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Přehled kulturních akcí 
leden 2020 

 
 
Jan Karpíšek – Kresby a dopisy 
datum začátku akce: 18. 12. 2019 
čas začátku akce: 18:00 
místo konání akce (obec): Chotěboř 
místo konání: Zastavkafe 
popis akce: vernisáž výstavy se uskuteční 18. 12. v 18 hodin, 
diskuze s autorem, ochutnávka medu a medoviny 
pořadatel: Zastavkafe 
 
Novoroční ohňostroj 
datum začátku akce: 1. 1. 2020 
čas začátku akce: 17:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: nám. T.G.M. 
popis akce: tradiční novoroční ohňostroj 
pořadatel: Město Chotěboř  
 
Cukřenky  
datum začátku akce: 2. 1. 2020 
datum ukončení akce: 29. 2. 2020 
čas začátku akce: 8:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna – vestibul  
popis akce: výstava cukřenek ze sbírky Ivy Stehnové, přístupné v otevírací době knihovny 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a IC Chotěboř 
 
Tři oříšky pro Popelku  
datum začátku akce: 2. 1. 2020 
čas začátku akce: 18:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: kino Chotěboř 
popis akce: divadelní pohádka plná tance a zpěvu v podání žáků ZUŠ Libice nad Doubravou 
pořadatel: ZŠ Libice nad Doubravou  
 
Zimní tvoření 
datum začátku akce: 7. 1. 2020 
čas začátku akce: 14:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna – dětské oddělení 
popis akce: děti si vyrobí zimní dekorace, příspěvek na materiál 20 Kč 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a IC Chotěboř 
 
Čtenářské klubíčko 
datum začátku akce: 8. 1. 2020 
čas začátku akce: 16:00 
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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  
 
Pohádkohraní se skřítkem Knihovníčkem 
datum začátku akce: 9. 1. 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 2 do 4 let, vstupné dobrovolné 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a IC Chotěboř  
 
Filipínské ostrovy 
datum začátku akce: 9. 1. 2020 
čas začátku akce: 17:00 
místo konání (obec): Vilémov 
místo konání: restaurace U Mnicha 
popis akce: cestopisná beseda s promítáním, vypráví Marcela Kohoutová, vstup zdarma 
 
Dřevo a příroda 
datum začátku akce: 10. 1. 2020 
datum ukončení akce: 14. 2. 2020 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna – podkroví 
popis akce: výstava Jitky a Vladimíra Melzerových, vernisáž výstavy se uskuteční 10. 1. 2020 v 16 
hodin, otevřeno: Po 8 – 12 a 13 – 17.30, Út, St, Pá 8 – 12 a 12.30 – 16.  
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a IC Chotěboř  
 
Fialové podkroví 
datum začátku akce: 15. 1. 2020 
čas začátku akce: 18:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna – podkroví 
popis akce: hosté Pavla Fialy budou František Stejskal starší, František Stejskal mladší, Jaroslav 
Stejskal, chotěbořští  řezníci, vstupné dobrovolné 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a IC Chotěboř  
 
Anna Boleynová 
datum začátku akce: 18. 1. 2020 
čas začátku akce: 19:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: kino Chotěboř 
popis akce: záznam opery, vstupné 190 Kč, rezervace na www.cekus.eu, předprodej vstupenek  
v Informačním centru Chotěboř 
pořadatel: Cekus Chotěboř  
 
Tváře Petra Rychlého 
datum začátku akce: 23. 1. 2020 
čas začátku akce: 19:00 
místo konání (obec): Chotěboř 



 3 

místo konání: kino Chotěboř 
popis akce: beseda s Petrem Rychlým, rezervace na www.cekus.eu, vstupné 270 Kč v předprodeji, 
320 Kč na místě, předprodej v Informačním centru Chotěboř 
pořadatel: Cekus Chotěboř  
 
Maškarní bál  
datum začátku akce: 24. 1. 2020 
čas začátku akce: 19:30 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: sokolovna 
popis akce: hraje Rose Band HB, fotokoutek, občerstvení, vstupné 200 Kč, předprodej 
v Informačním centru Chotěboř 
pořadatel: Divadélko DIK  
 
Hasičský bál 
datum začátku akce: 24. 1. 2020 
čas začátku akce: 20:00 
místo konání (obec): Vepříkov 
místo konání: sál hospody 
popis akce: hrají Božejáci 
pořadatel: SDH Vepříkov  
 
Dětský maškarní karneval 
datum začátku akce: 25. 1. 2020 
místo konání (obec): Vepříkov 
místo konání: sál hospody 
pořadatel: SDH Vepříkov  
 
Karneval pro nejmenší 
datum začátku akce: 26. 1. 2020 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: KD Junior 
pořadatel: DDM-SVČ Junior 
 
Deskohrátky 
datum začátku akce: 27. 1. 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 Herrmana a IC Chotěboř 
 
Vitalita nejen v lednu 
datum začátku akce: 27. 1. 2020 
čas začátku akce: 17:010 
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 
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Počteníčko pro nejmenší 
datum začátku akce: 29. 1. 2020 
čas začátku akce: 9:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna – dětské oddělení 
popis akce: prohlížení leporel, hraní v herničce aj.  
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a IC Chotěboř 
 
Pohádkové čtení 
datum začátku akce: 30. 1. 2019 
čas začátku akce: 16:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna – dětské oddělení 
popis akce: čtení knihy Paní Láryfáry  
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a IC Chotěboř  
 
 
 
 
 
Aktuálně předprodáváme ☺☺☺☺ 
kino – leden 2020 
Tváře Petra Rychlého - beseda 
Fantastická žena – divadelní komedie 
Kozlaňáci – koncert 
Josef Alois Náhlovský a Pepa Štross 
Kapitán Demo a Dorian – koncert 
Slza – koncert  
Pavel Dobeš  
Janek Ledecký 
Hradišťan  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K 19. 12. 2019 zpracovalo: 
Informační centrum Chotěboř, Fominova 257, 583 01 Chotěboř 
Tel.: 569 626 634, icchotebor@cekus.eu, www.icchotebor.cz 

Změna programu vyhrazena. 
 


