
Přehled kulturních akcí –  
červenec a srpen 2021 
 
Směle dopředu – Svět Karla Havlíčka 
datum začátku akce: 29. května 2021 
datum ukončení akce: 31. srpna 2021 
místo konání (obec): Maleč 
místo konání: zámek Maleč 
popis akce: výstava u příležitosti dvoustého 
výročí narození Karla Havlíčka Borovského 
pořadatel: zámek Maleč 
 
Festival fantazie 
datum začátku akce: 1. 7. 2021 
datum ukončení akce: 11. 7. 2021 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Hotel Fantazie 
popis akce: 26. Ročník festivalu popkultury, Sci-
fi a technologie, fantasy a horor, mýty a 
historie v hrách, filmech, seriálech, anime, 
comicsu, knihách, kostýmech, turnaje a volné 
hraní videoher a stolních her, taneční hry, hry 
miniatur, RPG, odborné a fanouškovské 
přednášky, besedy, workshopy, soutěže, 
autogramiády, cosplay, výstava, divadlo, 
diskotéky, ceremoniály, venkovní program. Více 
informací na www.festivalfantazie.cz 
pořadatel: SFK Avalon o. s. 
 
Výstava obrazů Bohuslava Jirky – 
Českomoravská vrchovina a Dalmácie 
datum začátku akce: 2. 7. 2021 
datum ukončení akce: 31. 7. 2021 
čas začátku akce: 8:00 
místo konání (obec): Chotěboř 

místo konání: podkroví Knihovny Ignáta 
Herrmanna 
popis akce: prodejní výstava, přístupno 
po – pá 8 – 10 a 13 – 15 hodin, případně 
dle tel. domluvy na tel. 734 264 243 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna 
a IC Chotěboř 
 
Léto s Igráčkem  
datum akce: 3. 7. 2021 
čas začátku akce: 8:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: start v Informačním 
centru Chotěboř od 8 do 13 hodin 
popis akce: Putování do Údolí řeky 
Doubravy za pokladem loupežníka 
Mikše, dobrodružná procházka, plnění 
úkolů, pro děti cca od 5 do 13 let, trasa 
cca 4 km tam a 4 km zpět, nevhodné 
pro kočárky 
pořadatel: Informační centrum 
Chotěboř  
 
Kino na dvorku – Anny  
datum akce: 9. 7. 2021 
čas začátku akce: 21:30 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: hřiště za ZŠ Smetanova 
popis akce: promítání letního kina, 
rezervace na www.cekus.eu, 
předprodej v IC Chotěboř  
pořadatel: Cekus Chotěboř  
 
Jägermeister open air party 
datum akce: 9. 7. 2021 
čas začátku akce: 20:00 
místo konání (obec): Chotěboř 

místo konání: Letní areál U Nádržky 
popis akce: diskotéka 
pořadatel: Diskov  
 
Kino na dvorku – První kráva 
datum akce: 10. 7. 2021 
čas začátku akce: 21:30 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: hřiště za ZŠ Smetanova 
popis akce: promítání letního kina, 
rezervace na www.cekus.eu, 
předprodej v IC Chotěboř  
pořadatel: Cekus Chotěboř  
 
Muzejní zámecké finito  
datum začátku akce: 12. 7. 2021 
datum ukončení akce: 16. 7. 2021 
čas začátku akce: 16:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: zámek Chotěboř 
popis akce: týden přednášek, 
komentovaných procházek a divadla 
pondělí 12.7. v 16:00 Muzeum Bílého 
čápa – přednáška o dějinách muzea a 
rodiny Dobřenských, zámecký barokní 
sál, vstupné 30 Kč 
úterý 13.7. v 10:00 a 14:00 Cestou 
Dobřenských – komentovaná procházka 
městem, sraz u Mariánského sloupu na 
náměstí, délka trasy 2 km a cesta zpět,  
vstupné 30 Kč 
středa 14.7. v 10:00 Cesta muzea 
městem – komentovaná procházka 
městem, sraz u Mariánského sloupu na 
náměstí, délka trasy 2 km a cesta zpět, 
vstupné 30 Kč 
16:00 Proměny zámku – přednáška  



s fotografiemi, 16:00 zámek, vstupné 30 Kč 
čtvrtek 15.7. v 10:00 Procházka parkem – 
komentovaná procházka, délka trasy 1,5 km, 
sraz u brány do zámeckého parku, vstupné 30 
Kč 
16:00 Na zámku a kolem zámku v druhé 
polovině 20. stol., přednáška 
s diapozitivy, zámecký barokní sál, vstupné 30 
Kč 
pátek 16.7. v 19:00 Na útěku – Nadějí a 
nezdolnou energií nabitá komedie o náhodném 
setkání dvou obyčejných žen, které se vydávají 
na cestu za svobodou, dobrodružstvím a 
životem prožitým naplno. Hraje: Adivadlo 
Havlíčkův Brod. Pierre Palmade a Christophe 
Duthuron, překlad: Alexander Jerie 
Za příznivého počasí se představení odehraje 
v zámeckém parku, vstupné 50 Kč 
pořadatel: Cekus Chotěboř 

 
Kino na kolečkách – Forrest Gump 
datum akce: 13. 7. 2021 
čas začátku akce: 21:45 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: travnatá plocha u zimního 
stadionu 
popis akce: možnost piknikového sezení, deky 
apod. s sebou, vstupné 95 Kč, v případě 
nepříznivého počasí se promítání ruší 
pořadatel: Kino na kolečkách  

 
Kino na dvorku - Bábovky 
datum akce: 16. 7. 2021 
čas začátku akce: 21:30 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: hřiště za ZŠ Smetanova 

popis akce: česká komedie, předprodej 
vstupenek v IC Chotěboř nebo půl 
hodiny před představením. 
pořadatel: Cekus Chotěboř  
 
Kino na dvorku – Moucha v kufru 
datum akce: 17. 7. 2021 
čas začátku akce: 21:30 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: hřiště za ZŠ Smetanova 
popis akce: promítání letního kina, 
rezervace na www.cekus.eu, 
předprodej v Informačním centru 
Chotěboř 
pořadatel: Cekus Chotěboř  
 
Mega oldies party a Michal David 
revival – live koncert 
datum akce: 31. 7. 2021 
čas akce: 19:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: letní areál U Nádržky 
popis akce: večerem provází DJ Lucky 
D, vstupné 120 Kč 
pořadatel: Lukáš Desenský 
 
Country půlení léta 
datum akce: 31. 7. 2021 
čas začátku akce: 14:00 
místo konání (obec): Vilémov 
místo konání: fotbalové hřiště 
popis akce: vystoupí Dejmy, Ty a my, 
Fernet, Umí hovno, Roháči, Michal 
Tučný revival Plzeň, vstupné 200 Kč 
v předprodeji, 250 Kč na místě, 
předprodej vstupenek na radnici 

městyse od 1.7. do 23. 7. v pracovní 
době úřadu.  
pořadatel: Městys Vilémov a Country 
rádio  
 
Prázdninové tvoření v knihovně 
datum začátku akce: 3. 8. 2021 
datum ukončení akce: 18. 8. 2021 
čas začátku akce: 9:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Knihovna Ignáta 
Herrmanna – dětské oddělení 
popis akce: drobné prázdninové 
vyrábění 3. – 4. 8., 10. – 11.8., 17. – 
18. 8. Vždy od 9 do 12 hodin, příspěvek 
na materiál 20 Kč 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna 
 
Prázdninové pohádkohraní se 
skřítkem Knihovníčkem 
datum akce: 5. 8. 2021 
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 dvou do čtyř let, čtení, 
povídání, prohlížení knížek a drobné 
vyrábění 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna  
 
Kino na dvorku - Matky 
datum akce: 6. 8. 2021 
čas začátku akce: 21:30 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: hřiště za ZŠ Smetanova 



popis akce: česká komedie, předprodej 
vstupenek v IC Chotěboř nebo půl hodiny před 
představením 
pořadatel: Cekus Chotěboř  
 
Kinematograf bratří Čadíků -datum 
začátku akce: 11. 8. 2021 
datum ukončení akce: 14. 8. 2021 
čas začátku akce: 21:15 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: nám. T.G. M. 
popis akce: program: 11. 8. Meky - dokument, 
12. 8. Havel – drama,  
13. 8. 3Bobule – komedie, 14. 8. Mlsné 
medvědí příběhy – animovaný  
pořadatel: město Chotěboř 
 
Pivovarské slavnosti 
datum akce: 14. 8. 2021 
čas začátku akce: 12:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: travnatá plocha u zimního 
stadionu 
popis akce: účinkují: Metalinda, Argema, Fousatej 
Hat, Civilní obrana, Zakázaný ovoce aj.  
pořadatel: Pivovar Chotěboř 
 
Prázdninové pohádkohraní se skřítkem 
Knihovníčkem  
datum akce: 19. 8. 2021 
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 dvou do čtyř let, čtení, povídání, 
prohlížení knížek a drobné vyrábění 

pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna  
 
Slza 
datum akce: 25. 8. 2021 
čas začátku akce: 19:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: sokolovna 
popis akce: koncert kapely Slza, předprodej 
vstupenek na www.goout.net a v Informačním 
centru Chotěboř 
pořadatel: Lukáš Desenský  
 
Kino na dvorku – Gump – Pes, který 
naučil lidi žít 
datum akce: 26. 8. 2021 
čas začátku akce: 21:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: hřiště za ZŠ Smetanova 
popis akce: český rodinný film, předprodej 
vstupenek v IC Chotěboř nebo půl hodiny před 
představením 
pořadatel: Cekus Chotěboř  
 
Kino na dvorku – Muž se zaječíma 
ušima  
datum akce: 27. 8. 2021 
čas začátku akce: 21:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: hřiště za ZŠ Smetanova 
popis akce: komedie ČR/SR, předprodej 
vstupenek v IC Chotěboř nebo půl hodiny před 
představením 
pořadatel: Cekus Chotěboř 
 
 
 
 

 
 
 

K 25. 6. 2021 zpracovalo: 
Informační centrum Chotěboř, Fominova 257, 

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

Změna programu vyhrazena. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 


