Výstava lidových tradic
kdy: 25.4.2014 16:00 – 13.6.2014 16:00
kde: společenská a kulturní místnost
adresa: Krále Jana 258, Chotěboř
popis akce:
Kroužky Lidových tradic a Paličkování Junioru DDM-SVČ Chotěboř pořádají prodejní
výstavu svých prací.
Zároveň vystaví své oděvní modely Kateřina Šafránková absolventka VOŠON Praha.
Výstava je přístupná v otevírací době knihovny, vstupné dobrovolné. Výrobky se budou
prodávat po skončení výstavy.
kategorie: výstava
pořádají: Kroužky Lidových tradic a Paličkování Junioru DDM-SVČ Chotěboř ve spolupráci
s Městskou knihovnou Chotěboř

Výstava: Dětské korálkování
kdy: 2.5.2014 08:00 – 30.6.2014 17:30
kde: městská knihovna
adresa: Krále Jana 258, Chotěboř
popis akce:
Výstava Moniky a Veroniky Válkových je přístupná v otevírací době knihovny.
kategorie: výstava
pořádá: Městská knihovna Chotěboř

Výstava: Zpátky na výsluní
kdy: 2.5.2014 10:00 – 8.6.2014 16:00
kde: Galerie Goltzova tvrz
adresa: 5. května 8, Golčův Jeníkov
popis akce:
Výstava, představující průřez českým malířstvím od počátku 19. století až po tvorbu
současných výtvarníků. Výběr reprezentativních zástupců všech období, a to nejenom z
krajinomalby, ale i figurální tvorby, české moderny, abstrakce a nejnovějších trendů.
kategorie: výstava
pořádá: Galerie Goltzova tvrz

Výstava: Chotěboř ze všech Chotěboří nejchotěbořovatější
kdy: 17.5.2014 09:00 – 26.10.2014 17:00
kde: zámecké výstavní prostory
adresa: Riegrova 1, Chotěboř
popis akce:
Karel Čapek kdysi vyzval Beroun, aby se ze všech sil snažil být tím nejberounovatějším
Berounem a neusiloval o to být Římem. Totéž mohl vzkázat kterémukoliv jinému městu. I
Chotěboři. Jenomže co to znamená být tou nejchotěbořovatější Chotěboří? Co je k tomu
třeba? Patrně nic jiného, než vědět, co to vlastně ta Chotěboř je. Ale víme to? Můžeme to

zkusit poznat. Ale k poznání většinou nevedou vyšlapané cesty, po kterých dennodenně
běháme. Na jejich konci je už dávno hotová a trochu zaprášená poučka. Zkusme tedy hledat
jiné stezky, pokusme se na Chotěboř podívat tak, jak jsme se třeba ještě nepodívali, protože
to, s čím se denně setkáváme, přestáváme vidět.
kategorie: výstava
pořádá: CEKUS Chotěboř

Výstava prací žáků ZUŠ Chotěboř
kdy: 17.5.2014 09:00 – 22.6.2014 17:00
kde: zámecké výstavní prostory
adresa: Riegrova 1, Chotěboř
popis akce:
Výstava prací žáků Základní umělecké školy v Chotěboři.
kategorie: výstava
pořádá: CEKUS Chotěboř a ZUŠ Chotěboř

Soutěž mladých hasičů v Kameni
kdy: 1.6.2014
kde: hasičská dráha v obci Kámen
kategorie: sportovní
pořádá: SDH Kámen

Dětský den v Chotěboři
kdy: 1.6.2014 13:00
kde: aréna - zimní stadion
adresa: Svojsíkova 333, Chotěboř
popis akce:
Zábavné koutky a soutěže, skákací hrad, čtyřkolky, ukázka techniky policie, hasičů a
záchranné služby, výherní losy, občerstvení.
kategorie: pro děti
pořádá: DDM-SVČ Junior Chotěboř

Pohádka: O Červené Karkulce
kdy: 4.6.2014 09:30
kde: KD Junior
adresa: Tyršova 793, Chotěboř
popis akce:
Pohádka Divadla Úsměv Ludmily Frištenské, kterou pořádá DDM-SVČ Junior Chotěboř, v
rámci mateřského klubu. Cena 30 Kč za rodinu.
kategorie: pro děti
pořádá: DDM-SVČ Junior Chotěboř

Závěrečné vystoupení tanečního oboru ZUŠ Chotěboř
kdy: 4.6.2014 18:00
kde: sokolovna
adresa: Tyršova 712, Chotěboř
kategorie: kulturní
pořádá: ZUŠ Chotěboř

Pletení z přírodních materiálů – košíkářství
kdy: 5.6.2014 17:00
kde: KD Junior
adresa: Tyršova 793, Chotěboř
kategorie: ostatní
pořádá: DDM-SVČ Junior Chotěboř

Dopoledne v přírodní zahradě
kdy: 6.6.2014 09:30
kde: přírodní zahrada - internát ZŠ a Praktické školy Chotěboř
adresa: ulice Smetanova, Chotěboř
popis akce:
Návštěva nové zahrady u internátu Základní školy a Praktické školy ve Smetanově ulici.
Uvidíte živou přírodní učebnu, divoký koutek, hmyzí domečky a stavby z vrbových proutků.
Vše s odborným výkladem.
Zájemci se hlaste na e-mailu hanihochmanova@seznam.cz, vstup zdarma.
Program v rámci mateřského klubu.
kategorie: pro děti
pořádá: DDM-SVČ Junior Chotěboř

Dětský den s diskotékou, tombolou pro děti a ohňostrojem
kdy: 7.6.2014
kde: hotel Harmonie na Borku
adresa: Borek 33, Vilémov u Golčova Jeníkova
popis akce:
Vstup ZDARMA.
kategorie: pro děti
pořádá: hotel Harmonie v obci Borek u Vilémova

Dětský den ve Vilémově
kdy: 7.6.2014 13:30
kde: fotbalové hřiště ve Vilémově u Golčova Jeníkova
kategorie: pro děti

Pohádková cesta kolem zámeckého parku
kdy: 7.6.2014 14:00 – 17:00
kde: zámecký park
adresa: Riegrova 1, Chotěboř
popis akce:
Na tuto akci zvou zaměstnanci Dětského domova a Zařízení pro děti vyžadující okamžitou
pomoc z Nové Vsi u Chotěboře.
kategorie: pro děti

Pohádka: Hrnečku vař
kdy: 7.6.2014 16:00
kde: KD Junior
adresa: Tyršova 793, Chotěboř
kategorie: pro děti
pořádá: Divadlo Úsměv Ludmily Frištenské

Motosraz v Čečkovicích
kdy: 7.6.2014 19:00
kde: obec Čečkovice
popis akce:
Účinkují: ARTERY+THE BACKROAD DEALS + JACKY WHITE
Více na: https://www.facebook.com/events/481295881971906/?ref=22
kategorie: ostatní

DISKOTÉKA DJ Ivana Mejsnara
kdy: 7.6.2014 20:00
kde: aréna - zimní stadion
adresa: Svojsíkova 333, Chotěboř
popis akce:
OLDIES DISKOHITY 60–70–80– 90–tých let.
Světové hity nejslavnějších zpěváků a skupin jakými byli: ELVIS PRESLEY, THE
BEATLES, SMOKIE, QUEEN, BEE GEES, ABBA, BONEY M, MODERN TALKING,
PET SHOP BOYS, MADONNA, PHIL COLLINS, STING, ROXETTE, KILIE MINOGUE,
ULTRAVOX, ALPHAWILLE, U2 a mnoho dalších.
Kromě zahraničních hitů je i široký výběr skladeb domácích interpretů a skupin: PETR
NOVÁK, JIŘÍ SCHELINGER, OLYMPIC, KAREL GOTT, HELENA VONDRÁČKOVÁ,
MICHAL DAVID, PETR MUK, DAVID KOLER aj.
Vstupné: předprodej IC Chotěboř (tel. 569 626 634) 60 Kč, na místě 80 Kč, držitelé
abonentních průkazů 40 Kč.
kategorie: ostatní, předprodej
pořádá: CEKUS Chotěboř

Přednáška: Relaxační muzikoterapie a ukázka hry na tibetské mísy a zvony
kdy: 10.6.2014 15:00
kde: společenská a kulturní místnost
adresa: Krále Jana 258, Chotěboř
popis akce:
Muzikoterapie je léčebná metoda, která používá hudbu jako terapeutický prostředek. O
léčivých účincích hudby přijde vyprávět pan Mgr. Luboš Novotný. Vstupné dobrovolné.
kategorie: ostatní
pořádá: Městská knihovna Chotěboř

Akademie LA týmu SK Buttula
kdy: 11.6.2014 17:00
kde: sokolovna
adresa: Tyršova 712, Chotěboř
popis akce:
• závodní týmy ve věku 8-13 let
• kurzy – aerobik pro radost již od 4 let
• vyhlášení TOP Závodnice za sezónu 2013/14
kategorie: sportovní
pořádá: SK Buttula.

Progressive Metal Drumming – Luboš Pavlík
kdy: 12.6.2014 18:00
kde: sál ZUŠ Chotěboř
adresa: náměstí T.G.M. 322, Chotěboř
popis akce:
Bubenický workshop.
kategorie: kulturní, ostatní

Trhy na náměstí v Chotěboři
kdy: 13.6.2014 08:00
kde: chotěbořské náměstí
popis akce:
Trhy pořádá pan Jiří Němec, tel. 602 482 882.
kategorie: ostatní

Volejbalový turnaj ROSE CUP Chotěboř
kdy: 14.6.2014 08:30
kde: volejbalové kurty (u stadionu)
adresa: U Stadionu 66, Chotěboř
popis akce:
17. ročník volejbalového turnaje smíšených družstev.
Bližší informace a písemné přihlášky: Milan Stránský, tel. 603 290 080, reditel@cekus.eu.
kategorie: sportovní
pořádá: ČSSD Chotěboř

Tai-či + čchi-kung
kdy: 14.6.2014 09:00
kde: KD Junior
adresa: Tyršova 793, Chotěboř
popis akce:
Čínská zdravotní cvičení.
kategorie: ostatní, sportovní
pořádá: DDM-SVČ Junior Chotěboř

Soutěž v požárním útoku o Pohár města Chotěboře
kdy: 14.6.2014 11:00
kde: plocha u OOP ČR Chotěboř
adresa: Hromádky z Jistebnice 1740
popis akce:
Soutěž pro ženy a muže, uskuteční se na ploše u Obvodního oddělení Policie ČR v Chotěboři.
Více info na www.chotebor.cz a na tel. 604 841 472, 724 919 654, 541 641 170 nebo na
e-mailu dolezalova@chotebor.cz.
kategorie: sportovní
pořádá: město Chotěboř a SDH Chotěboř

Hasičská soutěž ve Vepříkově
kdy: 14.6.2014
kde: obec Vepříkov
popis akce:

Dětský pohár (odpoledne) a Pohár starosty obce a Memoriál Miloslava Zadražila (noční
soutěž).
Požární útok ženy – muži, startovné 200 Kč, prezence od 18 hodin, začátek v 19 hodin, hadice
sportovní, 2 kola, první 3 B, druhé kolo 2 B, peněžité odměny a ceny, přihlášky: Jiří Piskač
tel. 607 616 943.
kategorie: sportovní
pořádá: SDH Vepříkov

Motosraz ZMRTVÝCHVSTÁNÍ 2014 v Uhelné Příbrami
kdy: 14.6.2014
kde: sokolovna v Uhelné Příbrami
popis akce:
Spřátelené kluby Dark Charons a Indian Givers vás zvou na tradiční motosraz, který se
uskuteční ve venkovním areálu u sokolovny na okraji obce Uhelná Příbram u Chotěboře.
V případě nepříznivého počasí bude program uvnitř sokolovny.
Vyjížďka, soutěže, jídlo, pití a jako vždy výborná zábava…
Kapely: Artery, Lef De Bard, Baron Beat.
Vstupné 150 Kč, více informací na www.darkcharons.cz.
kategorie: ostatní
pořádá: www.darkcharons.cz

Liquid face
kdy: 14.6.2014 21:00
kde: aréna - zimní stadion
adresa: Svojsíkova 333, Chotěboř
popis akce:
V roce 2008 vzniklá rocková formace LIQUIDFACE je složena z hudebníků všem notoricky
známé legendární kapely TITAN a rockové skupiny EXIT, a to v případě kytaristů Hemiše,
klávesáka Špagyho kteří stáli u zrodu Titanu, dále Hardyho jenž později v této kapele působil,
a v neposlední řadě bývalé členy skupiny Snakebite a později také kapely Titan – basáka
Jesuse a zpěváka Kashi, a nesmíme zapomenout na starého hudebního pardála Milana,
bubeníka z legendární brněnské skupiny SAX. Leaderem nynější formace LIQUID FACE je
mladý zpěvák Lukáš „Kasha“ Mrkvička z Chotěboře.
Kapela se rozhodla hrát pokud možno kvalitní muziku známých světových rockových formací
jako jsou Dream Theater, Nickelback, Linkin Park, Guns N´Roses, Sunrise Avenue, Pink
Cream, ACDC, My Chemical Romance, Foo Fighter a další….a připravuje repertoár také z
vlastní produkce.
Vstupné: předprodej IC Chotěboř (tel. 569 626 634) 80 Kč, na místě 100 Kč.
kategorie: koncert, předprodej
pořádá: CEKUS Chotěboř

Táto, pojď závodit
kdy: 15.6.2014
popis akce:
Akce mateřského klubu v rámci Dne otců. Místo a čas budou upřesněny na plakátech.
kategorie: pro děti
pořádá: DDM-SVČ Junior Chotěboř

Soutěž mladých hasičů v požárním útoku
kdy: 15.6.2014 10:00

kde: plocha u OOP ČR Chotěboř
adresa: Hromádky z Jistebnice 1740
popis akce:
Soutěž se uskuteční na ploše u Obvodního oddělení Policie ČR v Chotěboři.
kategorie: sportovní
pořádá: SDH Chotěboř

Dny města Chotěboře 2014
kdy: 16.6.2014 09:00 – 22.6.2014 17:00
kde: město Chotěboř
popis akce:
Otevřené mistrovství ČR v letecké akrobacii, cykloštafeta Klimatour, jarmark, vernisáž
výstavy Ignáta Herrmanna, slavnostní večer spojený s předáváním cen města, soutěž
mažoretek, kostýmovaná procházka městem, Chotěbořské pejskování, Dětský den a Letecká
show na letišti v Počátkách a mnoho dalšího.
KOMPLETNÍ PROGRAM OSLAV MĚSTA NALEZNETE V PŘÍLOZE!
kategorie: kulturní, ostatní, pro děti

Beseda s mistryní světa v dráhové cyklistice Jarmilou Machačovou
kdy: 16.6.2014 10:10
kde: ZŠ a Praktická škola škola Chotěboř (zasedací místnost)
adresa: Hradební 529 Chotěboř
popis akce:
Tato moderovaná beseda s autogramiádou se uskuteční v ZŠ a Praktické škole.
Dozvíte se například:
• kudy vede cesta z Vysočiny na olympiádu
• co je důležitější – talent nebo dřina
• co jíst, aby tělo fungovalo na maximum
• jak trénovat a odpočívat
kategorie: ostatní
pořádá: ZŠ a Praktická škola Chotěboř

Klimatour – ekologická cykloštafeta – etapa Libice n/D-Rozsochatec
kdy: 19.6.2014 14:00 - 15:15
kde: před zámkem Chotěboř
adresa: Riegrova 1, Chotěboř
popis akce:
Účast na Klimatouru je dobrovolná, na vlastní nebezpečí a na vlastních kolech. Všichni
účastníci jsou povinni během jízdy užívat reflexní vestu (možnost zapůjčení) a cyklistickou
přilbu. Trasa vede po nezajištěných silničních cestách a cyklostezkách, proto je nutné
dodržovat pravidla silničního provozu.
• za poznáním obcemi Vysočiny
• podpora sousedských vztahů
• představení zajímavých míst a projektů
• ekologicky šetrná doprava
• radost z pohybu pro dobrou věc
• ochutnávky místních a regionálních produktů
• soutěže a hry o ceny
• program pro děti a rodiče

Zastavení v Chotěboři se uskuteční 19. 6. před chotěbořským zámkem – prohlídka
expozic zámku a parku od 14.00 hod.
Více na http://www.zdravykrajvysocina.cz/akce/klimatour
kategorie: sportovní

Přehlídka zájmové činnosti žáků družiny ZŠ Buttulova
kdy: 18.6.2014 18:00
kde: ZŠ Buttulova Chotěboř - II. poschodí
adresa: Buttulova 74, Chotěboř
popis akce:
Přehlídka žáků školní družiny a klubu při ZŠ Buttulova.
Účinkují: žáci školní družiny, školního klubu a zájmových útvarů.
kategorie: výstava
pořádá: ZŠ Buttulova

Koncert absolventů hudebního oboru ZUŠ Chotěboř
kdy: 19.6.2014 18:00
kde: sál ZUŠ Chotěboř
adresa: náměstí T.G.M. 322, Chotěboř
kategorie: kulturní, ostatní
pořádá: ZUŠ Chotěboř

Oscar Wilde: Jak je důležité míti Filipa
kdy: 19.6.2014 19:00
kde: Kino Družba Chotěboř
adresa: Tyršova 256, Chotěboř
popis akce:
Představení v podání žáků 9. ročníků ZŠ Smetanova. Vstupné dobrovolné.
kategorie: kulturní
pořádá: ZŠ Smetanova

Chotěbořský jarmark
kdy: 20.6.2014 8:00 – 16:00
kde: náměstí T. G. M. Chotěboř
popis akce:
stánky města, nabídka výrobků chotěbořských škol, místních částí, podnikatelů, tradiční
řemesla
pořádá: město Chotěboř

Pivní slavnosti na Borku se živou hudbou
kdy: 20.6.2014 – 22.6.2014
kde: hotel Harmonie na Borku
adresa: Borek 33, Vilémov u Golčova Jeníkova
popis akce:
Hraje DUHA BAND, vstup ZDARMA.
kategorie: ostatní
pořádá: hotel Harmonie v obci Borek

Totec Xiuh – Hlas ducha Mexika pro nový svět
kdy: 21.6.2014 – 22.6.2014
kde: Rekreační areál Geofond
adresa: Železnohorská 450, Chotěboř
popis akce:
Setkání s indiánským propagátorem z Mexika, který si říká Totec Xiuh (Strážce ohně), který
ve dnech 21. – 22.6. 2014, tedy v době letního slunovratu, provede v areálu Geofond starý
indiánský Toltécko – Mayský rituál s názvem Chaman de tres pies (Třínohý šaman). Tento
rituál bude trvat od sobotního večera až do nedělního dopoledne a bude mít omezený počet
účastníků. V současné době toto setkání dolaďujeme s přáteli z Mexika a věříme, že se vše
povede a bude se toto setkání i to předcházející Velké šamanské setkání líbit…
kategorie: ostatní
pořádá: Klub Nezávislých Občanů Badatelů – Chotěboř

Výstava: IGNÁT HERRMANN
kdy: 21.6.2014 08:00 – 18.7.2014 16:00
kde: společenská a kulturní místnost
adresa: Krále Jana 258, Chotěboř
popis akce:
Letos je to již 160 let, co se v Horním mlýně u Chotěboře narodil spisovatel, humorista a
redaktor Ignát Herrmann. Chotěboř je na svého rodáka právem pyšná, a proto nesmí toto
výročí ponechat bez povšimnutí.
V rámci oslav dnů města připravila Městská knihovna Chotěboř výstavu s jednoduchým a
přesto výstižným názvem „Ignát Hermann“. Expozice nám přiblíží Herrmannův život a dílo.
Slavnostní vernisáž výstavy s doprovodným programem proběhne v pátek 20. června
2014 od 16 hodin. Přístupná bude v otevírací době knihovny.
kategorie: výstava
pořádá: Městská knihovna Chotěboř

Kostýmovaná procházka městem s Ignátem Herrmannem
kdy: 21.6.2014 10:00 a 14:00
kde: sraz u kostela sv. Jakuba Staršího v Chotěboři
popis akce:
V rámci oslav dnů města připravila Městská knihovna Chotěboř „Kostýmovanou procházku
městem s Ignátem Herrmannem“.
popis akce:
Uskuteční se v sobotu 21. června 2014 a všichni jste na ni srdečně zváni – ať už se jí
zúčastníte v kostýmu z dob Ignáta Herrmanna, či bez něj. První vycházka začne v 10 hodin
dopoledne, druhá pak ve 14 hodin odpoledne – sraz u kostela sv. Jakuba Staršího. V jejím
průběhu se dozvíte historické zajímavosti o Chotěboři z období umělcova života. Svoji účast
na ní můžete potvrdit v Městské knihovně Chotěboř.
kategorie: kulturní, ostatní
pořádá: Městská knihovna Chotěboř a divadelní skupina DIK

Hasičská soutěž „Frýdnavská savice“
kdy: 21.6.2014 13:00
kde: obec Frýdnava u Golčova Jeníkova
kategorie: sportovní
pořádá: SDH Frýdnava

Autentická mexico-toltecká ceremonie: „CHAMAN DE TRES PIES“
kdy: 21.6.2014 18:00 – 22.6.2014 11:00
kde: areál Geofond
adresa: Železnohorská 450, Chotěboř
popis akce:
Více informací o akci a rezervace ubytování u pana Milana Knoba, Milan.Knob@seznam.cz,
tel. 608 533 398.
kategorie: ostatní
pořádá: Klub Nezávislých Občanů Badatelů – Chotěboř

Noční turnaj v nohejbale trojic
kdy: 21.6.2014 19:00
kde: hřiště Vepříkov
popis akce:
Prezence od 18 hodin, začátek v 19 hodin, startovné 200 Kč, přihlášky: Jiří Piskač
tel. 607 616 943.
kategorie: sportovní
pořádá: SDH Vepříkov

ŽRALOK VE ZDI + ARTERY rock a půl
kdy: 21.6.2014 20:00
kde: letní parket v obci Sedletín
popis akce:
Taneční zábava
kategorie: ostatní

Dětský den na Geofondu
kdy: 27.6.2014 14:00
Kde: areál Geofond
adresa: Železnohorská 450, Chotěboř
popis akce:
Budou připravené soutěže pro děti, skákací hrad, skluzavka, jízdy na koních, veteráni, hasiči a
tombola.
kategorie: pro děti
pořádá: pan Josef Bárta

80. let haberského fotbalu – fotbalové odpoledne
kdy: 28.6.2014
kde: fotbalové hřiště v Habrech
popis akce:
Letos oslaví haberský fotbal 80 let svého trvání. U této příležitosti se koná fotbalové
odpoledne, kde se představí všechna mužstva Habrů v přátelském turnaji. Občerstvení
zajištěno.
kategorie: sportovní

Iron-Life III – rocková motoslučka
kdy: 28.6.2014 17:00
kde: areál Geofond
adresa: Železnohorská 450, Chotěboř

popis akce:
Rocková sobota na Geofondu + motorkářský sraz – vyjížďka na motorkách.
• 15.00 – vyjížďka s překvapením
• 17.00 – rozjezd kapel
Vystoupí kapely Šatlava, Artery,… Od 17ti hodin připravené soutěže a další program. Dále
Vás čeká vystoupení taneční skupiny TAOKRA, netradiční soutěže o skvělé ceny pro muže i
ženy, erotická myčka a spousta dalších skvělých zážitků.
Další informace na facebooku IronLife Chotěboř, tel. 604 212 116.
kategorie: ostatní
pořádá: Josef Bárta

TŘI SESTRY
kdy: 28.6.2014 19:00
kde: Klub Vagon
adresa: Mírová 265, Golčův Jeníkov
popis akce:
Koncert kapely. Vstupné: předprodej IC Chotěboř (tel. 569 626 634) 275 Kč.
kategorie: koncert, předprodej
pořádá: Klub Vagon

Zpracovalo:
Informační centrum Chotěboř, Krále Jana 258, 583 01 Chotěboř
tel.: 569 626 634, infocentrum@chot.cz, www.icchotebor.cz

