
Přehled kulturních akcí –  
únor 2022 

 
Trampské oči 70+ 
datum začátku akce: 7. 1. 2022 
datum ukončení akce: 18. 2. 2022 
čas začátku akce: 16:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna – 
podkroví  
popis akce: Výstava obrazů a řezeb, Miloš 
Němec – obrazy, František Pokorný – řezby, 
Zdeněk Blažek – řezby, přístupno dle otevírací 
doby knihovny.  
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a IC 
Chotěboř 
 
Pohádkohraní se skřítkem Knihovníčkem 
datum akce: 1. 2. 2022 
čas začátku akce: 9:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna –  
dětské oddělení 
popis akce: Hravé dopoledne s pohádkou pro děti 
od 2 do 4 let. 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a IC 
Chotěboř 
 
Tvoření 
datum akce: 1. 2. 2022 
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  
 
Štístko a Poupěnka – Bylo nebylo 
datum akce: 4. 2. 2022 
čas začátku akce: 17:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: sokolovna 
popis akce: představení pro děti, 
předprodej vstupenek na 
www.ticketportal.cz 
 
Čtenářský klub 
datum akce: 8. 2. 2022 
čas začátku akce: 16:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna 
-  – dětské oddělení 
popis akce: Čtení a povídání o knížkách 
pro děti 1. stupně. 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a 
IC Chotěboř 
 
Čtenářské klubíčko 
datum akce: 9. 2. 2022 
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. 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a 
IC Chotěboř 
 
 
 

Moje slunce MAD 
datum akce: 14. 2. 2022 
čas začátku akce: 19:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna 
– podkroví 
popis akce: Helena opouští všední život 
v rodné Praze, aby se v Kábulu vdala za 
svého milovaného spolužáka Nazira.  
Pod jménem Herra začíná v exotickém 
prostředí novou životní etapu. K vysněné 
budoucnosti ale nevede jednoduchá cesta. 
Ne všichni mají tak velké srdce jako Nazir 
a tolik smyslu pro humor jako hlava 
rodiny, pokrokový a vřelý dědeček. Herra 
hledá v novém světě svoje místo, když do 
jejího života nečekaně vstoupí citlivý 
chlapec Mad pocházející z dalekých hor. 
Ukazuje se, že štěstí si člověka může najít 
v situacích, kde by je nejméně čekal. Film 
režisérky Michaely Pavlátové vznikl na 
motivy knihy „Frišta“ novinářky Petry 
Procházkové. 
Animovaný/Česko/Slovensko/Francie, 
2021, 85 min 
vstupné 100 Kč, předprodej vstupenek na 
www. cekus.eu nebo v Informačním centru 
Chotěboř. 
pořadatel: Cekus Chotěboř 
 
Počteníčko pro nejmenší 
datum akce: 16. 2. 2022 
čas začátku akce: 9:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmana – 
dětské oddělení 
popis akce: prohlížení leporel, hraní  



v herničce, interaktivní hry apod. 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a IC 
Chotěboř 
 
Elbrus 
datum akce: 21. 2. 2022 
čas začátku akce: 16:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna – 
podkroví 
popis akce: Cestopisná přednáška Lukáše Pátka, 
vstupné 70 Kč. 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a IC 
Chotěboř 
 
Lovy nejen beze zbraní 
datum akce: 28. 2. 2022 
čas začátku akce: 16:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna – 
podkroví 
popis akce: přednáška lesáka, myslivce a  
sokolníka Václava Augustina, vstupné 50 Kč 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a IC 
Chotěboř  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aktuálně předprodáváme:  
Kino V podkroví  
Moje slunce MAD – kino  
Kamil Střihavka a The Leaders – koncert  
Michal Pavlíček a Trio – koncert  
Alkehol a Walda Gang – koncert  
Hrdý Budžes – divadelní představení 
Růže pro Algernon – divadelní představení 
Manželský čtyřúhelník na horách – 
divadelní představení  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K 27. 1. 2022 zpracovalo: 
Informační centrum Chotěboř, Fominova 257, 

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

Změna programu vyhrazena. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 


