav Vydra, Josef Carda, Jana 
Švandová/Vlasta Žehrová, Hana 
Heřmánková/Jana Boušková, Rudolf 
Hrušínský, Zdeněk Žák/Petr Pospíchal. 
Předprodej vstupenek v Informačním 
centru Chotěboř, vstupné: 480 
v předprodeji, 580 na místě 
pořadatel: Cekus Chotěboř 
 

 

Farmářské trhy 
datum akce: 3. 7. 2020 
čas začátku akce: 8:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: nám. T.G.M. 
pořadatel: Jiří Němec 
 

Letní kino Chotěboř – Případ 
mrtvého nebožtíka 
datum akce: 7. 7. 2020 
čas začátku akce: 21:50 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: travnatá plocha u zimního 
stadionu 
popis akce: promítání české komedie, 
vstupné 90 Kč, občerstvení, deky aj. 
s sebou 
pořadatel: Kino na kolečkách 
 

Malé středeční pohádky – 
Kouzelní slůvko 
datum akce: 8. 7. 2020 
čas začátku akce: 15:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: COOP Klub 
popis akce: pohádka v podání Divadla 
Úsměv Ludmily Frištenské, vstupné 30 
Kč 
pořadatel: COOP Klub  
 

Výstava Vojtěcha Rezlera 
datum začátku akce: 10. 7. 2020 
datum ukončení akce: 21. 8. 2020 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Knihovna Ignáta 
Herrmanna – podkroví 



popis akce: výstava místního autora, vernisáž 
výstavy se uskuteční 10. 7. v 16 hodin, výstava 
je přístupná v otevírací době knihovny, 
vstupné: dospělí 20 Kč, děti 6 – 18 let, senioři 
od 65 let, ZTP a ZTP/P 10 Kč, děti do 6 let 
zdarma. 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a 
IC Chotěboř   
 

„Jóga a Čchi kung- Osm kusů brokátu“ 
s Magdou Vojtěchovou 
datum akce: 12. 7. 2020 
čas začátku akce: 9:30 
místo konání (obec): Víska u Chotěboře 
místo konání: Mlýn Poštolka 
popis akce: nutno přihlásit  
na ivaveda@ivaveda.eu a sdělit své tel. číslo, 
vstupné 200 Kč, s sebou podložku 
na cvičení. 
pořadatel: Iva Georgievová  
 

“Co dělat pro šťastný a zdravý život” 
Jak uvolnit již nepotřebné myšlenky v 
hlavě. 
datum akce: 12. 7. 2020 
čas začátku akce: 12:30 
místo konání (obec): Víska u Chotěboře 
místo konání: Mlýn Poštolka 
popis akce: Proč je klidná mysl tak důležitá? 
Jak se smířit se životními situacemi, které nás 
potkávají? Letní potraviny pro zdraví, cena 480 
Kč. Ochutnávka na podporu vitality a zdraví. 
Nutno přihlásit se a sdělit své tel. spojení. 
Přihlášky a bližší informace na tel. 724 137 587, 
ivaveda@ivaveda.eu. 
pořadatel: Iva Georgievová 
 

Malé středeční pohádky – 
Koblížek 
datum akce: 15. 7. 2020 
čas začátku akce: 15:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: COOP Klub 
popis akce: Pohádka v podání Divadla 
Úsměv Ludmily Frištenské, vstupné 30 
Kč 
pořadatel: COOP Klub  
 

Pamětní medaile a plakety 19. a 
20. století  
datum začátku akce: 22. 7. 2020 
datum ukončení akce: 26. 7. 2020 
čas začátku akce: 10:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: vestibul kina 
popis akce: výstava je přístupná od 10 
do 12 a od 13 do 18 hodin 
pořadatel: Městské muzeum  
 

Malé středeční pohádky – Zlá 
koza 
datum akce: 22. 7. 2020 
čas začátku akce: 15:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: COOP Klub 
popis akce: Pohádka v podání Divadla 
Úsměv Ludmily Frištenské, vstupné 30 
Kč 
pořadatel: COOP Klub  

 

Busking vandr – písničkář Lubyn 
na cestě po zelené 
datum akce: 23. 7. 2020 

čas začátku akce: cca v 10:30  
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: nám. T. G. M. 
popis akce: písničkář Lubyn zazpívá na 
chotěbořském náměstí  
 

Prodejní trhy 
datum akce: 24. 7. 2020 
čas začátku akce: 8:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: nám. T. G. M. 
pořadatel: Jiří Němec  

 
Argema 
datum akce: 24. 7. 2020 
čas začátku akce: 20:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Letní areál Nádržka 
popis akce: koncert 
pořadatel: Mirek Pešek  
 

Malé středeční pohádky – Pejsek 
a kočička  
datum akce: 29. 7. 2020 
čas začátku akce: 15:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: COOP Klub 
popis akce: Pohádka v podání Divadla 
Úsměv Ludmily Frištenské, vstupné 30 
Kč 
pořadatel: COOP Klub  
 

Výstava Kresli Chotěboř 
datum začátku akce: 3. 8. 2020 
datum ukončení akce: 9. 8. 2020 
čas začátku akce: 10:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
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místo konání: vestibul kina 
popis akce: výstava děl, které se námětem 
vztahují k našemu městu, vstupné dobrovolné, 
otevřeno 10 – 12 a 13 – 18.  
pořadatel: Městské muzeum  
 

Farmářské trhy 
datum akce: 7. 8. 2020 
čas začátku akce: 8:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: nám. T. G. M. 
pořadatel: Jiří Němec  
 

„Jóga a Čchi kung- Osm kusů brokátu“ 
s Magdou Vojtěchovou 
datum akce: 9. 8. 2020 
čas začátku akce: 9:30 
místo konání (obec): Víska u Chotěboře 
místo konání: Mlýn Poštolka 
popis akce: Nutno přihlásit předem na  
ivaveda@ivaveda.eu a sdělit své tel. číslo,  
vstupné 200 Kč, s sebou podložku 
na cvičení. 
pořadatel: Iva Georgievová  
 

Prodejní trhy 
datum akce: 21. 8. 2020 
čas začátku akce: 8:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: nám. T. G. M. 
pořadatel: Jiří Němec  
 

Veselá trojka 
datum akce: 27. 8. 2020 
čas začátku akce: 18:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: sokolovna 

popis akce: koncert, rezervace 
vstupenek na www.cekus.eu, 
předprodej v Informačním centru 
Chotěboř, vstupné: 170 Kč 
v předprodeji, 200 Kč na místě 
pořadatel: Cekus Chotěboř  
 

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, vernisáž se 
uskuteční 28. 8. v 16 hodin.  
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna 
a IC Chotěboř  
 

Zábavné odpoledne 
datum akce: 30. 8. 2020 
čas začátku akce: 13:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: bývalý Obecní rybník 
popis akce: zábavné odpoledne pro 
děti, občerstvení 
pořadatel: Junior DDM-SVČ Chotěboř, 
SDH Chotěboř, Klub Velryba  

 

Předprodáváme: 
Blbec k večeři – divadelní komedie 
Veselá trojka- koncert  
Cavewoman – divadelní hra 

Jak bezpečný je svět ve kterém žijeme? 
– beseda s Gen. Ing. Andorem Šándorem  
Radúza s kapelou – koncert  
Slza – koncert  
Janek Ledecký – akustický koncert 
Hradišťan – koncert 
Miloš Meier Drumming syndrome 
Anna K – koncert  
Kapitán Demo a Dorian – koncert  

 
 

 
 
  

 
  

K 26. 6. 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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