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Šotek v muzeu Chotěboř 
datum začátku akce: 27.06.2014 
datum ukončení akce: 26.10.2014 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Městské muzeum - zámek 
druh akce: kulturní 
stručný popis akce: Hravá výstava pro celou rodinu + nové stálé expozice Jindřich 
Prucha a Zdenek Rykr. Otvírací doba: Út-Ne 9:00-12:00 a 13:00-17:00 h. 
pořadatel: CEKUS Chotěboř 
 
Poezie - Lyra Pragensia 
datum začátku akce: 01.07.2014 
datum ukončení akce: 31.08.2014 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: čítárna městské knihovny 
druh akce: kulturní 
stručný popis akce: ze sbírky Jaroslava Kreibicha, otevřeno Po 8:00-12:00,  
13:00-17:30, Út, St, Pá 8:00-12:00, 12:30-16:00 h. 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna Chotěboř 
 
Obrazy Jaroslava Kreibicha 
datum začátku akce: 23.07.2014 
datum ukončení akce: 10.09.2014 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna Chotěboř – podkroví 
druh akce: kulturní 
stručný popis akce: Otvírací doba: Po 8:00-12:00, 13:00-17:30, Út-Pá 8:00-16:00 h., 
So a svátky 8:00-12:00, Ne 13:00-17:00  
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna Chotěboř 
 
"Country půlení léta"  
datum začátku akce: 02.08.2014  
čas začátku akce: 13:00 h. 
místo konání (obec): Vilémov  
místo konání: fotbalové hřiště  
druh akce: kulturní  
stručný popis akce vystoupí: Víkend, Fernet, Barča Černá, Cop, Radek Tomášek s 
Fandou Zikmundem, Umí hovno, Parťáci, S.A.M., moderuje Johanka Hubičková, 
vstupné zdarma, výborné občerstvení zajištěno.  
pořadatel: Městys Vilémov   
 
Šlágr TV v Habrech 
datum začátku akce 02.08.2014 
čas začátku akce 17:00 h. 
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místo konání (obec): Habry 
místo konání: letní parket u sokolovny 
druh akce: ostatní 
stručný popis akce: Účinkují: INSIEME, PM BAND, Franta UHER, BLACK BAND, Pepino 
a Akordeon, Nová GALÁNEČKA, Vonička V-Band...Pořadem provází Peter PAULÍK, 
vstupné 80 Kč, prodej vstupenek na místě 
pořadatel: SDH Habry 
 
Taneční zábava 
datum začátku akce: 02.08.2014 
místo konání (obec): Sedletín 
místo konání : letní parket 
druh akce: ostatní 
stručný popis akce: hraje BARON beat 
pořadatel: Obec Sedletín 
 
XVIII. hasičská soutěž  
datum začátku akce: 09.08.2014 
čas začátku akce: 13:00 h. 
místo konání (obec): Habry 
druh akce: sportovní, ostatní 
stručný popis akce: o Pohár starosty města  
pořadatel: SDH Habry 
 
Autentická mexihco-toltécká noční ceremonie „Tří toltéckých ohňů“ 
vedena Totecem Xiuh  
datum začátku akce: 09.08.2014  
datum ukončení akce: 10.08.2014  
místo konání (obec): Chotěboř  
místo konání: areál Geofond  
druh akce: ostatní  
stručný popis akce: Rezervace a bližší informace o volitelné osobní autentické 
iniciaci ohněm Edita Santiago tel. č. 731 390 037, cena 2 500 Kč   
 
Hry a kouzla - příměstský tábor pro děti 5-8 let  
datum začátku akce: 11.08.2014  
datum ukončení akce: 15.08.2014  
místo konání (obec): Chotěboř  
místo konání: chatová osada u Břevnické nádrže  
druh akce: pro_děti  
stručný popis akce: Tábor bez noclehu. 08:30-16:30 h. Děti dochází každé ráno a 
odpoledne si je rodiče zase přebírají. V ceně teplý oběd, svačina, pitný režim, 
pedagogický dozor a úrazové pojištění: 1600 Kč/týden, 350 Kč/den  
pořadatel: www.rodinneaktivity.cz 
 
Týden se šotkem v muzeu  
datum začátku akce: 18.08.2014  
datum ukončení akce: 24.08.2014  
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místo konání (obec): Chotěboř  
místo konání: městské muzeum - zámek  
druh akce: pro děti  
stručný popis akce: Každý den jedna tematická dílna především pro děti. Něco si 
zahrají, vyrobí, a pokud mají úkolníček, získají dalšího šotka do své rodiny. Změna 
programu vyhrazena! Více info na www.cekus.eu 
pořadatel: Městské muzeum Chotěboř a Junior DDM-SVČ  
 
Druhá vernisáž  
datum začátku akce: 18.08.2014  
čas začátku akce: 14:00-16:00 h.  
místo konání (obec): Chotěboř  
místo konání: městské muzeum - zámek  
druh akce: pro děti  
stručný popis akce: - nové předměty a hry v šotkově expozici, vstupné 20 Kč, více 
info na www.cekus.eu  
pořadatel:  Městské muzeum Chotěboř a Junior DDM-SVČ  
 
Šotkohraní  
datum začátku akce: 19.08.2014  
čas začátku akce: 13:00-16:00 h.  
místo konání (obec): Chotěboř  
místo konání: městské muzeum - zámek  
druh akce: pro děti  
stručný popis akce: zajímavé společenské hry v parku nebo v muzeu, vstupné 20 Kč, 
více info na www.cekus.eu  
pořadatel: Městské muzeum Chotěboř a Junior DDM-SVČ  
 
Divadlo pro šotka  
datum začátku akce: 20.08.2014  
čas začátku akce: 10:00 - 11:00 h. 
místo konání (obec): Chotěboř  
místo konání: městské muzeum - zámek  
druh akce: pro děti  
stručný popis akce: - zkuste si něco zahrát a pobavit tak šotka, vstupné 20 Kč, více 
info na www.cekus.eu   
pořadatel: Městské muzeum Chotěboř a Junior DDM-SVČ 
 
Lucernová noc  
datum začátku akce: 20.08.2014  
čas začátku akce: 20:00-07:00 h. 
místo konání (obec): Chotěboř  
místo konání: městské muzeum - zámek  
druh akce: pro děti  
stručný popis akce: - program s lucernami, přespání v muzeu, pro děti 6-11 let, 
vstupné 50 Kč, počet omezen, přihlášky osobně v muzeu nebo e-mailem: 
rozhon@cekus.eu  
pořadatel: Městské muzeum Chotěboř a Junior DDM-SVČ 
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Letní kino na parketě 
datum začátku akce: 21.08.2014 
místo konání (obec): Habry 
místo konání: letní parket 
druh akce: kulturní 
pořadatel: SDH Habry 
 
Trhy na náměstí 
datum začátku akce: 22.08.2014 
čas začátku akce: 08:00-17:00 h. 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání : náměstí T. G. M. 
druh akce: ostatní 
pořadatel: Jiří Němec 
 
Vyrob si šotka + Hra se šotkem  
datum začátku akce: 22.08.2014  
čas začátku akce: 10:00-11:00 + 14:00-16:00 h. 
místo konání (obec): Chotěboř  
místo konání: městské muzeum - zámek  
druh akce: pro děti  
stručný popis akce: vstupné 30 Kč a malá brambora + 20 Kč  
pořadatel: Městské muzeum Chotěboř a Junior DDM-SVČ 
 
FREŠŠŠŠŠ FEST  
datum začátku akce: 23.08.2014  
čas začátku akce: 14:00-01:00 h. 
místo konání (obec): Chotěboř  
místo konání: park a nádvoří zámku Chotěboř  
druh akce: pro děti, ostatní  
stručný popis akce: Festival pro celou rodinu.  
JIŘÍ SCHMITZER BLUE EFFECT KAŠPÁREK NA VALNÍKU CZECH FROGS | UŽ JSME DOMA 
| BENEBAND FAST FOOD ORCHESTRA | NAŠROT | VOLANT  
Doprovodný program: DĚTSKÉ DIVADLO | ŠACHY | SKÁKACÍ HRAD | SKAUTI | ŠKOLA 
VAŘENÍ PRO DĚTI | KONĚ | WORKSHOPY | AQUAZORBING | KRASOHELDY | AFRICKÉ 
BUBNOVÁNÍ | SOUTĚŽE A DALŠÍ ATRAKCE / vstupné: předprodej 99 Kč, na místě 150 
Kč, DĚTI DO 150 cm VSTUP ZDARMA  
pořadatel: www.pivovarchotebor.cz 
 
Muzejní dílny na Freš Festu  
datum začátku akce: 23.08.2014  
čas začátku akce: 14:00-17:00 h. 
místo konání (obec): Chotěboř  
místo konání: městské muzeum - zámek  
druh akce: pro děti  
stručný popis akce: vstupné 10 Kč  
pořadatel: Městské muzeum Chotěboř a Junior DDM-SVČ 
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Tradiční rozloučení s prázdninami 
datum začátku akce: 23.08.2014 
čas začátku akce: 14:00 h. 
místo konání (obec): Habry 
druh akce: pro děti 
pořadatel: SDH Habry 
 
Rozloučení s prázdninami 
datum začátku akce: 23.08.2014 
čas začátku akce: 14:00 h. 
místo konání (obec): Vepříkov 
druh akce: pro děti 
stručný popis akce: Pohádkový les, pro děti aquazorbing a skákací hrad zdarma, 
vstup dobrovolný 
pořadatel: SDH Vepříkov 
 
Bohemia Beat, Dymytry a Harlej  
datum začátku akce: 23.08.2014  
čas začátku akce: 20:00 h. 
místo konání (obec): Golčův Jeníkov  
místo konání: Klub Vagon  
druh akce: ostatní  
stručný popis akce: Areál otevřen od 19:00 h. Předprodej na tento koncert není. 
Vstupné je 220 Kč.   
pořadatel: www.klubvagon.cz 
 
Taneční zábava 
datum začátku akce: 23.08.2014 
místo konání (obec): Sedletín 
místo konání: letní parket 
druh akce: ostatní 
stručný popis akce: hraje ROCKOVINA a Kolchoz 
pořadatel: Obec Sedletín 
 
Dokonči pohádku  
datum začátku akce: 24.08.2014  
čas začátku akce: 10:00-12:00 h. 
místo konání (obec): Chotěboř  
místo konání: městské muzeum - zámek  
druh akce: pro děti  
stručný popis akce: - pomoz nám dopsat nebo dokreslit pohádku..., vstupné 30 Kč  
pořadatel: Městské muzeum Chotěboř a Junior DDM-SVČ 
 
Promenádní koncert  
datum začátku akce: 24.08.2014  
čas začátku akce: 14:00 h. 
místo konání (obec): Golčův Jeníkov  
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místo konání: náměstí T. G. M.  
druh akce: kulturní  
stručný popis akce: hraje POPULÁRNÍ SEXTET  
pořadatel: Město Golčův Jeníkov 
 
Burčákobraní s muzikou  
datum začátku akce: 29.08.2014  
místo konání (obec): Borek  
místo konání: hotel Harmonie   
druh akce: ostatní  
pořadatel: www.harmonie-borek.cz 
 
Taneční zábava  
datum začátku akce: 30.08.2014  
místo konání (obec): Sedletín  
místo konání: letní parket  
druh akce: ostatní  
stručný popis akce: hraje RIMORTIS a Nightwish revival  
pořadatel: Obec Sedletín 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 


