
Přehled kulturních akcí –  
září 2021 
 
Výstava fotografií Jana Říhy 
datum ukončení akce: 17. 9. 2021 
čas zahájení akce: 8:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna – 
podkroví  
popis akce: výstava fotografií, otevřeno 
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: 3. 9. 2021 
čas začátku akce: 8:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: nám. T. G. M. 
pořadatel: Jiří Němec  

 
Kino na dvorku – Prvok, Šampón, Tečka 
a Karel 
datum akce: 3. 9. 2021 
čas zahájení akce: 20:30 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: hřiště za ZŠ Smetanova 
popis akce: česká komedie, rezervace na 
www.cekus.eu, předprodej v Informačním 
centru Chotěboř 
pořadatel: Cekus Chotěboř 
 

Kino na dvorku - Deníček 
moderního fotra 
datum akce: 4. 9. 2021 
čas zahájení akce: 20:30 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: hřiště za ZŠ Smetanova 
popis akce: česká komedie, rezervace 
na www.cekus.eu, předprodej 
v Informačním centru Chotěboř 
pořadatel: Cekus Chotěboř  
 
Dožínky na salaši: Poctivý 
farmářský trh 
datum akce: 4. 9. 2021 
čas začátku akce: 10:00 
místo konání (obec): Střížov - Hájek 
místo konání: Salaš Hájek 
popis akce: prodej regionálních 
výrobků, hudební doprovod kapela Děs 
band, zoo koutek, skákací hrad, 15:30 
představení divadélka DIK O Zelináři, 
vetešníkovi a chotěbořských okůrkách 
pořadatel: Salaš Hájek  
 
20 let svazku obcí Podoubraví 
datum akce: 4. 9. 2021 
čas začátku akce: 13:00 
místo konání (obec): Libice nad 
Doubravou 
místo konání: Pilnův statek 
popis akce: Den mikroregionu 
Podoubraví a XIV. ročník 
Podoubravského víceboje, pestrý 
kulturný program, jarmareční stánky, 
přehlídka dravců, malování na obličej, 
k tanci a poslechu vystoupí v 15:00 

Šeucovská muzika, 18:00 Olympic 
revival, 20:00 The Cycle 
pořadatel: Svazek obcí Podoubraví  
 
Pohádkohraní se skřítkem 
Knihovníčkem  
datum akce: 7. 9. 2021 
čas zahájení 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, čtení, povídání, 
prohlížení knížek a drobné vyrábění, 
účast nutno nahlásit na 
knihovna.detske@cekus.eu 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna 
a IC Chotěboř 
 
Tvoření 
datum akce: 7. 9. 2021 
čas začátku akce: 14:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Knihovna Ignáta 
Herrmanna – dětské oddělení  
popis akce: děti si vyrobí podložku pod 
hrnek, příspěvek na materiál 20 Kč 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna 
a IC Chotěboř 
 
Čtenářské klubíčko 
datum akce: 8. 9. 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, účast nutno 
nahlásit na knihovna.detske@cekus.eu 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a IC 
Chotěboř  

 
Hradišťan 
datum akce: 9. 9. 2021 
čas začátku akce: 19:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: sokolovna 
popis akce: koncert, rezervace na 
www.cekus.eu, předprodej v Informačním 
centru Chotěboř, prodej a prezentace 
moravských vín z Vinotéky Pavla Čudy 
pořadatel: Cekus Chotěboř 
 
Slavnostní otevření zimního stadionu 
datum akce: 10. 9. 2021 
čas začátku akce: 13:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: zimní a letní stadion  
popis akce: den otevřených dveří na všech 
sportovištích včetně ukázky sportů, program: 
13:00 všesportovní den pro školy a veřejnost, 
15:00 slavnostní zahájení, 17:30 uzavření 
vnitřních prostor sportovišť 
pořadatel: Město Chotěboř 
 
Punk fest 
datum začátku akce: 11. 9. 2021 
čas začátku akce: 16:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: venku před areálem firmy Metal 
Systém  

popis akce: hrají: Zatrest, Biblbroxx, 
Víme proč, VPV, Divoký sny MF, 
Paragraf 219, vstupné 200 Kč 
pořadatel: Metal Systém 

 
Týdny pro duševní zdraví 
datum akce: 14. 9. 2021 
čas začátku akce: 11:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: nám. T. G. M. 
popis akce: program: společné 
bubnování, přehazovaná s pocity aj., 
vstupy odborníků: dětský psychiatr, 
adiktolog, psychoterapeut, Divadlo 
Úsměv, hudební vystoupení, Psychomat 
Na budku atd.  
pořadatel: Fokus Vysočina 
 
Čtenářský klub 
datum akce: 14. 9. 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  
 
Počteníčko pro nejmenší 
datum akce: 15. 9. 2021 
čas začátku akce: 9:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Knihovna Ignáta 
Herrmanna – dětské oddělení 

popis akce: Hravé dopoledne pro 
nejmenší, plno knížek, leporel, hraček a 
her. 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna 
a IC Chotěboř 
 
Prodejní trhy 
datum akce: 17. 9. 2021 
čas začátku akce: 8:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: nám. T. G. M. 
pořadatel: Jiří Němec  
 
Metal fest 
datum začátku akce: 17. 9. 2021 
čas začátku akce: 16:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: venku před areálem firmy 
Metal Systém  
popis akce: hrají: Zodiac, Salazar, 
Absolute Zero, Barricade, Pavilon 9, 
vstupné 200 Kč 
pořadatel: Metal Systém 
 
Cyklovýlet 6 
datum akce: 18. 9. 2021 
čas začátku akce: 9:00 
místo konání (obec): Habry  
místo konání: sraz na náměstí  
popis akce: sraz v 9 hodin na náměstí 
v Habrech, délka trasy cca 40 km, 
dotazy na e-mailu: kralovska-
stezka@centrum.cz, tel. 603 201 840 
pořadatel: MAS Královská stezka  
 
 
 



Zažít Chotěboř jinak 
datum akce: 18. 9. 2021 
čas začátku akce: 13:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: nám. T. G. M. 
popis akce: prodej lokálních produktů, 
interaktivní hra ve městě pro děti a rodiče, 
pěvecké vystoupení Doubravanu, kejklířská 
pohádka, sousedská výměna výpěstků a výrobků 
aj.  
 
Kino Art cafe 
datum akce: 20. 9. 2021 
čas začátku akce: 19:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna – 
podkroví  
popis akce: promítání dramatu o Egonu 
Schielem, přístupné od 15 let, vstupné 100 Kč, 
rezervace na www.cekus.eu, předprodej 
v Informačním centrum Chotěboř 
pořadatel: Cekus Chotěboř 
 
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  
 

Mlýn fest 
datum akce: 26. 9. 2021 
čas začátku akce: 13:00 
místo konání: Horní mlýn u Chotěboře 
popis akce: vystoupí: Jarda Svoboda – 
Trabandita, Pavel Čadek, Zdeněk 
Roller, Dřevěné divadlo Jana Hrubce, 
slavnostní odhalení desky Ignáta 
Herrmanna, filmová produkce, 
přednášky, žonglování, workshopy a 
tvořivé dílny, malování hennou, 
fotokoutek, občerstvení, stánky 
lokálních výrobců aj.  
pořadatel: Spolek pro rozvoj 
svobodného vzdělávání, z. s., Zážitkové 
a vzdělávací centrum Horní mlýn 
Chotěboř, z. s., Cekus Chotěboř a ZUŠ 
Chotěboř 

 
 

 
 
 

 
 

  
 

 
 
 

 
K 27. 8. 2021 zpracovalo: 

Informační centrum Chotěboř, Fominova 257, 
583 01 Chotěboř, tel. 569 626 634, 

icchotebor@cekus.eu, www.icchotebor.cz 
Změna programu vyhrazena. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 


