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Kalendář akcí   
červen 2019 

 
 
Dřevo v rukách umělců 
datum začátku akce: 3. 5. 2019 
datum ukončení akce: 1. 9. 2019 
čas začátku akce: 9:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Městské muzeum 
popis akce: výstava otevřena út – ne, 9 – 12 a 13 – 17, prohlídky začínají každou půlhodinu, 
průvodce vychází k bráně 
pořadatel: Městské muzeum Chotěboř 
 
Tajemný život stromu 
datum začátku akce: 3. 5. 2019 
datum ukončení akce: 1. 11. 2019 
čas začátku akce: 9:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Městské muzeum  
popis akce: výstava otevřena út – ne, 9- 12 a 13 – 17, prohlídky začínají každou půlhodinu, 
průvodce vychází k bráně 
pořadatel: Městské muzeum Chotěboř  
 
Výstava výtvarného oboru ZUŠ Chotěboř 
datum začátku akce: 3. 5. 2019 
datum ukončení akce: 14. 6. 2019 
čas začátku akce: 16:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna – podkroví  
popis akce: výstava je přístupná v otevírací době knihovny 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a IC Chotěboř  
 
Sníkraví aneb Teto, neutekla vám kráva?  
datum začátku akce: 24. 5. 2019 
čas začátku akce: 17:00 
datum ukončení akce: 21. 6. 2019 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Zastavkafe, nám. T.G.M. 194 
 
Beer – Pong párty 
datum začátku akce: 1. 6. 2019 
čas začátku akce: 20:00 
místo konání (obec): Golčův Jeníkov 
místo konání: klub Vagon 
pořadatel: Klub Vagon Golčův Jeníkov  
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Dětský den 
datum začátku akce: 2. 6. 2019 
čas začátku akce: 10:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: kino Chotěboř, vestibul Junioru, u zimního stadionu 
popis akce: program: 10.00 pásmo pohádek „Karkulka a sedm trpaslíků – kino Chotěboř, 10 – 16 
deskovky, legohrátky, fotbálek, kulečník – vestibul Junioru 
14 – 16 zábavné juniorské koutky, čtyřkolky Jiromoto, KAIPAN, poznávej přírodu – Český 
zahrádkářský svaz, malování na obličej, ukázka hasičské techniky a vůz Policie ČR – TONDA OBAL – 
stánek Tondy Obala a prověřování znalostí o správném třídění odpadů – u zimního stadionu 
pořadatel: DDM-SVČ Junior  
 
Irsko – Zelený ostrov 
datum začátku akce: 3. 6. 2019 
čas začátku akce:  16:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: podkroví knihovny 
popis akce: cestopisná přednáška Jaromíra Nováka, prohlédneme si středověký klášter 
Clonmacnoise i hlavní město Dublin, vstupné 70 Kč 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a IC Chotěboř  
 
Školní představení a výstava zahradní keramiky IV.  
datum začátku akce: 5. 6. 2019 
čas začátku akce: 9:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: ZŠ a PŠ Chotěboř 
popis akce: výstava zahradní keramiky od 9 do 16 hodin – zahrada školy, školní představení v 10 a 
11 hodin – budova školy 
pořadatel: ZŠ a PŠ Chotěboř 
 
Pohádkohraní se skřítkem Knihovníčkem 
datum začátku akce: 6. 6. 2019 
čas začátku akce: 9:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna – dětské oddělení 
popis akce: hravé dopoledne spojené s pohádkou, čtením, povídáním, prohlížením knížek a 
drobným vyráběním. 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a IC Chotěboř  
 
Posezení s Františkem Ladislavem Riegrem 
datum začátku akce: 6. 6. 2019 
čas začátku akce: 14:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Městské muzeum 
popis akce: přednáška s kávou 
pořadatel: Městské muzeum  
 
Afrika 
datum začátku akce: 6. 6. 2019 
čas začátku akce: 19:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
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místo konání: kino Chotěboř 
popis akce: divadelní představení žáků 9. ročníků ZŠ Smetanova 
pořadatel: ZŠ Smetanova Chotěboř 
 
Farmářské trhy 
datum začátku akce: 7. 6. 2019 
čas začátku akce: 8:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: nám. T.G.M. 
pořadatel: Jiří Němec 
 
Gastronomický festival Habry 
datum začátku akce: 8. 6. 2019 
čas začátku akce: 10:00 
místo konání (obec): Habry 
místo konání: Žižkovo náměstí 
popis akce: program: 10:00 zahájení, 10:10 TJ Sokol Habry – oddíl aerobiku, 10:45 dechová kapela 
Věnovanka, 13:30 kuchařská show, 14:00 představení sportovních spolků, 14:30 barmanská show, 
15:00 hudební kapela Tři Tečky, 19:00 La Skleróza revival music band 
 
Sportovní odpoledne s běžeckým závodem 
datum začátku akce: 8. 6. 2019 
čas začátku akce:14:00 
místo konání (obec): Bezděkov 
popis akce: pro děti skákací hrad, aquazorbing, čtyřkolky, koncertní vystoupení Delor rock, 
taneční zábava se skupinou H.O.P.E., občerstvení zajištěno 
pořadatel: Obec Bezděkov a SDH Bezděkov  
 
Ibiza evolution párty 
datum začátku akce: 8. 6. 2019 
čas začátku akce: 20:00 
místo konání (obec): Golčův Jeníkov 
místo konání: Klub Vagón  
pořadatel: Klub Vagón Golčův Jeníkov  
 
Hlas nad vodami 
datum začátku akce: 9. 6. 2019 
čas začátku akce: 18:00 
místo konání (obec): Maleč 
místo konání: zámek Maleč 
popis akce: vystoupí Camerata Brunensis, účinkují: Veronika Vojířová – soprán, Samuel Škoviera – 
housle, Barbora Hulcová – teorba, Jan Hajič – varhany, vstupné dobrovolné 
pořadatel: zámek Maleč  
 
Access Bars 
datum začátku akce: 10. 6. 2019 
čas začátku akce: 16:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: podkroví knihovny 
popis akce: přednáší certifikovaný Bars praktik a Bars Facilitator Jana Pilařová, vstupné 70 Kč, 
děti do 15 let s rodičem zdarma 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a IC Chotěboř 
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Mistrovství ČR v letecké akrobacii 
datum začátku akce: 12. 6. 2019 
datum ukončení akce: 15. 6. 2019 
místo konání (obec): Počátky 
místo konání: letiště Počátky 
pořadatel: Aeroklub Chotěboř 
 
Na vlčácké stezce 
datum začátku akce: 14. 6. 2019 
čas začátku akce: 16:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: u skautské klubovny 
popis akce: plnění úkolů, stopování vlčácké smečky, na konci táborák s opékáním buřtů 
pořadatel: Skautské středisko Doubravka 
 
Koncert sboru Motýlek 
datum začátku akce: 14. 6. 2019 
čas začátku akce: 17:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: sál Základní umělecké školy 
popis akce: vstupné dobrovolné 
pořadatel: Základní umělecká škola Chotěboř 
 
Kreyson 
datum začátku akce: 14. 6. 2019 
čas začátku akce: 20:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: sokolovna 
popis akce: předkapela Avidity for, vstupné 199 Kč v předprodeji, 250 Kč na místě 
pořadatel: Cekus Chotěboř 
 
900. výročí založení obce Vilémov 
datum začátku akce: 15. 6. 2019 
čas začátku akce: 9:00 
místo konání (obec): Vilémov 
místo konání: náměstí, kostel sv. Václava v Klášteře, KD Vilémov, zámek 
popis akce: 9.00 slavností mše v kostele sv. Václava v Klášteře  
Hlavní program na náměstí ve Vilémově 
10.30 - 18.00 Jarmark lidových řemesel  
12.30 Slavností zahájení oslav na náměstí ve Vilémově 
- přivítání přítomných starostkou obce 
- představení fotoknihy Vilémov 
- odhalení pamětního kamene 
13.15 - 14.00 program ZŠ a MŠ Vilémov  
14.00 - 14.15 vystoupení Vilémovských boubelek 
14.30 - 16.30 koncert dechového orchestru BŘEZOVANKA Jiřího Vojtěcha  
16.30 - 17.15 vystoupení imitátora Petra Jablonského  
14.30 - 16.30 dětský koutek - náměstí Vilémov  
17.30 ukázka práce mladých hasičů - na náměstí u kašny 
18.00 - 21.00 k poslechu, tanci i na přání hraje p. Fuxa 
DOPROVODNÝ PROGRAM  
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Výstava obrazů Jaroslava Kreibicha - 11.00 - 18.00 - předsálí kulturního domu Vilémov  
Výstava mysliveckých trofejí - 11.00 - 18.00 předsálí kulturního domu Vilémov  
Zámek Vilémov 
10.00 - 18.00 přístupné venkovní prostory zámku, občerstvení na nádvoří zámku 
10.00 - 12.00 komentované prohlídky zámku (10.30, 11.00, 11.30) 
12.00 - 14.00 zámek uzavřen 
14.00 komentovaná prohlídka zámku 
14.30 komentovaná prohlídka zámku s vystoupením šansoniérky Renaty Drössler 
15.30 komentovaná prohlídka zámku s vystoupením šansoniérky Renaty Drössler 
16.00 komentovaná prohlídka zámku 
19.00 koncert v zrcadlovém sále - dvouhodinový sólový recitál šansoniérky Renaty Drössler 
Základní a mateřská škola Vilémov 
10.00 - 12.00 a 14.00 - 16.00 Den otevřených dveří s výstavou prací žáků 
Kostel sv. Václava 
14.00 - 16.30 komentované prohlídky kostela (14.00, 15.00, 16.00) 
Hasičská zbrojnice Vilémov 
14.00 - 17.00 Prostory hasičské zbrojnice budou otevřeny veřejnosti 
Hasičská zbrojnice Klášter  
14.00 - 17.00 výstava historie hasičského sboru Klášter 
Celý den bude možné využít koňských kočárů k projížďce po obci. 
 
Fotbalový turnaj přípravek 
datum začátku akce: 15. 6. 2019 
čas začátku akce: 9:00 
místo konání (obec): Golčův Jeníkov  
pořadatel: TJ Sokol Golčův Jeníkov  
 
Gulášfest 2019 
datum začátku akce: 15. 6. 2019 
čas začátku akce: 10:00 
místo konání (obec): Golčův Jeníkov 
místo konání: Klub Vagón  
popis akce: 3. ročník soutěže 
pořadatel: Klub Vagón Golčův Jeníkov  
 
XIII. Zmrtvýchvstání 
datum začátku akce: 15. 6. 2019 
čas začátku akce: 10:00 
místo konání (obec): Uhelná Příbram 
místo konání: u sokolovny 
popis akce: odjezd na vyjížďku v 10 hodin od Jiromoto na Bílku, poté program u sokolovny 
v Uhelné Příbrami, vstup volný, více info na www.darkcharons.cz 
pořadatel: Darkcharons 
 
Dny města Chotěboře 2019 
datum začátku akce: 15. 6. 2019 
čas začátku akce: 13:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: nám. T.G.M. 
popis akce: program: 13:00 Dechový orchestr mladých Chotěboř, 14:10 představení mysliveckého 
spolku Chotěboř, 14:30 vystoupení Oddílu sportovní gymnastiky Chotěboř, 14:45 křest knihy 
z Chotěbořské edice, 15:00 Bravo team – šermířské vystoupení Kdo z koho + soutěže pro děti, 
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15:45 Myslivecký spolek Chotěboř – ukázka vábení zvěře, 16:15 Bravo team – šermířské vystoupení 
Gaskonští kadeti, 17:00 kapela Letrourou, 18:10 kaskadér Adam Peschel + dragster v akci, 19:00 
vyhlášení výsledků Mistrovství ČR v letecké akrobacii, 19:50 pivní soutěž, 20:00 kapela Elán 
Kontraband, kapela Liquid Face  
pořadatel: Cekus Chotěboř 
 
Dětský den a letecká show 
datum začátku akce: 16. 6. 2019 
čas začátku akce: 10:00 
místo konání (obec): Počátky 
místo konání: letiště Počátky 
popis akce: 10 – 14 Dětský den, 14 – 16 Letecká show 
pořadatel: Aeroklub Chotěboř  
 
Prezentace knihy Historie a současnost veřejné knihovny v Chotěboři 
datum začátku akce: 17. 6. 2019 
čas začátku akce: 16:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna – podkroví 
popis akce: prezentace knihy o historii knihovny, kterou zadala ke zpracování jako 26. svazek 
Chotěbořské edice bývalá vedoucí knihovny paní Iva Stehnová. Úkolu se ujala Mgr. Zdeňka 
Málková, Ph.D. Besedou provede autorka knihy a Mgr. Stanislav Pavlíček, vstupné dobrovolné 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a IC Chotěboř  
 
Koncert žáků Základní umělecké školy 
datum začátku akce: 18. 6. 2019 
čas začátku akce: 18:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: sál Základní umělecké školy 
popis akce: vstupné dobrovolné 
pořadatel: Základní umělecká škola Chotěboř 
 
Koncert absolventů ZUŠ Chotěboř 
datum začátku akce: 20. 6. 2019 
čas začátku akce: 18:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: sál Základní umělecké školy 
popis akce: vstupné dobrovolné 
pořadatel: Základní umělecká škola Chotěboř 

 
Prodejní trhy 
datum začátku akce: 21. 6. 2019 
čas začátku akce: 8:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: nám. T.G.M. 
pořadatel: Jiří Němec  
 
Jaroslav Kreibich – Obrazy 
datum začátku akce: 21. 6. 2019 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna – podkroví 
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popis akce: výstava je přístupné v otevírací době knihovny 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a IC Chotěboř  
 
Iras + Morava 
datum začátku akce: 22. 6. 2019 
čas začátku akce: 20:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: letní areál U Nádržky 
popis akce: taneční zábava  
pořadatel: Mirek Pešek  
 
 
 
 
 
 
 
Aktuálně předprodáváme:  
kino - červen 2019 
KREYSON 
DETTOfest 
Honza Vančura a Plavci 
Heligonica  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K 27. 5. 2019 zpracovalo: 
Informační centrum Chotěboř, Fominova 257, 583 01 Chotěboř 
Tel.: 569 626 634, icchotebor@cekus.eu, www.icchotebor.cz 

Změna programu vyhrazena. 
 


