
Přehled kulturních akcí –  
říjen 2021 
 
Petr Lichtenberg – Obrazy 
datum začátku akce: 24. 9. 2021 
datum ukončení akce: 5. 11. 2021 
čas začátku akce: 8:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna – 
podkroví 
popis akce: výstava obrazů Petra Lichtenberga, 
přístupno v otevírací době knihovny, vstupné:  
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  
 
Farmářské trhy 
datum akce: 1. 10. 2021 
čas začátku akce: 8:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: nám. T. G. M. 
pořadatel: Jiří Němec  
 
Výstava na stromech 
datum začátku akce: 1. 10. 2021 
datum ukončení akce: 9. 10. 2021 
čas začátku akce: 14:30 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: nám. T. G. M. a Geopark 
U Platanu 
popis akce: V pátek 1. října proběhne v Geoparku 
vernisáž společně s ochutnávkou fairtradových 
výrobků a vyhlášením školní fotografické soutěže. 
pořadatel: Gymnázium Chotěboř  
 

Dny otevřených ateliérů 
datum začátku akce: 2.10. 2021 
datum ukončení akce: 3. 10. 2021 
místo konání (obec): Chotěboř 
popis akce: 11. ročník dnů otevřených 
ateliérů, více info na 
https://www.vysocina-kultura.cz/dny-
otevrenych-atelieru/ 
pořadatel: Kraj Vysočina  
 
Jeřišské posvícení 
datum akce: 2. 10. 2021 
čas začátku akce: 14:30 
místo konání (obec): Jeřišno 
popis akce: program: 14.30 posvícenská 
Jednohubka, příjem vzorků do soutěže, 
15.00 Fantazácká disco pro děti,  
malování na obličej, prodejní výstava 
Marušky Smolíkové, 16.30 vyhodnocení 
soutěže o nejlepší jednohubku, 20.00 
zábava v Hospodě u Doubravky s živou 
hudbou. 
pořadatel: Fantazáci  
 
Demolice + Geneze  
datum akce: 2. 10. 2021 
čas začátku akce: 20:30 
místo konání (obec): Vilémov 
popis akce: koncert kapel, 30 let od 
založení kapely Demolice, vstupné 100 Kč 
pořadatel: Demolice  

 
Týden knihoven 
datum akce: 4. 10. 2021 
datum ukončení akce: 9. 10. 2021 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna  

popis akce: 25. ročník týdne knihoven, 
bohatý program, více informační na 
www.knihovnachotebor.cz 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a 
IC Chotěboř  
 
Gruzie 
datum akce: 4. 10. 2021 
čas začátku akce: 16:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna 
–podkroví                     
popis akce: cestopisná přednáška Jana 
Bajera, vstupné 50 Kč 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a 
IC Chotěboř 
 
Pohádkohraní se skřítkem 
Knihovníčkem 
datum akce: 5. 10. 2021 
čas začátku akce: 9:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna 
a IC Chotěboř 
popis akce: Hravé dopoledne s pohádkou 
pro děti od 2 do 4 let, čtení, povídání, 
prohlížení knížek a drobné vyrábění. 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a 
IC Chotěboř  
 
Tvoření 
datum akce: 5. 10. 2021 
čas začátku akce: 14:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna 
– dětské oddělení 



popis akce: děti si vyrobí drobnou dekoraci,   
příspěvek na materiál 20 Kč 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a IC 
Chotěboř 
 
Fialové podkroví  
datum akce: 6. 10. 2021 
čas začátku akce: 18:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Coop HB club (1. poschodí) 
popis akce: Hostem Pavla Fialy bude 
paní Markéta Hejkalová – spisovatelka, 
překladatelka, zakladatelka a ředitelka 
Podzimního knižního veletrhu v Havlíčkově Brodě. 
Večer zpestří tóny smyčcových nástrojů Terezy 
Kopecké, Terezie Matulové a Lucie Stecovičové, 
vstupné dobrovolné. 
pořadatel: Pavel Fiala a Coop HB club 
 
Miloš Meier – Drumming syndrome 
datum akce: 8. 10. 2021 
čas začátku akce: 20:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Panský dům 
popis akce: bubenická show Miloše Meiera, 
vstupné 250 Kč v předprodeji, 300 Kč na místě, 
předprodej na www.ticketstream.cz, v Panském 
domě a Informačním centru Chotěboř 
pořadatel: Panský dům  
 
Ve šlépějích Ignáta Herrmanna 
datum akce: 9. 10. 2021 
čas začátku akce: 9:30 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: sraz u Knihovny Ignáta Herrmanna 
popis akce: procházka Chotěboří s významnými  

osobnosti a místními zajímavostmi, 
přihlášky účastníků do 6. 10. v knihovně 
nebo informačním centru 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a 
IC Chotěboř  
 
Soutěž o nejlepší guláš k pivu 
Chotěboř 
datum akce: 9. 10. 2021 
čas začátku akce: 11:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Pivovar Chotěboř  
popis akce: Tradiční den otevřených dveří  
spojený se šestým ročníkem soutěže o 
nejlepší guláš. K poslechu i tanci hraje 
kapela HOPE. Od 20.00 hodin rocková 
zábava, zahrají  kapely Horkýže Slíže a 
Vingl, předprodej vstupenk v  
Informačním centru Chotěboř  
pořadatel: Pivovar Chotěboř  
 
Bolívie – neznámá kráska 
datum akce: 11. 10. 2021 
čas začátku akce: 16:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna 
– podkroví 
popis akce: cestopisná přednáška Milana 
Štourače, vstupné 50 Kč 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a 
IC Chotěboř  
 
Čtenářský klub 
datum akce: 12. 10. 2021 
čas začátku akce: 16:00 
místo konání (obec): Chotěboř 

místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna 
– dětské oddělení 
popis akce: Podzimní dobrodružné čtení a 
povídání o knížkách pro děti 1. stupně. 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a 
IC Chotěboř 
 
Čtenářské klubíčko 
datum akce: 13. 10. 2021 
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, pohádky, 
předčítání a knížky, pro děti od 4 do 6 let 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a 
IC Chotěboř  

 
Oslava 20. narozenin L´Arche 
Benediktus 
datum akce: 13. 10. 2021 
čas začátku akce: 18:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: KD Junior 
popis akce: vystoupí Szidi Tobias – 
slovenská šansoniérka a BeneBend 
pořadatel: Benediktus  
 
Posvícenský řemeslný trh 
datum akce: 15. 10. 2021 
čas začátku akce: 8:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: nám. T. G. M. 
popis akce: tradiční řemeslný trh, ve 13.30 
vystoupí hudební skupina Detto 
 



pořadatel: Město Chotěboř a Cekus Chotěboř  
 

Kino Art cafe – S láskou Vincent  
datum akce: 18. 10. 2021 
čas začátku akce: 19:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna – 
podkroví 
popis akce: promítání filmu o slavném malíři 
Vincentu van Goghovi, rezervace na 
www.cekus.eu, předprodej v IC Chotěboř  
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a IC 
Chotěboř 

 
Počteníčko pro nejmenší 
datum akce: 20. 10. 2021 
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 apod. 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a IC 
Chotěboř 

 
Havlíčkovo viržinko a jiné příběhy 
datum akce: 21. 10. 2021 
čas začátku akce: 18:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Zastávka 194 
popis akce: seminář o jednom tajemném a věčně 
se ztrácejícím viržinku K. H. Borovského 
v chotěbořském muzeu a dalších „Havlíčkových“ 
chotěbořských příbězích, přednáší Mgr. Michal 
Rozhoň, Ph.D. 
pořadatel: Městské muzeum Chotěboř  
 

Koncert komorní hudby 
datum akce: 21. 10. 2021 
čas začátku akce: 17:00 
místo konání (obec): Golčův Jeníkov 
místo konání: kostel sv. Františka 
Serafínského 
popis akce: účinkuje soubor Trio Bel 
Canto, zazní skladby A. Vivaldiho,  
J. Myslivečka, L Janáčka a dalších, 
vstupné 100 Kč, děti do 15 let zdarma. 
pořadatel: Město Golčův Jeníkov  
 
Atlantic + Mercury + 3x Jan Band 
datum akce: 22. 10. 2021 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Panský dům 
popis akce: koncert kapel 
pořadatel: Panský dům  
 
Olympic 
datum akce: 23. 10. 2021 
čas začátku akce: 18:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: sokolovna 
popis akce: koncert legendární 
kapely Olympic, otevřeno od 18:00 
hodin, start koncertu ve 20:00 hodin, 
před i po koncertě muzika v podání 
DJ's, předprodej na 
www.smsticket.cz nebo 
v Informačním centru Chotěboř.  
pořadatel: Lukáš Desenský  
 
Vítkovo kvarteto 
datum akce: 28. 10. 2021 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Panský dům 

popis akce: koncert 
pořadatel: Panský dům  
 
Prodejní trhy 
datum akce: 29. 10. 2021 
čas začátku akce: 8:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: nám. T. G. M. 
pořadatel: Jiří Němec  
 
Aktuálně předprodáváme:  
Kino V podkroví  
Miloš Meier – Drumming syndrome 
Horkýže Slíže a Vingl  
Kino Art cafe – S láskou Vincent 
Olympic 
Anna K.  
Kapitán Demo a Dorian  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K 24. 9. 2021 zpracovalo: 
Informační centrum Chotěboř, Fominova 257, 

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

Změna programu vyhrazena. 


