Výstava: Údolí řeky Doubravy
datum začátku akce: 08.06.2012
datum ukončení akce: 09.09.2012
čas začátku akce: v otevírací době
místo konání (obec): Chotěboř
místo konání: městské muzeum - zámek
druh akce: ostatní
stručný popis akce: Výstava seznamuje s krásami Přírodní rezervace Údolí
Doubravy, podává informace o řece Doubravě, o vzniku jejího údolí, jeho historii, o
flóře a fauně, o jeho ochraně, vytvoření naučné stezky a dalších zajímavostech i o
pověstech, které se k němu vztahují. Je určena laické veřejnosti všech věkových
kategorií. Výstavu připravili pracovníci muzea. Fotografiemi přispěli pan Miloslav
Vaněk a paní Jaroslava Dvořáková.
pořadatel: CEKUS Chotěboř

Výstava: OBRAZY - GRAFIKA, PALIČKOVANÁ KRAJKA

datum začátku akce: 15.06.2012
datum ukončení akce: 30.09.2012
čas začátku akce: 08:00 - 16:00
místo konání (obec): Chotěboř
místo konání: městská knihovna - kulturní a společenská místnost
druh akce: kulturní
stručný popis akce: Výstava Stanislava a Ludmily Bartůškových z Úsobí na Vysočině.
Ve svých obrázcích spojují křehkou krásu paličkované krajky s malbou nebo tiskem,
které krajku oživují a dávají jí nový prostor. Jsou to malá poetická vyprávění,
zpracovaná s citem pro kouzlo tvarů. Dávají pocit radosti, pohody a harmonie.
Obrazy, snivé pohledy do duše, kde se barevné tóny vzájemně snoubí, proplétají a
přenášejí nás do světa snů starých zahrad, oživlých bytostmi andělů a siluet
astrálních postav, které nás lákají a vtahují do svého něžného dění. Obrazy jsou
dveře, kterými můžeme vstoupit a toulat se v souznění barev a pocitů, dveře
vedoucí ven ze světa dnešního uspěchaného bytí...
pořadatel: Město Chotěboř, Městská knihovna Chotěboř

Festival fantazie 2012

datum začátku akce: 29.06.2012
datum ukončení akce: 08.07.2012
čas začátku akce: 15:00
místo konání (obec): Chotěboř
místo konání: KD Junior, sokolovna, kino...
druh akce: ostatní
stručný popis akce: Největší festival fantastiky a her v ČR. Doslova fantastická
dovolená. Zahraniční herci a spisovatelé a další hosté. Desítky nejnovějších filmů.
Seriály, přednášky, besedy, soutěže, divadla, koncerty, diskotéky a další zábava od
rána do rána. Turnaje o ceny a volné hraní. Prodej fanouškovského zboží. Více
informací a podrobný program naleznete na http://www.festivalfantazie.cz/ .

pořadatel: SFK Avalon

Výstava: Poklady zapomenuté v knihách
datum začátku akce: 01.07.2012
datum ukončení akce: 31.08.2012
čas začátku akce: v otevírací době
místo konání (obec): Chotěboř
místo konání: městská knihovna
druh akce: ostatní
stručný popis akce: Přijďte si prohlédnout, co vše je možné najít ve vrácených
knihách.
pořadatel: Městská knihovna Chotěboř

Tour de Vepříkov

datum začátku akce: 05.07.2012
čas začátku akce: 10:00
místo konání (obec): Vepříkov
druh akce: sportovní
stručný popis akce: Cyklistická vyjížďka rozdělená do dvou etap s celkovou délkou
cca 40 km. Prezentace od 9 hodin na hasičském areálu. Předpokládaný start v 10
hodin. Startovné 120 Kč dospělí a 60 Kč děti (zahrnuje občerstvení párek, nápoj a
porci grilovaného prasátka po dojetí celé trasy. Dopoledne soutěže pro děti.
Připravena tombola. Přihlášky M. Štěpánek tel. 606611686.
pořadatel: SDH Vepříkov

ŠPEJBLS HELPRS + PUNC

datum začátku akce: 06.07.2012
čas začátku akce: vstup do areálu od 19:30
místo konání (obec): Golčův Jeníkov
místo konání: Klub Vagón - letní parket
druh akce: ostatní
stručný popis akce: AC/DC evropského formátu + čáslavská bigbeatová legenda.
pořadatel: www.klubvagon.cz

BAGR
datum začátku akce: 07.07.2012
místo konání (obec): Sedletín
místo konání: letní parket
druh akce: ostatní
stručný popis akce: Pouťová taneční zábava.
pořadatel: www.sedletin.cz

Odpoledne s mistrovským pohárem v ledním hokeji
datum začátku akce: 07.07.2012
čas začátku akce: 13:00
místo konání (obec): Vepříkov
místo konání: hasičský areál (za nepřízně počasí sál hospody)
druh akce: sportovní

stručný popis akce: Odpoledne s mistrovským pohárem v ledním hokeji za účasti
hráčů HC ČSOB PARDUBICE. Doprovodný program PROMOTEAM HITRÁDIA VYSOČINA.
Soutěže pro děti i dospělé. Možnost vyfocení s mistrovským pohárem. Autogramiáda
hráčů. Vstup zdarma. Občerstvení zajištěno.
pořadatel: Obec Vepříkov a MAS Královská Stezka

Trhy v Chotěboři
datum začátku akce: 13.07.2012
místo konání (obec): Chotěboř
místo konání: náměstí T.G.M.
druh akce: ostatní
pořadatel: pan Němec

Myslivecká letní slavnost 2012

datum začátku akce: 14.07.2012
čas začátku akce: 10:00
místo konání (obec): Chotěboř
místo konání: chata Mysliveckého sdružení Chotěboř
druh akce: ostatní
stručný popis akce: Celodenní program. Zvěřinové hody, soutěže o ceny pro děti,
ukázky výcviku dravců, jízdy na koni, střelecká soutěž,večer taneční zábava se
skupinou Tandem na letním parketě.
pořadatel: Myslivecké sdružení Chotěboř

Propagační trénink amerického fotbalu s hosty z USA
datum začátku akce: 18.07.2012
čas začátku akce: 16:00
místo konání (obec): Chotěboř
místo konání: hřiště u ZŠ Smetanova
druh akce: sportovní
stručný popis akce: K dispozici budou nejen veškeré informace, ale rádi vás
zapojíme i do různých disciplín včetně těch pro nejmenší. Proběhne také nábor
hráčů a budete se moci hlouběji seznámit s pravidly tohoto zajímavého sportu.
pořadatel: Gladiators Chotěboř

STARÝ KLÁDY

datum začátku akce: 20.07.2012
místo konání (obec): Golčův Jeníkov
místo konání: Klub Vagón - letní parket
druh akce: ostatní
stručný popis akce: Golčakce - VSTUP ZDARMA - poděkování za podporu kulturních
akcí.
pořadatel: www.klubvagon.cz

BOSORKY - 13. chotěbořská zahrada
datum začátku akce: 21.07.2012
čas začátku akce: 20:00
místo konání (obec): Chotěboř
místo konání: letní areál Svinný

druh akce: kulturní
stručný popis akce: Dívčí kapela Bosorky Vám zahraje k poslechu i k tanci.
Občerstvení zajištěno. Vstupné: předprodej IC Chotěboř (tel. 569 626 634) 90 Kč,
na místě 120 Kč, držitelé abonentních průkazů 60 Kč.
pořadatel: CEKUS Chotěboř

TELEGRAF ROCK
datum začátku akce: 21.07.2012
místo konání (obec): Čachotín
místo konání: letní parket
druh akce: ostatní
stručný popis akce: Taneční zábava.
pořadatel: SDH Čachotín

Sraz malotraktorů domácí výroby
datum začátku akce: 21.07.2012
čas začátku akce: 13:00
místo konání (obec): Vilémov
místo konání: na konci městyse směrem na Ždánice
druh akce: ostatní
stručný popis akce: Tradiční setkání malotraktorů, plné soutěžení, zábavy a
příjemného posezení s občerstvením. Prezentace účastníků závodů začne od 12
hodin.
pořadatel: Martin Rejchart

Diskotéka oldies hitů - DJ Ivan Mejsnar
datum začátku akce: 27.07.2012
čas začátku akce: 20:00 - 01:00
místo konání (obec): Chotěboř
místo konání: Hotel U zámku
druh akce: ostatní
pořadatel: CEKUS Chotěboř

VIII. ročník Distančního dostihu - Mistrovství východočeské oblasti
datum začátku akce: 28.07.2012
místo konání (obec): Vilémov
druh akce: sportovní
stručný popis akce: Start a cíl na louce u silnice mezi Vilémovem u Golčova
Jeníkova a Heřmanicemi. Podrobné propozice závodů na www.vytrvalost.com.
pořadatel: JK Shagya

RICHTIG

datum začátku akce: 28.07.2012
místo konání (obec): Sedletín
místo konání: letní parket
druh akce: ostatní
stručný popis akce: Taneční zábava.
pořadatel: www.sedletin.cz

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

