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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 otevírací době 
knihovny.  
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a Informační centrum Chotěboř 
 
Obrazy Petra Vlčka, Velocipédy a kola ze sbírek Jiřího Uhlíře 
datum začátku akce: 26.06.2015 
datum ukončení akce: 30.08.2015 
čas začátku akce: 09.00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání : Městské muzeum Chotěboř 
druh akce: kulturní 
stručný popis akce: Vernisáž proběhne 25.6. 2015 v 17.00 hodin. Otevřeno úterý - 
neděle 9.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00 hodin. 
pořadatel: CEKUS Chotěboř 
 
Zbraně ze sbírek Městského muzea v Chotěboři 
datum začátku akce: 26.06.2015 
datum ukončení akce: 02.08.2015 
čas začátku akce: 09.00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání : Městské muzeum Chotěboř 
druh akce: kulturní 
stručný popis akce: Vernisáž proběhne 25.6. 2015 v 17.00 hodin. Otevřeno úterý - 
neděle 9.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00. 
pořadatel: CEKUS Chotěboř 
 
20. Festival fantazie 
datum začátku akce: 01.07.2015 
datum ukončení akce: 12.07.2015 
místo konání (obec): Chotěboř 
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místo konání : KD Junior, sokolovna, kino, hotel Fantazie 
druh akce: ostatní 
stručný popis akce: Festival fantazie - sci-fi, vesmír, technika, horor, záhady, mýty, 
film, hry, literatura, internet, zábava. Více informací na www.festivalfantazie.cz 
pořadatel: SFK Avalon 
 
Lidopop + Exit 18 - koncert kapel 
datum začátku akce: 03.07.2015 
čas začátku akce: 20.00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Panský dům 
druh akce: kulturní 
stručný popis akce: Grange-punk „Adrenalin Pop Music“ Kromě vlastních věcí hrají i 
covery od Cure, Nirvany, Red Hot..,Depeche Mode, U2 apod. Vstupné 150,- Kč. 
pořadatel: Panský dům 
 
Turbo 
datum začátku akce: 03.07.2015 
čas začátku akce: 21.00 

místo konání (obec): Borek 
místo konání: tenisové kurty u hotelu 
Harmonie 
druh akce: kulturní 
stručný popis akce: Předkapela Brix, 
vstupné: v předprodeji 180,- Kč, na 
místě 230,- Kč. Předprodej v 
Informačním centru Chotěboř, v 
hotelu Harmonie a Hudební nástroje 
Siebenbürger Havlíčkův Brod. 
pořadatel: hotel Harmonie 
 

 
Bagr 
datum začátku akce: 04.07.2015   
místo konání (obec): Sedletín 
místo konání : letní parket 
druh akce: kulturní 
stručný popis akce: Pouťová zábava 
 
Pouť v Sedletíně 
datum začátku akce: 05.07.2015  
čas začátku akce: 10.00 
místo konání (obec): Sedletín 
druh akce: pro děti, ostatní 
stručný popis akce Program: 10.00 prodej upomínkových předmětů - výstava ve 
škole, 10.30 mše svatá, 13.30 hudba k tanci a poslechu p. Dlouhého, během celého 
dne pouťové atrakce pro děti. 
pořadatel: obec Sedletín 
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Tour de Vepříkov 
datum začátku akce: 05.07.2015 
čas začátku akce: 10.00 
místo konání (obec): Vepříkov 
místo konání : hasičský areál 
druh akce: sportovní 
stručný popis akce: 7. ročník cyklistické vyjížďky, prezentace od 9.00 hodin v 
hasičském areálu, předpokládaný start v 10.00 hodin, vyjížďka bude rozdělena na 
dvě etapy s celkovou délkou asi 40 km. Startovné: 140,- Kč, děti 70,- Kč. Startovné 
zahrnuje občerstvení (lehčí jídlo a nápoj) a porci grilovaného prasátka po dojetí 
celé trasy. Večerní letní kino. Přihlášky do 25.6. 2015 na tel. 607 616 943,  
p. Piskač. Bližší informace na www.sdhveprikov.estranky.cz 
pořadatel: ZO SDH Vepříkov 
 
Noční soutěž na náměstí 
datum začátku akce: 10.07.2015 
čas začátku akce: 20.30 
místo konání (obec): Habry 
místo konání : náměstí 
druh akce: sportovní 
stručný popis akce: Hasičská soutěž 
pořadatel: SDH Habry a MÚ Habry  
 
Tradiční myslivecké slavnosti 
datum začátku akce: 11.07.2015   
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání : chata Mysliveckého sdružení Chotěboř (u Klouzov) 
druh akce: pro děti, ostatní 
stručný popis akce: V dopoledních hodinách dětský den: jízda na koni, střelba z 
luku a vzduchovky, různé dovednostní soutěže, ukázky dravců, ukázka výcviku psů, 
večer od 19.00 hodin taneční zábava s posezením s přáteli myslivosti. Velký výběr 
kulinářských specialit ze zvěřiny, bohatá myslivecká tombola. 
pořadatel: Myslivecké sdružení Chotěboř 
 
DETTO 
datum začátku akce: 11.07.2015  
čas začátku akce: 20.30 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání : Panský dům 
druh akce: kulturní 
stručný popis akce: Koncert kapely Detto, host: Wyrton, vstupné: v předprodeji 
100,- Kč, na místě 130,- Kč, držitelé abonentních průkazů 70,- Kč. Předprodej 
v Informačním centrum Chotěboř. 
pořadatel: CEKUS Chotěboř 
 
Odpoledne s orientálním tancem 
datum začátku akce: 13.07.2015 
čas začátku akce: 17.00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání : Knihovna Ignáta Herrmanna - podkroví 
druh akce: kulturní 
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pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a Informační centrum Chotěboř 
 
Příběh předmětu - seminář z cyklu ke 130. výročí muzea 
datum začátku akce: 15.07.2015  
čas začátku akce: 17.00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání : Městské muzeum Chotěboř 
druh akce: vzdělávací 
stručný popis akce: Předmět sám o sobě nemá význam. Aby něco pro muzeum 
znamenal, musí mít nějaký příběh. Takový džbán se již nevystavuje jako džbán, ale 
jako džbán s příběhem. Co se ale míní takovým příběhem? Jaké příběhy vlastně 
hledáme a jaké zobrazujeme? Co je za vystavováním originálních a jedinečných 
věcí? Seminář se bude opírat o myšlení německého filosofa Martina Heideggera. V 
rámci semináře zájemci spatří některé rarity muzea, které se téměř nevystavují. 
Vstupné dobrovolné. 
pořadatel: Městské muzeum Chotěboř 
 
Sraz malotraktorů domácí výroby 
datum začátku akce: 18.07.2015  
čas začátku akce: 12.00 
místo konání (obec): Vilémov 
druh akce: ostatní 
stručný popis akce: Program: 12.00 prezentace účastníků, 13.00 začátek soutěží. 
Akce se koná na konci Vilémova směr Uhelná Příbram. 
 
Vysočinka 
datum začátku akce: 18.07.2015 
místo konání (obec): Habry 
místo konání: letní parket 
druh akce: kulturní 
stručný popis akce: Vystoupení kapely Vysočinka 
 
Prodejní trhy 
datum začátku akce: 24.07.2015 
čas začátku akce: 08.00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: parkoviště před OD Doubravka 
druh akce: ostatní 
pořadatel: Jiří Němec 
 
Keks, Tublatanka a Dymytry 
datum začátku akce: 24.7. 2015 
čas začátku akce: 20.00 
místo konání (obec): Golčův Jeníkov 
místo konání: letní parket Vagon  
druh akce: kulturní 
stručný popis akce: vstupné: v předprodeji 350,- Kč, na místě 400,- Kč, předprodej 
v Informačním centru Chotěboř  
pořadatel: Klub Vagon  
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Elán Kontraband 
datum začátku akce: 25.07.2015  
čas začátku akce: 21.00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Panský dům 
druh akce: kulturní 
stručný popis akce: Taneční zábava skupiny Elán Kontraband, hrající nejznámější 
hity slovenské skupiny Elán. Vstupné: v předprodeji 150,- Kč, na místě 190,- Kč, 
držitelé abonentních průkazů 100,- Kč. Předprodej v Informačním centru Chotěboř. 
pořadatel: Cekus Chotěboř a Panský dům Chotěboř 
 
Diskotéka 
datum začátku akce: 25.07.2015 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: sokolovna  
 
Turnaj v malé kopané 
datum začátku akce: 25.07.2015 
místo konání (obec): Vepříkov 
druh akce: sportovní 
stručný popis akce: Noční turnaj 
pořadatel: SDH Vepříkov 
 
Mogul 
datum začátku akce: 25.07.2015 
místo konání (obec): Čachotín 
místo konání : letní parket 
druh akce: kulturní 
stručný popis akce: Taneční zábava 
 
Půlení prázdnin - odpoledne pro děti 
datum začátku akce: 31.07.2015 
čas začátku akce: 13.00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna Chotěboř 
druh akce: pro děti 
stručný popis akce: Program: čtení, soutěže, hry, opékání. 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a IC Chotěboř 
 
Luboš Drtina: Kreslit do knih se doporučuje! 
datum začátku akce: 31.07.2015  
čas začátku akce: 19.00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání : Knihovna Ignáta Herrmanna - podkroví 
druh akce: kulturní 
stručný popis akce: Výstava ilustrací a knižních úprav. Vernisáž proběhne 31.7. 
2015 v 19.00 hodin, součástí programu bude uvedení knihy veršů Pavla Fialy  
2 TUCTY, ukázky přečte autor. Výstava bude otevřena v otevírací době knihovny.  
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a Informační centrum Chotěboř 
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Country půlení léta 2015 
datum začátku akce: 01.08.2015  
čas začátku akce: 12.00 
místo konání (obec): Vilémov 
místo konání : fotbalové hřiště 
druh akce: kulturní 
stručný popis akce: Program: 12.30 - 13.30 Fernet, 13.30 - 15.00 Knezaplacení + 
Jitka Vrbová a Standa Chmelík, 15.00 - 16.00 Barča Černá, 16.00 - 17.00 Roháči, 
17.00 - 18.00 Fernet, 18.00 - 19.00 Vojta "Kiďák" Tomáško, 19.00 - 20.00 Epy de 
Mye, 20.00 - 21.00 Umí hovno, 21.00 - 22.00 Parťáci, 22.00 - 23.00 Detto, 23.00 - 
24.00 S.A.M. Moderuje Johanka Hubičková. 
 
Baron beat 
datum začátku akce: 01.08.2015   
místo konání (obec): Sedletín 
místo konání: letní parket 
druh akce: kulturní 
stručný popis akce: Taneční zábava 
 
Kontrasty - koncert 
datum začátku akce: 06.08.2015 
čas začátku akce: 19.00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání : Knihovna Ignáta Herrmanna - podkroví 
druh akce: kulturní 
stručný popis akce: Slavnostní premiéra v České republikce. Účinkují: Jindřich 
Macek - loutna, Jitka Baštová - akordeon, Lisa Stoll (Švýcarsko) - alpský roh. 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a Informační centrum Chotěboř 
 
Kyvadlo 
datum začátku akce: 07.08.2015 
místo konání (obec): Čachotín 
místo konání: letní parket 
druh akce: kulturní 
stručný popis akce: Pouťová zábava 
 
Soutěž o pohár starosty města 
datum začátku akce: 08.08.2015 
čas začátku akce: 13.00 
místo konání (obec): Habry 
místo konání : pod hasičskou zbrojnicí 
druh akce: sportovní 
stručný popis akce: Hasičská soutěž 
pořadatel: SDH Habry a MÚ Habry  
 
Kantoři + Slunovrat - koncert 
datum začátku akce: 08.08.2015   
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Panský dům 
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druh akce: kulturní 
pořadatel: Panský dům 
 
Starý klády 
datum začátku akce: 08.08.2015 
místo konání (obec): Čachotín 
místo konání: letní parket 
druh akce: kulturní 
stručný popis akce: Pouťová zábava 
  
Sběratelství a smysl života - seminář z cyklu ke 130. výročí muzea 
datum začátku akce: 12.08.2015  
čas začátku akce: 17.00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání : Městské muzeum Chotěboř 
druh akce: vzdělávací 
stručný popis akce: Seminář se zaměří na fenomén sběratelství v životě člověka a v 
dějinách, bude také představena sbírkotvorná činnost muzea - bohatství i chudoba 
sbírek. Které je smysluplné rozvíjet a které jsou vlastně mrtvé? To vše se spojí s 
otázkou, jak se má sběratelství ke smyslu života a následuje exkurze do myšlení 
francouzského dramatika a filosofa Gabriela Marcela. Zájemci budou moci 
nahlédnout na jednu ze sbírek. Vstupné dobrovolné. 
pořadatel: Městské muzeum Chotěboř 
 
Impresionisté - projekce z cyklu Světové malířství na plátnech kin 
datum začátku akce: 15.08.2015  
čas začátku akce: 20.00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: kino Chotěboř 
druh akce: kulturní 
stručný popis akce: Odhalte příběh umění největších revolucionářů. Monet, 
Ceazanne, Degas, Renoir: jedni ze světově nejpopulárnějších umělců. Ale kdo byli 
opravdu? Proč a jak přesně malovali? Chcete-li znát odpověď na tyto otázky, tento 
jedinečný film Vám zprostředkuje bezkonkurenční přístup k nové velké výstavě se 
zaměřením na muže, kterým je přisuzován vynález impresionismu z pohledu 
pařížského sběratele umění Paul Durand-Ruel. Tato netrpělivě očekávaná 
mezinárodní výstava je možná nejkomplexnějším průzkumem impresionistů v 
historii. Bylo to odvážné rozhodnutí Durand-Ruela vystavovat impresionisty v New 
Yorku v roce 1886. Zaplnil mnohé velké americké galerie mistrovskými díly a také 
díky němu se zachoval impresionismus naživu v době, kdy se setkal s nelibostí 
veřejnosti. Tento energický a výmluvný film bude vyprávět svůj nevšední příběh. 
Vstupné 200,- Kč. Předprodej v Informačním centru Chotěboř.  
pořadatel: CEKUS Chotěboř 
 
Dětský den - rozloučení s prázdninami 
datum začátku akce: 22.08.2015  
čas začátku akce: 13.00 
místo konání (obec): Tis 
druh akce: pro děti 
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stručný popis akce Program: soutěže pro děti, aquazorbing, skákací hrad, malování 
na obličej, létání horkovzdušným balónem, předvedení hasičské techniky, opékání 
špekáčků atd. 
 
Rozloučení s prázdninami 
datum začátku akce: 22.08.2015  
čas začátku akce: 14.00 
místo konání (obec): Habry 
místo konání : pod zbrojnicí 
druh akce: ostatní 
 
Kolchoz a Rockovina 
datum začátku akce: 22.08.2015 
místo konání (obec): Sedletín 
místo konání: letní parket 
druh akce: kulturní 
stručný popis akce: Taneční zábava 
 
Farmářský trh  
datum začátku akce: 28.08.2015 
čas začátku akce: 08.00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: nám. T.G.M. 
druh akce: ostatní 
pořadatel: Jiří Němec 
 
Rimortis a Iron Maiden Hradec Králové 
datum začátku akce: 29.08.2015 
místo konání (obec): Sedletín 
místo konání: letní parket 
druh akce: kulturní 
stručný popis akce: Taneční zábava 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K 25.6. 2015 zpracovalo: 
Informační centrum Chotěboř, Krále Jana 258, 583 01 Chotěboř 
Tel.: 569 626 634, infocentrum@chot.cz, www.icchotebor.cz 

Změna programu vyhrazena. 


