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Výstava Historie chotěbořského 
skautingu v rámci jeho 95. výročí  
datum začátku akce: 27.04.2015 
datum ukončení akce: 12.06.2015 
čas začátku akce: 08.00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna 
Chotěboř – podkroví  
druh akce: ostatní 
stručný popis akce: Výstavu pořádá pan Ing. Vladimír Menšík s místním skautským 
střediskem Doubravka, jehož je členem. Vernisáž se uskuteční 24.4. 2015 v 17.00 
hodin. Otevřeno: Po 8.00 – 12.00 a 13.00 – 17.30, Út – Pá 8.00 – 16.00.  
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a Informační centrum Chotěboř 
 
40 let profesionálních hasičů v Chotěboři – výstava 
datum začátku akce: 03.05.2015 
datum ukončení akce: 21.06.2015 
čas začátku akce: 14.00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Městské muzeum – zámek 
druh akce: ostatní 
stručný popis akce: Vernisáž se uskuteční 3.5. 2015 ve 14.00 hodin. Otevírací doba: 
út - ne 9.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00. Prohlídky vždy v celou hodinu.  
pořadatel: CEKUS Chotěboř 
 
Výstava prací žáků ZUŠ v Chotěboři  
datum začátku akce: 29.05.2015 
datum ukončení akce: 21.06.2015 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Městské muzeum – zámek 
druh akce: kulturní 
stručný popis akce: Vernisáž se uskuteční 29.5. 2015 v 17.00 hodin. Otevírací doba 
muzea je út – pá 9.00 – 12.00 a 13.00 – 17.00, prohlídky začínají vždy v celou 
hodinu.  
pořadatel: CEKUS Chotěboř 
 
Hurá na dopravní hřiště 
datum začátku akce: 01.06. 2015 
čas začátku akce: 08.00 hodin 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: zimní stadion 
druh akce: pro děti 
stručný popis akce: Akce se koná na zimním stadionu 1., 2. a 5.6. od 8 do 10 hodin. 
Srazy před zimním stadionem, dětem s sebou odrážedlo, kolo, koloběžku, prostě 
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to, na čem momentálně jezdí. Zájemci se na nahlásí na mail 
hanihochmanova@seznam.cz, po nahlášení obdrží mailem podrobnosti. 
pořadatel: DDM-SVČ Junior  
 
Den dětí v knihovně  
datum začátku akce: 01.06.2015 
čas začátku akce: 14.00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna Chotěboř 
druh akce: pro děti 
stručný popis akce: Připraveny jsou soutěže, hry a vyrábění. 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna Chotěboř 
 
 
Čtenářská dílna Mgr. Lucie Dostálové 
datum začátku akce: 01.06.2015 
čas začátku akce: 17.00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna Chotěboř – podkroví 
druh akce: ostatní 
stručný popis akce: Akce je určena všem, kteří v nedávné době přečetli knihu Král 
Krysa od Jamese Clavella.  
pořadatel: Dobrá společnost 
 
Pohádka o zvířátkách  
datum začátku akce: 03.06.2015 
čas začátku akce: 9.30 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: KD Junior 
druh akce: pro děti 
stručný popis akce: Pohádka Divadla Úsměv Ludmily Frištenské, vstupné 30,- 
Kč/rodinu.  
pořadatel: DDM-SVČ Junior 
 
Keramický jarmark v ZŠ Buttulova 
datum začátku akce: 03.06.2015 
datum ukončení akce: 04.06.2015 
čas začátku akce: 10.00   
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: ZŠ Buttulova 
druh akce: ostatní 
stručný popis akce: Otevřeno vždy od 10.00 do 17.00 hodin  
pořadatel: ZŠ Buttulova  
 
Netradičně v přírodní zahradě 
datum začátku akce: 04.06.2015 
čas začátku akce: 10.00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: ZŠ a Praktická škola Chotěboř 
druh akce: ostatní 
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stručný popis akce: výstava výrobků tradičních řemesel, divadelní a hudební 
vystoupení v 11.00 a 14.00 hodin 
pořadatel: ZŠ a Praktická škola Chotěboř  
 
 
Pohár starosty obce a Memoriál M. Zadražila  
datum začátku akce: 06.06.2015 
čas začátku akce: 19:00 
místo konání (obec): Vepříkov 
druh akce: sportovní 
stručný popis akce: Noční soutěž v požárním útoku mužů a žen, startovné 200,- Kč, 
prezentace od 18.00 hodin, přihlášky na tel. 607 616 943, více informací na 
www.sdhveprikov.estranky.cz 
pořadatel: SDH Vepříkov  
 
Haberská pohádková cesta 
datum začátku akce: 06.06.2015 
čas začátku akce. 13.00 
místo konání (obec): Habry 
druh akce: pro děti 
pořadatel: město Habry  
 
Z pohádky do pohádky 
datum začátku akce: 06.06.2015 
čas začátku akce: 16.00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: KD Junior 
druh akce: pro děti  
stručný popis akce: pohádka Divadla Úsměv Ludmily Frištenské 
pořadatel: Divadlo Úsměv  
 
Cukr blog - dokumentární film  
datum začátku akce: 06.06.2015 
čas začátku akce: 20.00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: kino Chotěboř 
druh akce: vzdělávací 
stručný popis akce: Pětiletý zápas matky proti cukrové mafii, dokumentární film, 
Česko, 2014, 90 minut, režie: Andrea Culková - rodačka z Chotěboře, vstupné 
zdarma. Po ukončení promítání následuje debata s autorkou dokumentu.  
pořadatel: CEKUS Chotěboř 
 
Karibik "Morgan" Party 
datum začátku akce: 06.06.2015 
čas začátku akce: 20.00 

místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Panský dům 
druh akce: kulturní 
stručný popis akce: Program: profi 
předtančení Saška a Leon, celý večer bude 
hrát pravý Kubánec DJ Mario, příchozí v 
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plážových šatech nebo sombreru dostanou karibský koktejl dle vlastního výběru. 
Vstupné: v předprodeji 80,- Kč, na místě 100,- Kč. Předprodej v Informačním 
centru Chotěboř a v restauraci Panský dům. 
pořadatel: Panský dům Chotěboř 
 
Eva a Vašek - koncert  
datum začátku akce: 07.06.2015 
čas začátku akce: 15.00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: areál U Nádržky 
druh akce: kulturní 
stručný popis akce: V případě nepříznivého počasí se akce koná v sokolovně. 
Předprodej vstupenek v prodejně Zbraně, střelivo, Hana a Karel Dvořákovi.  
 
Putinovy hry  
datum začátku akce: 08.06.2015 
čas začátku akce: 20.00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna Chotěboř – podkroví 
druh akce: ostatní 
stručný popis akce: Promítání dokumentu. Sen o světovém svátku sportu se sice 
proměnil ve skutečnost, ale za jakou cenu? Kdo je tím skutečným vítězem a kdo 
poraženým? Zimní olympijské hry v Soči 2014 zůstanou navždy zapsány jako 
kontroverzní projekt ruského prezidenta Vladimíra Putina. režie: Alexander 
Gentelev, Německo/Rakousko/Izrael, 90 minut.  
pořadatel: Dobrá společnost 
 
Chci být popelářem aneb návštěva v technických službách 
datum začátku akce: 11.06.2015 
čas začátku akce: 09.45 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Technické služby 
druh akce: pro děti 
stručný popis akce: Super akce nejen pro kluky! Půjdeme si prohlédnout vybavení a 
auta Technických služeb města Chotěboře. Sraz v 9.45 u vlakového nádraží, 
prohlídka v areálu 10.00 – 11.00. Vstup 40,- Kč. Zájemci se nahlásí na mail 
hanihochmanova@seznam.cz. 
pořadatel: DDM-SVČ Junior  
 
Letní koncert 
datum začátku akce: 11.06.2015 
čas začátku akce: 18:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: kino 
druh akce: kulturní 
stručný popis akce: Účinkují: DPS Kvíteček – řídí Stanislava Mašková, DPS Kvítek – 
řídí Renáta Piklová, klavírní doprovod – Jakub Pikla, vstupné dobrovolné 
pořadatel: Dětské pěvecké sbory ZŠ Buttulova Kvítek a Kvíteček 
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Muzejní noc 
datum začátku akce: 12.06.2015 
čas začátku akce: 17.00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Městské muzeum Chotěboř 
druh akce: pro děti 
stručný popis akce: Program: večerní prohlídky muzea, výtvarná dílna, hra v muzeu 
při svíčkách, přespání v barokním sále, snídaně na zámku. Muzejní noc je určena 
pro děti od 6 do 10 let. Je nutné se přihlásit na e-mail: peskova@ddmchotebor.cz, 
vstupné 50,- Kč. 
pořadatel: DDM-SVČ Junior Chotěboř a Městské muzeum Chotěboř 
 
Volejbalový turnaj „Rose cup Chotěboř“ 
datum začátku akce. 13.06.2015 
čas začátku akce: 8.30 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: volejbalové kurty TJ CHS  
druh akce: sportovní 
stručný popis akce: 18. ročník volejbalového turnaje smíšených družstev, bližší 
informace a písemné přihlášky na tel. 603 290 080, e-mail: reditel@cekus.eu, 
uzávěrka písemných přihlášek 9.6. 2015. Občerstvení zajištěno, v případě velmi 
nepříznivého počasí se turnaj odkládá.  
pořadatel: ČSSD 
 
Deep Stare - koncert 
datum začátku akce: 13.06.2015 
čas začátku akce: 20.00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Panský dům 
druh akce: kulturní 
stručný popis akce: Dále vystoupí kapela Liquidface. Vstupné 150,- Kč, předprodej 
v Informačním centru Chotěboř a v Panském domě.  
pořadatel: Panský dům Chotěboř 
 
Den otců – Táto, pojď si hrát  
datum začátku akce: 14.06.2015 
čas začátku akce: 13.30 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: KD Junior 
druh akce: pro děti 
stručný popis akce: Po loňské krásné oslavě dne otců máte znovu šanci zapojit 
tatínky a děti do akce! Sraz ve 13.30 u Junioru, cca do 15.00 hodin. Vstupné 50,- 
Kč. Sportovní a zábavné koutky, malování, tetování, závodění. Informace zájemci 
obdrží po nahlášení na mailové adrese hanihochmanova@seznam.cz 
pořadatel: DDM-SVČ Junior  
 
Přehlídka zájmové činnosti žáků školní družiny a klubu při ZŠ 
Buttulova 
datum začátku akce. 17.06.2015 
místo konání (obec): Chotěboř 
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místo konání: ZŠ Buttulova 
druh akce: ostatní 
pořadatel: ZŠ Buttulova 
 
Muzeum cenné i bezcenné – seminář  
datum začátku akce: 17.06.2015 
čas začátku akce: 17.00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Městské muzeum 
druh akce: ostatní 
stručný popis akce: Součástí semináře bude komentovaná prohlídka expozice a 
dalších částí muzea, kam veřejnost obvykle nesmí. V rámci přednášky bude poprvé 
veřejnosti představeno faksimile listiny Smila z Lichtenburka z roku 1265.  
pořadatel: Městské muzeum Chotěboř  
 
Jedenácté přikázání aneb nezapřeš ženy své  
datum začátku akce: 17.06.2015 
čas začátku akce. 19.00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: kino Chotěboř 
druh akce: kulturní 
stručný popis akce: tradiční divadelní představení žáků 9. ročníků ZŠ Smetanova, 
hra podle předlohy Františka Ferdinanda Vamberka, vstupné dobrovolné 
pořadatel: ZŠ Smetanova  
 
40 let HZS kraje Vysočina stanice Chotěboř 
datum začátku akce: 18.06.2015 
čas začátku akce: 09.00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: travnatá plocha u Policie ČR 
druh akce: ostatní 
stručný popis akce: Program: ukázka vyprošťování, ukázka lezecké skupiny, ukázka 
současné a historické techniky, ukázka použití hasících přístrojů, stánek prevence.  
 
Vznik Chotěboře – přednáška historika Mgr. Tomáše Somera, Ph.D. 
datum začátku akce: 18.06.2015 
čas začátku akce: 17.00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna a IC Chotěboř 
druh akce: vzdělávací 
stručný popis akce: Účastníci přednášky si budou moci prohlédnout faksimile listiny 
s první písemnou zmínkou o městě.  
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a IC Chotěboř 
 
Absolventský koncert žáků ZUŠ Chotěboř 
datum začátku akce: 18.06. 2015 
čas začátku akce: 18.00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: sál Základní umělecké školy 
druh akce: kulturní 



 7 

stručný popis akce: součástí akce bude výstava absolventských prací žáků 
výtvarného oboru  
pořadatel: ZUŠ Chotěboř  
 
Dny města - 750 let města Chotěboř 
datum začátku akce: 18.06.2015 
datum ukončení akce: 20.06.2015 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: nám. T.G.M., kinosál, Knihovna Ignáta Herrmanna a IC Chotěboř, KD 
Junior, aréna 
druh akce: kulturní 
stručný popis akce: Ocenění osobností města Chotěboř, koncerty, přednášky, 
Juniorská hůlka – II.ročník soutěže mažoretek, soutěž v jojování, slavnostní mše 
svatá aj. Program na náměstí: jarmark, koncert Dechového orchestru mladých při 
ZUŠ Chotěboř, aerobik, ochotnický spolek SCHOD, imitátor Petr Stebnický, country 
skupina Wobčas, kapela Defragment, Michal David revival, pivní soutěže atd. Více 
informací na www.cekus.eu  
pořadatel: CEKUS Chotěboř 
 
Móda utváří osobnost 
datum začátku akce: 19.06.2015 
datum ukončení akce: 24.07.2015 
čas začátku akce: 16.00 
místo konání (obec):Chotěboř 
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna a IC Chotěboř 
druh akce: ostatní 
stručný popis akce: Své modely představí Kateřina Šafránková. Vernisáž se 
uskuteční 19.6.2015 od 16.00 hodin. Odpoledne s orientálním tancem proběhne 
13.7.2015 od 17.00 hodin. Výstava je přístupná v po 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30, út 
- pá 8.00 - 16.00 hodin.  
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a Informační centrum Chotěboř 
 
Minifestival - NO NAME, ARTERY A NOHY NA RAMENA  
datum začátku akce: 19.06.2015 
čas začátku akce: 19.00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: aréna - zimní stadion 
druh akce: kulturní 
stručný popis akce: Vstupné: v předprodeji 290,- Kč, na místě 350,- Kč. Předprodej 
v Informačním centru Chotěboř.  
pořadatel: CEKUS Chotěboř 
 
Nohejbalový turnaj 
datum začátku akce: 20.06.2015 
čas začátku akce: 19.00 
místo konání (obec): Vepříkov 
místo konání: hřiště s umělým povrchem 
druh akce: sportovní 
stručný popis akce: noční turnaj, prezentace od 18.00, startovné 200,- Kč, 
přihlášky na tel. 607 616 943, bezhrotá obuv podmínkou 
pořadatel: SDH Vepříkov  
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Letecká show Chotěboř  
datum začátku akce: 21.06.2015 
čas začátku akce: 10.00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: letiště Počátky  
druh akce: pro děti, ostatní 
stručný popis akce: Program: 10.00 – 13.30: Kulturní program Dáda Patrasová Petr 
Jablonský Soutěže a atrakce pro děti Taneční vystoupení Hudební talenti rádia 
Country Ukázky pozemní i letecké techniky Rekreační lety helikoptérou 14.00 – 
16.00: Letecká show 14.00 – 15.00: Retro letecká show Vystoupení letounů ze 70. ti 
let historie AK Chotěboř Ukázky historických i současných letounů Historické 
kluzáky Pionýr, Krajánek či modernější VT 116 Ukázka vzletu navijákem 15.00 – 
16.00: To nejlepší z českého nebe letoun BE 45C Twin Beech ze sbírky Český 
letecký ráj Pilot Red Bull Air Race Petr Kopfstein Stíhačky Armády ČR Seskoky 
parašutistů Akrobacie skupiny Follow me na letounech Z226 Letecké překvapení na 
závěr a další zajímavá čísla. Více informací na www.airshowchotebor.cz 
pořadatel: Aeroklub Chotěboř  
 
Prodejní trhy 
datum začátku akce: 26.6. 2015 
čas začátku akce: 08.00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: parkoviště před OD Doubravka 
druh akce: ostatní 
pořadatel: Jiří Němec  
 
Gastronomický festival 
datum začátku akce: 27.06.2015 
místo konání (obec): Habry 
místo konání: Žižkovo náměstí 
druh akce: ostatní 
stručný popis akce: kuchařská a barmanská show, farmářské trhy, doprovodný 
program – „Vilémovské boubelky“, aerobik Golčův Jeníkov, cikánské tance, 
orientální tance, vystoupí hasičská dechovka Božejáci, skupiny S.A.M. a Styl, 
koutek pro rodiče s dětmi 
pořadatel: Svazek obcí Haberska  
 
 
 
 
 
  
                                                      
 
 
 
 

K 26.5. 2015 zpracovalo: 
Informační centrum Chotěboř, Krále Jana 258, 583 01 Chotěboř 
Tel.: 569 626 634, infocentrum@chot.cz, www.icchotebor.cz 

Změna programu vyhrazena. 


