
 

 

Festival fantazie 2013 
kdy: 28.6.2013 – 7.7.2013 
kde: město Chotěboř 
popis akce: 
Největší festival popkultury v ČR ze série Festivalů fantazie (od 1996). 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… 
Více informací naleznete na www.festivalfantazie.cz nebo stačí přijít na recepci festivalu (v 
pátek 28.6.2013 v Aréně – zimní stadion, ostatní dny v kině) kdykoliv v průběhu festivalu. 
kategorie: ostatní 
pořádá: SFK Avalon 

 
Výstava: Šikovné ruce ani v létě nezahálejí – paličkování 
kdy: 1.7.2013 08:00 – 30.8.2013 17:00 
kde: městská knihovna 
adresa: Krále Jana 258, Chotěboř 
popis akce: Nová výstava Městské knihovny Chotěboř na měsíc červenec a srpen je k vidění v 
čítárně knihovny. 
kategorie: výstava 
pořádá: Městská knihovna Chotěboř 
 

Výstava malovaného skla paní Jany Kovačkové 
kdy: 5.7.2013 09:00 – 8.9.2013 17:00 
kde: zámecké výstavní prostory 
adresa: Riegrova 1, Chotěboř 
popis akce: 
Paní Jana Kovačková se posledních zhruba 25 let profesionálně věnuje malování skla, čemuž 
se v mládí vyučila v severočeském Novém Boru. Ve výstavních prostorách zámku můžete 
obdivovat křehkou krásu jejího malovaného skla a také její cínové šperky s polodrahokami. 
Vernisáž výstavy se uskuteční 4. července v 17.00 hodin. 
Otevřeno je denně mimo pondělí: 9.00-12.00 a 13.00-17.00 hodin. 
Z organizačních důvodů (svatební obřady) bude pro návštěvníky MUZEUM UZAVŘENO v 
sobotu 27. července 2013 od 11.00 do 13.00; dopolední prohlídky pouze v 9.00 a 10.00 hodin. 
Odpolední prohlídky v 13.00, 14.00, 15.00 a 16.00 proběhnou beze změny. 
kategorie: kulturní, výstava 
pořádá: Cekus Chotěboř 

 

Výstava fotografií pana Josefa Němce 
kdy: 5.7.2013 09:00 – 8.9.2013 17:00 



kde: zámecké výstavní prostory 
adresa: Riegrova 1, Chotěboř 
popis akce: 
Shlédnout můžete fotografie přírody, řeky Doubravy a zavítáme také do vzdálenějších zemí. 
Vernisáž výstavy se uskuteční 4. července v 17.00 hodin. 
Otevřeno je denně mimo pondělí: 9.00-12.00 a 13.00-17.00 hodin. 
Z organizačních důvodů (svatební obřady) bude pro návštěvníky MUZEUM UZAVŘENO v 
sobotu 27. července 2013 od 11.00 do 13.00; dopolední prohlídky pouze v 9.00 a 10.00 hodin. 
Odpolední prohlídky v 13.00, 14.00, 15.00 a 16.00 proběhnou beze změny. 
kategorie: kulturní, výstava 
pořádá: Cekus Chotěboř 
 

Turnaj v malé kopané 
kdy: 5.7.2013 09:00 
kde: travnatá plocha Sokol Nová Ves 
adresa: Nová Ves u Chotěboře 
popis akce: 
O pohár starosty, XIII. ročník. Turnaj pořádaný pod záštitou starosty obce a ostatních 
sponzorů. 
Program: 8.00-8.30 Prezentace, 8.30-8.45 Rozlosování, 9.00 Začátek turnaje. 
Bližší informace na tel. číslech 602537984, 737257300 a na www.novavesuchot.cz. 
kategorie: sportovní 
pořádají: TJ Sokol Nová Ves u Chotěboře a MO ČSSD Nová Ves u Chotěboře 
 

Tour de Vepříkov – cyklistická vyjížďka 
kdy: 5.7.2013 10:00 
kde: obec Vepříkov 
popis akce: 
Startovné 120 Kč, děti 60 Kč – v ceně je grilovaná kýta, nápoj, párek. Prezence od 9 hod. na 
hasičském areálu, předpokládaný start od 10 hod. Celková trasa cca 40 km rozdělená do dvou 
etap. Večer letní kino – film Okresní přebor. 
Přihlášky do 25. června na tel. čísle 606 611 686 (p. Štěpánek). Bližší informace na 
www.sdhveprikov.estranky.cz. 
kategorie: sportovní 
pořádá: SDH Vepříkov 
 

XIV. ro čník noční hasičské soutěže v Habrech 
kdy: 5.7.2013 19:30 
kde: náměstí Habry 
popis akce: 
Sbor dobrovolných hasičů spolu s Městským úřadem v Habrech Vás srdečně zvou na noční 
soutěž a setkání hasičů. 



Soutěž se bude řídit pravidly hasičského sportu a proběhne na asfaltovém povrchu při umělém 
osvětlení. Prezentace je ve 20.00 hodin v prostoru před radnicí při příjezdu. 
Pořadí dle přihlášení a prezentace je při příjezdu, první startují ženy. Vzhledem k asfaltovému 
povrchu dráhy požadujeme z bezpečnostních důvodů vhodnou obuv a ústroj, dlouhé rukávy a 
nohavice. 
Občerstvení zajištěno, tradiční ohňostroj. Více informací na 569 441 217 a 603 514 056. 
kategorie: sportovní 
pořádá: SDH Habry 
 

DISKOTÉKA DJ Ivana Mejsnara 
kdy: 5.7.2013 20:00 – 6.7.2013 01:00 
kde: obec Svinný - letní areál 
popis akce: 
Dovolujeme si Vás pozvat na „Bezstarostnou jízdu“ historií OLDIES DISKOHITŮ 60tých, 
70tých, 80tých a 90tých let. Poslechnete si světové hity nejslavnějších zpěváků a skupin 
jakými byli: ELVIS PRESLEY, THE BEATLES, SMOKIE, QUEEN, BEE GEES, ABBA, 
BONEY M, MODERN TALKING, PET SHOP BOYS, MADONNA, PHIL COLLINS, 
STING, ROXETTE, KILIE MINOGUE, ULTRAVOX, ALPHAWILLE, U2 a mnoho dalších. 
Kromě zahraničních hitů je k dispozici i široký výběr skladeb domácích interpretů a skupin: 
PETR NOVÁK, JIŘÍ SCHELINGER, OLYMPIC, KAREL GOTT, HELENA 
VONDRÁČKOVÁ, MICHAL DAVID, PETR MUK, DAVID KOLER aj. 
DJ Ivan Mejsnar působil aktivně posledních 15 let v profesionální umělecké agentuře Disk 
centrum Praha. Její specialitou byla realizace zájezdových maxidiskoték po celém území 
České republiky (pod názvem „MAXI DISCO SHOW PRAHA“) s obsáhlou zvukovou a 
světelnou technikou. V současnosti nabízí program „OLDIES HITŮ“ v menším rozsahu 
světelné techniky s novou technologií led-diodových efektů. 
Vstupné: předprodej IC Chotěboř (tel. 569 626 634) 60 Kč – v otevírací době 
infocentra!, na místě 80 Kč. 
K super večeru určitě patří občerstvení - bude se grilovat a točit. AKCE SE KONÁ ZA 
KAŽDÉHO POČASÍ! 
kategorie: ostatní, předprodej 
pořádá: Cekus Chotěboř 
 

Přednáška: Ho´oponopono 
kdy: 8.7.2013 17:00 
kde: Společenská a kulturní místnost v Městské knihovně Chotěboř 
adresa: Krále Jana 258, Chotěboř 
popis akce: 
Astroložka Zdena Nazirová přijde představit starou havajskou techniku Ho´oponopono. 
Ta slouží k vytváření hojnosti, zdraví a míru. Podstatou je návrat do „nulového stavu“, tedy 
do stavu, v němž neexistují žádné vzpomínky, paradigmata a naše mysl a podstata je naprosto 
čistá. V tomto stavu jsme schopni dosáhnout téměř čehokoli, čehož si žádáme. Ve stavu, kdy 
nejsme ovlivněni ničím, co souvisí s naší minulostí, můžeme ovlivňovat přítomnost a vše, co 



nás bezprostředně obklopuje. Ho´oponopono, podobně jako například buddhismus vysvětluje, 
že nic neexistuje vně, tedy celý okolní svět je pouze obrazem našeho světa vnitřního a 
způsobu, jak na něj reagujeme… 
Přednáška, která Vám může pozitivně zlepšit život, se tradičně uskuteční v podkroví městské 
knihovny. 
kategorie: ostatní 
pořádá: Městská knihovna Chotěboř 
 

Výstava obrazů: Prolínání barev a tvarů 
kdy: 9.7.2013 08:00 – 6.9.2013 17:00 
kde: Společenská a kulturní místnost v Městské knihovně Chotěboř 
adresa: Krále Jana 258, Chotěboř 
popis akce: 
Městská knihovna a Informační centrum Chotěboř Vás srdečně zvou na novou výstavu 
obrazů paní Jany Macákové. 
Paní Macáková je členkou výtvarné sekce Střediska východočeských spisovatelů. Věnuje se 
fotografii a abstraktní kresbě. Řada jejích kulturních a sportovních fotografických příspěvků 
byla publikována na stránkách knih, časopisů, CD atd. 
Výstava bude přístupná v otevírací době infocentra a tradičně je ke zhlédnutí v podkroví 
knihovny. 
kategorie: kulturní, výstava 
pořádá: Městská knihovna Chotěboř 
 

Trhy na náměstí v Chotěboři 
kdy: 12.7.2013 
kde: náměstí Chotěboř 
popis akce: Trhy pořádá pan Jiří Němec, tel.: 602 482 882. 
kategorie: ostatní 
 

Sraz malotraktorů domácí výroby 
kdy: 20.7.2013 13:00 
kde: na konci městyse Vilémov směrem na Ždánice 
adresa: Vilémov u Golčova Jeníkova 
popis akce: 
Jako každý rok, tak i letos pořádá pan Martin Rejchart z Vilémova setkání podomácku 
vyrobených malotraktorů. Tradičními disciplínami jsou výjezd do kopce, jízda zručnosti, 
průjezd blátem a přejíždění autovraku. Přijďte se pobavit na odpoledne plné soutěžení a 
zábavy. Připraveno bude i bohaté občerstvení. Akce se koná na konci městyse Vilémov 
směrem na Ždánice. Prezentace účastníků je od 12 hodin, začátek soutěží od 13 hodin. 
kategorie: ostatní 
pořádá: pan Martin Rejchart 
 

Pavlína Jíšová a přátelé | Bosorky 



kdy: 20.7.2013 18:00 
kde: obec Svinný - letní areál 
popis akce: 
Pavlína Jíšová se hudbě věnuje celý život. Výraznou jihočeskou osobností se stala především 
jako zpěvačka folkové hudby a příbuzných žánrů. Její hlas je možné slyšet na více než 
šedesáti albech. Své písně, texty a hudbu představuje především ve své kapele Pavlína Jíšová 
a přátelé, ve které se také doprovází na akustickou kytaru. 
Kapela Bosorky je dámská kapela, ve které hraje 8 dívek a žen. Hraje pop, rock, country i 
dechovku.Vystoupení chystá podle věkové hranice návštěvníků a na přání pořadatelů. Přiveze 
Vám plno legrace a zábavy. 
Vstupné na CELÝ PROGRAM: předprodej IC Chotěboř (tel. 569 626 634) 90 Kč – v 
otevírací době infocentra!, na místě 120 Kč. Vstupné na 1. ČÁST PROGRAMU (18.00-
19.30): 40 Kč. Držitelé abonentních průkazů a děti do 150 cm mají VSTUP ZDARMA. 
Akce se koná v rámci 13. chotěbořské zahrady. Občerstvení: prase na rožni, pivo… 
kategorie: koncert, kulturní, předprodej 
pořádá: Cekus Chotěboř 
 

Výstava pana Kreibicha: Průřez tvorbou – Vysočina 
kdy: 26.7.2013 
kde: zámek v Habrech 
popis akce: 
V zámecké galerii bude vystavovat své obrazy malíř z Jakubovic pan Jaroslav Kreibich. 
kategorie: kulturní, výstava 
 

Country půlení léta 2013 
kdy: 27.7.2013 14:00 – 27.7.2013 22:00 
kde: fotbalové hřiště ve Vilémově 
adresa: Vilémov u Golčova Jeníkova 
popis akce: 
Na akci vystoupí známí interpreti Radek Tomášek, Mirek Paleček, Vojta „Kiďák“ Tomáško, 
Detto, Fernet a další. Akce je pořádána opět bez vstupného a je zajištěno výborné občerstvení. 
Během programu představí svoje aktivity občanské sdružení Benediktus, na jehož záslužnou 
činnost budete moci dle vlastního uvážení dobrovolně přispět. Celým programem nás bude 
provázet moderátorka Country rádia Praha Johanka Hubičková. 
kategorie: koncert, ostatní 
pořádá: městys Vilémov 
 

Borovská desítka 
kdy: 27.7.2013 17:00 
kde: silnice - Havlíčkova Borová 
popis akce: 
Závod Chotěbořského běžeckého poháru 2013. Trať 10 km, mládežnické kategorie 100, 300 a 
1000 m. Startovné: 100 Kč, děti 0 Kč. 



Více informací na http://atletika.webpark.cz. 
kategorie: sportovní 
pořádá: TJ CHS Turbo Chotěboř 
 
 

Koncert kapely OLYMPIC 
kdy: 27.7.2013 19:30 
kde: Klub Vagon (u zastávky ČD) 
adresa: Mírová 265, Golčův Jeníkov 
popis akce: 
Koncerty jsou vždy za každého počasí. Areál nabízí 500 krytých míst k sezení. Na každý 
koncert je připravený velkokapacitní stan společně s několika menšími. 
Předprodej vstupenek IC Chotěboř (tel. 569 626 634) 320 Kč – pouze v otevírací době 
infocentra! 
kategorie: koncert, předprodej 
pořádá: Klub Vagon 
 
 
 
 
 
 

Zpracovalo: 
Informační centrum Chotěboř, Krále Jana 258, 583 01 Chotěboř 

tel.: 569 626 634, infocentrum@chot.cz, www.icchotebor.cz 


