
Přehled kulturních akcí – 
Červen 2022 
 
Výstava ZUŠ Chotěboř 
Datum začátku akce: 7. 5. 2022 
datum ukončení akce: 7. 6. 2022 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: vestibul ZUŠ 
popis akce: Výstava absolventky ZUŠ Chotěboř 
a AVU Ivany Mrázkové Bachové, přístupno 
pořadatel: ZUŠ Chotěboř 
 
 

Obrazy- Eva Karlíková 
Datum začátku akce: 3. 6. 2022 
datum ukončení akce: 14. 7. 2022 
Místo konání (obec): Chotěboř 
Místo konání: knihovna Ignáta Herrmanna- 
podkroví 
Popis akce: Výstava obrazů paní Evy Karlíkové, 
roz. Turkové. Vernisáţ 3. 6. od 16:00. Výstava 
je přístupná v otevírací době knihovny. 
Pořadatel: knihovna Ignáta Herrmanna 
 
 

Farmářské trhy 
datum akce: 3. 6. 2022 
čas začátku akce: 8:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: náměstí T. G. Masaryka 
popis akce: tradiční farmářské trhy 
pořadatel: Jiří Němec 
 

 
 
 
 

Flamengo Reunion Session - Kuře 
v hodinkách slaví 50 let 
datum akce: 3. 6. 2022 
čas začátku akce: 20:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Panský dům 
popis akce: koncert kapely Flamengo, album 
Kuře v hodinkách slaví 50 let; vstupné 
450 Kč na místě, 390 Kč v předprodeji v IC 
Chotěboř nebo v Panském domě, případně i 
na www.smsticket.cz 
pořadatel: Panský dům 
 
 

MORAVA 
datum akce: 3. 6. 2022 
čas začátku akce: 20:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: areál Nádrţky Chotěboř 
popis akce: rockový koncert na letním 
parketu, předkapela Gender Question, vstupné 
200 Kč. 
 
 

Tanec 5 rytmů 
datum akce: 5. 6. 2022 
čas začátku akce: 18:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: sál na Horním Mlýně u 
Chotěboře 
popis akce: koncept, v němţ pohyb je 
medicínou, meditací i relaxací s lektorkou 
Hankou Novákovou. Přihlášky přes SMS na tel. 
777 001 409. 
pořadatel: Klub Šalamounek 
 
 
 

Jak se žije v Dánsku 
datum akce: 6. 6. 2022 
čas začátku akce: 16:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna 
podkroví knihovny 
popis akce: přednáška bývalého velvyslance 
ČR v Dánsku Zdeňka Lyčky 
Vstupné 70 Kč. 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a IC 
Chotěboř 
 
 

Pohádkohraní se skřítkem 
Knihovníčkem 
datum akce: 7. 6. 2022 
čas začátku akce: 9:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna 
– dětské oddělení 
popis akce: Hravé dopoledne s pohádkou pro 
děti od 2 do 4 let. Svou účast prosím hlaste na 
email knihovna.detske@cekus.eu 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a IC 
Chotěboř 
 
 

Tvoření v knihovně 
datum akce: 7. 6. 2022 
čas začátku akce: 14:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna – 
dětské oddělení 
popis akce: Děti si vyrobí drobnou dekoraci, 
příspěvek na materiál 20 Kč. 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a IC 
Chotěboř 
 



Společné tvořivé dílny - Průsvity 
datum akce: 7. 6. 2022 
čas začátku akce: 17:00 
čas ukončení akce: 18:30 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Ţlutý domeček, ul.Buttulova 193 
popis akce: výroba originální tematické 
výzdoby nejen do oken. S sebou ostré nůţky 
na manikúru. 100 Kč/ osobu. Účast prosím 
hlásit na: skritek.salamounek@email.cz 
pořadatel: Klub Šalamounek 
 
 

Čtenářské klubíčko 
datum akce: 8. 6. 2022 
čas začátku akce: 16:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna 
– dětské oddělení 
popis akce: Hravá pohádková knihovna 
pro děti, které mají rády příběhy, 
pohádky, předčítání a kníţky. 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a 
IC Chotěboř 
 
 

Divadelní představení Obecně 
prospěšná strašidla 
datum akce: 8. 6. 2022 
čas začátku akce: 18:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: sál chotěbořské sokolovny 
popis akce: divadelní představení 9. ročníku 
ZŠ Smetanova- Obecně prospěšná strašidla 
podle předlohy Petra Tomšů. Vstupné 
dobrovolné. 
pořadatel: ZŠ Smetanova Chotěboř 
 
 

Víkend otevřených zahrad 
datum akce: 11. 6. 2022 
čas začátku akce: 9:00 
čas ukončení akce: 17:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Geopark u Gymnázia Chotěboř 
popis akce: jóga, komentovaná prohlídka 
zahrady a geoparku, fairtrade kavárna, svět 
pejsků a pejskařů. 
pořadatel: Gymnázium Chotěboř 
 
 

Tanečně- divadelní představení- SNY 
datum akce: 11. 6. 2022 
čas začátku akce: 19:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Sokolovna Chotěboř 
popis akce: tanečně – divadelní představení. 
Vstupné dobrovolné. 
pořadatel: Chotě crew a m.P.F.D. crew 
Chotěboř 
 

Kino Art Cafe - Poutník 
datum akce: 13. 6. 2022 
čas začátku akce: 19:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna – 
podkroví 
popis akce: Film Poutník – nejlepší příběh 
Paula Coelha vypráví o jeho úţasné ţivotní 
pouti, na jejímţ konci se stal vypravěčem 
příběhů, které fascinují miliony čtenářů 
Ţivotopisný/ Drama/ Hudební Brazílie/ 2014, 
112 min./titulky 
vstupné 100 Kč, předprodej vstupenek na 
www. cekus.eu nebo v Informačním centru 
Chotěboř. 
pořadatel: CEKUS Chotěboř 
 

I pečující se baví 
datum akce: 14. 6. 2022 
čas začátku akce: 13:00 
čas ukončení akce: 19:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna 
popis akce: odpoledne plné kultury, program 
zajistí DDM Chotěboř, pod záštitou starosty 
Chotěboře Ing. Tomáše Škaryda.  
pořadatel: Unie pečujících z.s. 
 
 

MČR v letecké akrobacii 
datum akce: 15. – 18. 6. 2022 
čas začátku akce: 10:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: letiště Dobkov 
popis akce: otevřena návštěvnická zóna pro 
podporu soutěţících. V sobotu bohatý program 
pro děti i dospělé. 
pořadatel: Aeroklub Chotěboř 
 

Libická stezka 
datum akce: 16. 6. 2022 
čas začátku akce: 17:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna – 
podkroví 
popis akce: přednáška Petra Hejnala 
(archeologa Univerzity HK) o chotěbořsku na 
přelomu raného a vrcholného středověku. 
Vstupné dobrovolné. 
pořadatel: Městské muzeum Chotěboř 
 
 
 
 
 
 



Prodejní trhy 
datum akce: 17. 6. 2022 
čas začátku akce: 8:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: náměstí T. G. M., Chotěboř 
popis akce: tradiční prodejní trhy  
na chotěbořském náměstí. 
pořadatel: Jiří Němec 
 
 

DNY MĚSTA CHOTĚBOŘ 
datum akce: 16. – 18. 6. 2022 
čas začátku akce: 17:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: budova staré pošty 
popis akce: oslavy zahájí přednáškou o Libické 
stezce archeolog Univerzity Karlovy Petr 
Hejhal. V páteční podvečer zahrají kapely Za 
Notou a Kejvavý koně. Hlavní program 
proběhne v sobotu na náměstí T. G. Masaryka. 
Bohatý program viz. plakát v příloze. 
pořadatel: CEKUS Chotěboř, Město Chotěboř 
 
 

Co vás čeká v muzeu 
datum akce: 18. 6. 2022 
čas začátku akce: 10:00 
čas ukončení akce: 14:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: budova staré pošty 
popis akce: prezentace exponátů, historie a 
budoucnosti muzea 
pořadatel: CEKUS Chotěboř, Město Chotěboř 
 
 
 
 
 
 

Kolmo Vysočinou 2022 
datum akce: 18. 6. 2022 
čas začátku akce: 9:00 
čas ukončení akce: 17:00 
místo konání (obec): Čachotín 
místo konání: Čachotín 
popis akce: Cyklistický orienťák pro závodníky 
i pro rodiny s dětmi. 
pořadatel: Petr Holý, Vít Vodráţka, Marek 
Avuk 
 

Den otevřených lesů 
datum akce: 18. 6. 2022 
čas začátku akce: 9:45 
čas ukončení akce: 17:00 
místo konání (obec): Zámek Vilémov 
popis akce: Procházky po lesích a polních 
cestách s ředitelem lesní správy, práce v lese. 
V zámku se představí sokolník, lesní 
pedagogika, zámecká kuchyně nabídne různé 
delikatesy.- 
 Pořadatel: Vilémov Business Operation s.r.o. 
 

70. výročí založení Dětského domova 
v Nové Vsi u Chotěboře 
datum akce: 18. 6. 2022 
čas začátku akce: 13:00 
čas ukončení akce: 22:00 
místo konání (obec): Nová Ves u Chotěboře 
místo konání: areál dětského domova 
popis akce: pestrý  hudební i doprovodný 
program, občerstvení a moţnost prohlédnout 
si prostory dětského domova. 
pořadatel: Dětský domov Nová Ves u 
Chotěboře 
 
 
 

VIVA CUBA! 
datum akce: 20. 6. 2022 
čas začátku akce: 16:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna – 
podkroví 
popis akce: přednáška cestovatelky Šárky 
Ryvolové. Vstupné 70 Kč. 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna 
 
 

Dva nahatý chlapi 
datum akce: 22. 6. 2022 
čas začátku akce: 19:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Sokolovna Chotěboř 
popis akce: Bláznivou komedii francouzského 
autora představí Martin Zounar, Martina 
Randová, Martin Kraus, Daniela Šinkorová a 
další. 
pořadatel: JT PROMOTION s.r.o. 
 
 

COLOR CUP 2022 
datum akce: 25. 6. 2022 
čas začátku akce: 8:00 
čas ukončení akce: 18:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: chotěbořské kurty 
popis akce: volejbalový turnaj smíšených 
druţstev pro amatérské hráče. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Sobíňovská pohádková stezka 
datum akce: 25. 6. 2022 
čas začátku akce: 13:30 
čas ukončení akce: 15:30 
místo konání (obec): Sobíňov 
místo konání: procházka a letní parket Sobíňov 
popis akce: Odpolední procházka plná 
pohádkových postav s překvapením v cíli. 
Následná dětská diskotéka a večerní zábava 
pro dospělé. 
pořadatel: SDH Sobíňov 

 
Chotěbořské námko 
Začátek akce: 30. 6. 2022 
Konec akce: 31. 8. 2022 
čas začátku akce: 17:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: náměstí T. G. Masaryka 
popis akce: celoprázdninové čtvrteční 
podvečery pro děti i dospělé.  
pořadatel: CEKUS Chotěboř 
 

Aktuálně předprodáváme: 
Kino V podkroví 
Pivovarské slavnosti 2022 -festival 
Večer plný šansonů - koncert 
Hrdý Budţes – divadelní představení 
Ivanka Devátá – Šťastná za všech okolností- 
autorské čtení 
O princezně, která ráčkovala – pohádkové 
představení 
Růţe pro Algernon – divadelní představení 
Manţelský čtyřúhelník na horách – divadelní 
představení 
Kamil Střihavka- koncert 
Dan Bárta a Illustratosphere – koncert 
Štefan Margita – Na správné cestě- koncert 
Vánoční čas – Jů a Hele – představení pro děti 

 
 
K 27. 6. 2022 zpracovalo: 
Informační centrum Chotěboř, Fominova 257, 
583 01 Chotěboř, tel. 569 626 634, 
icchotebor@cekus.eu, www.icchotebor.cz 
Změna programu vyhrazena. 


