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Kalendář akcí   
červenec a srpen 2018 

 

Otcové národa 
datum začátku akce: 15. 5. 2018 
čas začátku akce: 8:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Městské muzeum  
popis akce: Palacký, Rieger, Masaryk, otevřeno Út – Ne 9 – 12 a 13 – 17, prohlídky vždy v celou 
hodinu, průvodce vychází k bráně 
pořadatel: Městské muzeum  
 
100. výročí pošty českých skautů  
datum začátku akce: 1. 6. 2018 
čas začátku akce: 16:00 
datum ukončení akce: 13. 7. 2018 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna – podkroví  
popis akce: 1918 – 2018 počátek světové skautské filatelie, otevírací doba: Po 8 – 12 a 13 – 17.30, 
Út – Pá 8 – 16 
pořadatel: Vladimír Menšík s místním skautským střediskem Doubravka 
 
Chuť všeho 
datum začátku akce: 29. 6. 2018 
datum ukončení akce: 15. 8. 2018 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Městské muzeum 
popis akce: výstava obrazů Zlaty Ptáčkové, otevřeno Út – Ne 9 – 12 a 13 -17, prohlídky začínají 
vždy v celou hodinu, průvodce vychází k bráně 
pořadatel: Městské muzeum  
 
Festival fantazie 
datum začátku akce: 29. 6. 2018  
datum ukončení akce: 8. 7. 2018 
místo konání (obec): Chotěboř  
místo konání: KD Junior, sokolovna, kino Chotěboř, hala 
popis akce: Největší festival popkultury v ČR.  
Doslova fantastická dovolená a zábava pro fanoušky, hráče i celé rodiny. 
Videohry a společenské stolní hry, taneční hry, hry miniatur, RPG, … 
Sci-fi a technologie, fantasy a horor, mýty a historie ve filmech, seriálech, 
anime, comicsu, knihách, hrách: přednášky, besedy, workshopy, soutěže aj. 
Další informace a program na http://www.festivalfantazie.cz 
pořadatel: SFK Avalon o. s.  
 
Melody Quartett 
datum začátku akce: 1. 7. 2018 
čas začátku akce: 16:00 
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místo konání (obec): Bílek 
místo konání: přírodní scéna u řeky Doubravy 
popis akce: účinkují: Dana Jelínková – první housle, Petra Polanská – druhé housle, František 
Jelínek – viola, Barbora Soukupová – violoncello, filmové melodie, klasické melodie, populární 
hudba, vstupné 50 Kč 
pořadatel: osadní výbor Bílek  
 
Slovácká keramika 
datum začátku akce: 2. 7. 2018 
čas začátku akce: 8:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna – vestibul 
popis akce: výstava sbírky Jitky Melzerové, otevřeno: Po 8 – 12 a 13 – 17.30, Út – Pá 8 - 16 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a IC Chotěboř  

 
Komunál a Harlej 
datum začátku akce: 4. 7. 2018 
čas začátku akce: 21:00 
místo konání (obec): Golčův Jeníkov  
místo konání: Club Vagon 
pořadatel: Club Vagon Golčův Jeníkov  
 
Tour de Vepříkov 
datum začátku akce: 5. 7. 2018 
čas začátku akce: 10:00 
místo konání (obec): Vepříkov  
popis akce: cyklistická vyjížďka, prezence od 9 hodin, předpokládaný start v 10 hodin, vyjížďka 
rozdělena na dvě etapy s celkovou délkou cca 40 km, startovné: dospělí 140 Kč a děti 70 Kč 
Startovné zahrnuje občerstvení a vepřový nebo kuřecí steak po dojetí celé trasy. 
pořadatel: SDH Vepříkov  
 
Letní kino – Špunti na vodě 
datum začátku akce. 5. 7. 2018 
čas začátku akce: 21:30 
místo konání (obec): Vepříkov 
pořadatel: SDH Vepříkov  
 
Prázdniny v knihovně 
datum začátku akce: 9. 7. 2018 
datum ukončení akce: 13. 7. 2018 
čas začátku akce: 9:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna – dětské oddělení 
popis akce: mezi 9 a 14 hodinou budou děti tvořit a hrát stolní hry, příspěvek na materiál  
10 – 20 Kč 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a IC Chotěboř 
 
Farmářské trhy 
datum začátku akce: 13. 7. 2018 
čas začátku akce: 8:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: nám. T.G.M. 
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pořadatel: Jiří Němec 
 
Strašidla z Doubravky 
datum začátku akce: 14. 7. 2018 
místo konání (obec): Bílek 
čas začátku akce: 13:00 
popis akce: expozice živých strašidel z Vysočiny, strašidla, vlkodlaci, koně, mega bubliny, 
malování triček, komentované prohlídky strašidel ve 13.30 a 15.30, vystoupení kouzelníka  
ve 14.30, vstupné 50 Kč.  
 
Letní kino – Dvě nevěsty a jedna svatba 
datum začátku akce: 19. 7. 2018 
čas začátku akce: 21:40 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: travnatá plocha u zimního stadionu 
popis akce: vstupné 80 Kč 
pořadatel: Kino na kolečkách  
 
Obrazy a koláže Venduly Korbelové 
datum začátku akce: 20. 7. 2018 
čas začátku akce: 16:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna – podkroví  
čas začátku akce: 16:00 
popis akce: Vernisáž se uskuteční 20.7. v 16 hodin, vstupné: dospělí 20 Kč, děti a mládež od 6 do 
18 let, senioři od 65 let, ZTP a ZTP/P 10 Kč, děti do 6 let zdarma 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna IC Chotěboř  
 
Pouťové pečení pro varhany  
datum začátku akce: 22. 7. 2018 
čas začátku akce: 15:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: farní dvůr u kostela  
popis akce: soutěž v pečení, program pro děti, živá hudba aj. 
pořadatel: SPOV Chotěboř  
 
Prodejní trhy 
datum začátku akce: 27. 7. 2018 
čas začátku akce: 8:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: nám. T.G.M.  
pořadatel: Jiří Němec  
 
Country půlení léta 
datum začátku akce: 28. 7. 2018 
čas začátku akce: 13:00 
místo konání (obec): Vilémov 
místo konání: fotbalové hřiště 
popis akce: 13.00 – 14.00 Detto (Chotěboř), 14.15 – 15.15 Malina Brothers (Náchod), 15.30 – 
16.30 Poutníci (Brno), 16.45 – 17.45 Jitka Vrbová (Praha), 18.00 – 19.00 Michal Tučný Revival /1/ 
(Plzeň), 19.15 – 20.15 Fernet (Světlá n. S.), 20.30 – 21.30 Michal Tučný Revival /2/ (Plzeň), 21.45 
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– 22.45 První dámy Pacifiku (Praha)/Marcela Voborská + Helena Maršálková/, 23.00 – 24.00  
Parťáci (Pardubice) Moderuje Milan Schmidt. 
pořadatel: Městys Vilémov a Country rádio  
 
Pouť ke svaté Anně na Modletín 
datum začátku akce: 29. 7. 2018 
čas začátku akce: 14:00 
místo konání (obec): Modletín 
místo konání: areál Benediktu 
popis akce: 14.00 mše svatá v kostele, 15.30 bohatý pouťový program v areálu Benediktu: Divadlo 
Cylindr – Škola Malého stromu, BeneBand, keramická a krepařská dílna, síťování, pečení trdelníků, 
skotačiště plné her pro děti, pouťové občerstvení 
pořadatel: Benediktus  
 
Prázdniny v knihovně 
datum začátku akce: 30. 7. 2018 
datum ukončení akce: 17. 8. 2018 
čas začátku akce: 9:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna – dětské oddělení 
popis akce: mezi 9 a 14 hodinou budou děti tvořit a hrát stolní hry, příspěvek na materiál  
10 – 20 Kč 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a IC Chotěboř 
 
Žalman a spol. 
datum začátku akce: 2. 8. 2018 
čas začátku akce: 19:30 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: kino Chotěboř 
popis akce: koncert, vstupné v předprodeji 250 Kč, na místě 300 Kč, rezervace na www.cekus.eu, 
předprodej v Informačním centru Chotěboř  
pořadatel: Cekus Chotěboř  
 
Farmářské trhy 
datum začátku akce: 3. 8. 2018 
čas začátku akce: 8:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: nám. T.G.M. 
pořadatel: Jiří Němec  
 
Letní kino – Čertoviny 
datum začátku akce: 16. 8. 2018 
čas začátku akce: 21:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: travnatá plocha u zimního stadionu 
popis akce: vstupné 80 Kč 
pořadatel: Kino na kolečkách  
 
Prodejní trhy 
datum začátku akce: 17. 8. 2018 
čas začátku akce: 8:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
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místo konání: nám. T.G.M.  
pořadatel: Jiří Němec  
 
8. Pivovarské slavnosti 
datum začátku akce: 18. 18. 2018 
čas začátku akce: 13:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: nám. T.G.M.  
popis akce: vystoupí, Piňakoláda, Janek Hořínek a Buskers, Olga Lounová, Josef IX., Liquid face a 
Komunál, program pro děti, vstupné zdarma 
pořadatel: Pivovar Chotěboř  
 
Zbořený choť 
datum začátku akce: 24. 8. 2018 
čas začátku akce: 20:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Panský dům  
popis akce: představení divadla Vizita, účinkují: Jaroslav Dušek, Pjér la Šéz, Zdeněk Konopásek, 
vstupné v předprodeji 350 Kč, na místě 400 Kč, předprodej v Panském domě a v Informačním 
centru Chotěboř 
pořadatel: Panský dům  
 
Aktuálně předprodáváme:  
kino – červenec 2018 
Žalman a spol. – koncert  
Zbořený choť – představení divadla Vizita  
Caveman – One man show  
Chuť do života – One woman show Haliny Pawlovské 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K 25. 6. 2018 zpracovalo: 
Informační centrum Chotěboř, Fominova 257, 583 01 Chotěboř 
Tel.: 569 626 634, icchotebor@cekus.eu, www.icchotebor.cz 

Změna programu vyhrazena. 
 


