
Přehled kulturních akcí –  
červen 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 
 
Rok 1866 ve sbírkách muzea 
datum začátku akce: 7. června 2021 
datum ukončení akce: 13. června 2021 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: vestibul kina Družba 
popis akce: Výstava nás seznámí s událostmi prusko-
rakouské války, v letošním roce si připomínáme 155. 
výročí. Válka sice nebyla dlouhá, ale strastiplná a 
odehrávala se na českém území (zvláště východních 
Čech), ovšem zasáhla i do života občanů Chotěboře 
a jejího okolí. Výstavu bude možné navštívit 
dopoledne od 10 do 12 hodin a odpoledne od 13 do 
18 hodin ve vestibulu chotěbořského kina. Výstavu 
historické sbírky zbraní v sobotu 12.6. doplní od 
14,00 do 17,00 ukázka současné armádní výzbroje 
43. výsadkového pluku v Chrudimi. Vstupné 
dobrovolné. 
 
Víkend otevřených zahrad 
datum akce: 12. 6. 2021 
čas začátku akce: 9:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Přírodní zahrada a Geopark U Platanu 
popis akce: Prohlídka přírodní zahrady a Geoparku U 
Platanu, možnost zapůjčení informačích materiálů, 
propagační materiály zdarma. 

 

Koncert v základní umělecké škole 
datum akce: 17. června 2021 
čas začátku akce: 18:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: sál ZUŠ 
popis akce: účinkují: Ondřej Mucha – 
cembalo, Anna Muchová – cembalo, Jan 
Tománek – housle 
Program: J. S. Bach – Preludium es moll, Air 
a Francouzská suita G dur 
G. F. Handel: Sonata g moll 
J. Ch. Bach – Sonata C dur 
Jan Benda – Grave 
W. A. Mozart – Sonata C dur 
vstupné dobrovolné, respirátory, doklad o 
očkování nebo aktuální negativní test na 
covid-19 nutný. 
pořadatel: Církev čs. Husitská v Chotěboři 
 
Prodejní trhy 
datum akce: 18. června 2021 
čas začátku akce: 8:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: nám. T.G.M. 
pořadatel: Jiří Němec 
 
Mláďata expres aneb zábava na 
kolejích 
datum akce: 18. června 2021 
čas začátku akce: 17:40 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: nádraží ČD 
popis akce: zážitkový vlak tažený 
legendární lokomotivou Bardotkou 751.335-
1, odjezd z nádraží Chotěboř v 17.40 do 
Chrudimi a zpět, návrat cca ve 21.00 hodin. 
Ve vlaku je zařazen i koncertní vůz, k tanci 
a poslechu hraje hudební skupina 16 drátů, 
občerstvení zajištěno po celou dobu jízdy, 
jízdenka s místenkou 500 Kč, předprodej 
v IC Chotěboř  

pořadatel: Pionýrská skupina Mláďata 
 
Chotěbořské putování 
datum akce: 19. června 2021 
čas začátku akce: 7:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: start v restauraci Thang Long 
popis akce: pěší trasy: 7 km (dětská), 15 
km, 25 km, 50 km, cyklotrasy: 20 km, 40km 
a 70 km, cíl je v restauraci Thang Long do 
18 hodin, v cíli každý účastník obdrží 
diplom a děti čokoládovou medaili. 
Startovné: dospělí 20 Kč, držitelé karty 
Eurobeds 15 Kč, děti do 15 let 10 Kč, více 
info na tel. 606 228 184 nebo 731 127 414.  
pořadatel: KČT Havlíček Havlíčkův Brod, 
Realitní kancelář REPOS Chotěboř a 
Divadelní agentura Ludmily Frištenské 
 
150 let železnice v Chotěboři 
datum akce: 19. června 2021 
čas začátku akce: 9:30 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: nádraží ČD a areál Pivovaru 
Chotěboř 
popis akce: Chotěbořská železnice slaví v 
letošním roce 150. výročí. Na návštěvníky 
čeká bohatý program, např. jízdy parního 
vlaku s lokomotivou 433.001 “Skaličák” a 
soupravou historických vozů “Rybák”, jízdy 
retrovlaku s lokomotivou 751.335 
“Zamračená”, projížďky po chotěbořských 
vlečkách – historický motorový vůz M131.1 
“Hurvínek”, projížďky historickým 
autobusem Škoda 106 RTO, výstava 
interaktivního modulového kolejiště 
kroužku železničních modelářů při DDM-SVČ 
Junior atd. 
pořadatel: Spolek přátel železnice 
v Chotěboři, Cekus Chotěboř,  
město Chotěboř 



Beer Tour s pivem aneb „Návrat do hospod“ 
datum akce: 19. června 2021 
datum začátku akce: 10:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
popis akce: Putování do chotěbořských hospod, kde 
čepují pivo Chotěboř. V každé hospodě, po vypití 1 
piva, dostanou účastníci razítko do hrací karty. 
Poslední razítko obdrží v Pivovaru Chotěboř, kde 
pivní procházka končí. Řádně vyplněná a 
orazítkovaná karta bude následně odměněna a 
zařazena do slosování o ceny. Hrací karta k 
zakoupení v Pivovaru Chotěboř nebo v zúčastněných 
hospodách za 30 Kč. Pivní zastávky: Hotel Fantazie, 
U Pešků, Niklovna, Letní stadion, Thang Long, Coop 
HB Pub, U Nádraží, Pivovar Chotěboř, slosování 
karet proběhne v Pivovaru Chotěboř v 19 hodin.  
pořadatel: Pivovar Chotěboř  
 
Čtenářská dílna 
datum akce: 25. června 2021 
čas začátku akce: 20:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Café Kohout 
popis akce: Čtenářská dílna o knize Markéta 
Lazarová od Vladislava Vančury. 
pořadatel: Dobrá společnost a Café Kohout 
 
Color cup 
datum akce: 26. června 2021 
čas začátku akce: 8:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: volejbalové kurty 
popis akce: volejbalový turnaj smíšených 
družstev, registrace na 
colorcupchotebor@gmail.com 
 
Kolmo Vysočinou 2021 
datum akce: 26. června 2021 
čas začátu akce: 9:00 
místo konání (obec): start v Čachotíně 

popis akce: Cyklistický orienťák pro 
závodníky i pro rodiny s dětmi, start v 
Čachotíně. Přihlášení na 
www.kolmovysocinou.cz 
 
Kino na dvorku – Loučení se školním 
rokem 
datum akce: 30. června 2021 
čas začátku akce: 16:30 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: hřiště za ZŠ Smetanova  
popis akce: Program: 16.30 Hry a 
soutěže s DDM Junior, 19.00 O 
Palečkovi, Divadýlko Mrak, vstup volný 
pořadatel: DDM-SVČ Junior a Cekus 
Chotěboř 
 
Nigntlife: Na tahu 
datum akce: 30. června 2021 
čas začátku akce: 21:30 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: hřiště za ZŚ Smetanova 
popis akce: Život barmana Mila je jeden 
nekonečný mejdan. Užívá si pařby, 
zábavu, kámoše, holky, každý večer jen 
v trochu jiném pořadí. Milo žije v noci a 
hodně dlouho na plný plyn. Občas, když 
náhodou zahlédne obyčejný život, který 
vedou lidé přes den, ho napadne, jestli 
už není na čase trochu přibrzdit. A pak 
to přijde. Zamiluje se. Shodou mnoha 
náhod potká Sunny, ženu svého života, 
a dokonce se mu povede ji pozvat na 
rande. Při prvním setkání zapůsobil a 
teď má jeden večer, aby se i ona 
zamilovala a neodjela za prací až do 
Ameriky. Ale kromě toho, že má šanci 
změnit svůj život a získat ženu snů, má 

Milo taky kámoše Renza. 
Bezstarostného, nezodpovědného 
chaotika. A tak přesně v momentu, kdy 
se důležitá romantická schůzka začne 
zatraceně dobře vyvíjet, objeví se 
kamarád Renzo a celý večer nabere 
úplně jiný směr. Divoký, nečekaný, plný 
ostrých zatáček a nárazů. Renzo má v 
patách partu gangsterů a strhne Mila i 
Sunny na zběsilou jízdu nočním městem 
plnou šílených momentů. Vznikající 
láska Mila a Sunny se i přes to všechno 
zdá být neotřesitelná, oba ale musí 
tohle rande nejdřív přežít. A 
zapomenout na chvíle v kostýmech elfů 
a na další věci. Berlín ještě nikdy nebyl 
tak zábavný. Rezervace na 
www.cekus.eu, předprodej v IC 
Chotěboř 
pořadatel: Cekus Chotěboř  

 
 
 
  
 
 

 
 
  

 
  

K 9. 6. 2021 zpracovalo: 
Informační centrum Chotěboř, Fominova 257, 

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

Změna programu vyhrazena. 
 
 

 



 
 
 
 
 

 
 

 

 
 


