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Kalendář akcí   
červen 2018 

 

100. výročí pošty českých skautů  
datum začátku akce: 1.6. 2018 
čas začátku akce: 16:00 
datum ukončení akce. 13.7. 2018 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna – podkroví  
popis akce: 1918 – 2018 počátek světové skautské filatelie, vernisáž se uskuteční 1.6. od 16 hodin, 
otevírací doba: Po 8 – 12 a 13 – 17.30, Út – Pá 8 – 16 
pořadatel: Vladimír Menšík s místním skautským střediskem Doubravka 
 
Rose cup Chotěboř 
datum začátku akce: 2.6. 2018 
čas začátku akce: 8:30 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: kurty TJ CHS 
popis akce: 21. ročník smíšeného volejbalového turnaje, prezence 7:45 – 8:20, muži 16 – 40 let, 
nesmí být registrovaní hráči, družstva musí být smíšená – nejméně dvě ženy ve hře, nutností je 
vlastní míč a rozhodčí z vlastních řad pro potřebu řízení ostatních zápasů, jednotná barva dresů, 
bližší informace a písemné přihlášky – Milan Stránský, tel. 603 290 080, e-mail: 
milan.stransky@quick.cz 
 
Dětský den 
datum začátku akce: 2.6. 2018 
čas začátku akce: 14.00 
místo konání (obec): Golčův Jeníkov 
místo konání: za sokolovnou 
popis akce: soutěže, malování na obličej, DJ Vesy  
pořadatel: město Golčův Jeníkov  
 
Dětský den 
datum začátku akce: 3.6. 2018 
čas začátku akce: 10:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: kino Chotěboř, KD Junior, hřiště za Juniorem, travnatá plocha u zimního stadionu 
popis akce: 10.00 pásmo pohádek – kino Chotěboř, 10.00 – 11.30 deskovky – vestibul KD Junior, 
10.00 – 12.00 flag fotbal pro děti, 13 – 15 deskovky, fotbálek, kulečník, ping-pong – vestibul 
Junioru, 13 – 15 zábavné juniorské koutky, čtyřkolky Jiromoto, malování na obličej, hejbni se 
s elektrem, poznávej přírodu, modulové kolejiště, 15 – 16 ukázka hasičské techniky a zásahu při 
autonehodě, vůz RZS 
pořadatel: KD Junior   
 
Na kole dětem 
datum začátku akce: 4.6. 2018 
čas začátku akce: 12:00 
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místo konání (obec): Chotěboř 
popis akce: veřejná cyklotour s Josefem Zimovčákem na podporu onkologicky nemocných dětí, 
zájemci se k cyklotour mohou přidat jen na chvíli nebo na celou etapu. Příjezd do Chotěboře 
cca ve 12 hodin, více informací na www.nakoledetem.cz 
 
Staré fotografie – Doubravka a Podoubraví  
datum začátku akce: 4.6. 2018 
čas začátku akce: 16:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna – podkroví  
popis akce: beseda nad starými fotografiemi ze sbírky Stanislava Michky, Stanislava Pavlíčka a  
Mirka Slanaře, knihu Podoubraví nejen na starých pohlednicích představí autor Stanislav Pavlíček, 
vstupné 30 Kč. 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a IC Chotěboř 
 
Školní představení a výstava zahradní keramiky III. 
datum začátku akce: 5.6. 2018 
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, školní představení od 10 do 11 hodin, 
vystoupení mažoretek, pěvecké a taneční vystoupení 
pořadatel: ZŠ a PŠ Chotěboř   
 
Letní kino – Jumanji: Vítejte v džungli 
datum začátku akce: 7.6. 2018 
čas začátku akce: 21:50 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: kino Chotěboř 
popis akce: občerstvení - popcorn (sladký, slaný), limo, pivo, otevřeno od 21:00, piknikové sezení 
- deky apod. s sebou, vstupné 80 Kč 
pořadatel: Kino na kolečkách  
 
Farmářské trhy 
datum začátku akce: 8.6. 2018 
čas začátku akce: 8:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: nám. T.G.M. 
pořadatel: Jiří Němec  

 
Víkend otevřených zahrad 
datum začátku akce: 9.6. 2018 
čas začátku akce: 9:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: přírodní zahrada u Gymnázia  
popis akce: komentovaná prohlídka zahrad a geoparku, seznámení se studentskými geologickými 
projekty, fairtrade občerstvení, prodej výrobků, dětské koutky, malování na obličej aj.  
 
O putovní pohár  
datum začátku akce: 9.6. 2018 
čas začátku akce: 9:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
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místo konání: KD Junior 
popis akce: 35. ročník open turnaje v rapid šachu, více info na http://chotebor.chesspce.cz 
pořadatel: šachový oddíl TJ CHS Chotěboř  
 
Guláš fest 
datum začátku akce: 9.6. 2018 
čas začátku akce: 10:00 
místo konání (obec): Golčův Jeníkov 
místo konání: letní areál klubu Vagon 
popis akce: 8 týmů bude soutěžit o zlatou vařečku, ochutnávání a hodnocení gulášů, bazén, 
skákací hrad, k poslechu zahraje člen skupin Eso a DJ Vojta Skala 
pořadatel: Info GJ  
 
Box turnaj 
datum začátku akce: 10.6. 2018 
čas začátku akce: 11:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: sportovní hala Chotěboř 
popis akce: první česká národní liga boxu, moderuje Marek Šimák – bývalý reprezentant ČSSR, 
ČSFR a ČR, přípravka, kadeti, junioři, ženy, muži, ukázka moderního sportovního karate 
pořadatel: BC Chotěboř 
 
7. festival dechových hudeb 
datum začátku akce: 10.6. 2018 
čas začátku akce: 14:00 
místo konání (obec): Golčův Jeníkov 
místo konání: Klub Vagon 
popis akce: program: 14.00 Slovácká dechovka Cyrilka z Rakvic, 15.00 Dechová hudba Březovanka, 
16.00 Dechová hudba Božejáci, občerstvení, 500 míst k sezení, většina krytá  
pořadatel: Klub seniorů Golčův Jeníkov  
 
Svatojakubská cesta aneb jak šel Honza do světa 
datum začátku akce: 11.6. 2018 
čas začátku akce: 17:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna – podkroví 
popis akce: povídání a fotografie z 2900 km dlouhé pouti ze Zálesí do Santiaga de Compostely, 
vstupné 50 Kč 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna IC Chotěboř  
 
Olympic 
datum začátku akce: 12.6. 2018 
čas začátku akce: 20.00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: sokolovna 
popis akce: koncert, vstupné 500 Kč, předprodej v Informačním centru Chotěboř 
pořadatel: Panský dům a Cekus Chotěboř  
 
Dny města 
datum začátku akce: 13.6. 2018 
datum ukončení akce: 24.6. 2018 
místo konání (obec): Chotěboř 
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místo konání: podkroví knihovny, sokolovna, sál Základní umělecké školy, kino Chotěboř,  
náměstí T.G.M., letní stadion 
popis akce:  
13. června – Školní akademie ZŠ Smetanova, 17.00 sokolovna, přednáška 100 let vzniku ČSR, 
18.00 podkroví knihovny, 14. června Den otevřených dveří – 9.00 -16.00 Městský úřad, Odhalení 
obrazu Milana Lepešky – 17.00 Základní umělecké škola, Koncert žako – 18.00 sál Základní 
umělecké školy, Divadelní představení žáků 9. tříd ZŠ Smetanova – Charleyova teta, 19.00 kino 
Chotěboř, 15. června – Ceny města Chotěboř, 19.00 kinosál, účinkují: TK Ella Chotěboř, Tanja a 
saxofonistka Andrea, 14. – 17. června - výstava v budově školy, 90 let školy ve Smetanově ulici 
16. června 
program na náměstí: 13.00 Noband brothers 
14.20 předání ocenění zasloužilým fotbalistům 
14.45 Schod – pohádka pro děti i dospělé 
15.00 1. komentovaná prohlídka hasičské techniky 
15.20 Ridewheel – kaskadéři na kolech 
15.50 bubenická show pod vedením Luboše Pavlíka 
16.10 křest knihy 100 let fotbalu v Chotěboři 
16.25 2. komentovaná prohlídka hasičské techniky 
16.45 Box club Chotěboř – exhibice 
17.10 Ridewheel – kaskadéři na kolech 
17.50 fotbalová exhibice + soutěž pro diváky 
18.20 Janda band 
19.45 pivní soutěž 
20.00 Leona Machálková 
21.30 Nuklear 
program na stadionech: 
8.00 Okresní hasičská soutěž – letní stadion 
9.00 Juniorská hůlka – zimní stadion  
24. června – fotbalové odpoledne – na letním stadionu, 17.00 FC Chotěboř – SK Slavia Praha, od 
14.00 ocenění bývalých hráčů klubu, předzápasy, mládežnické exhibice, doprovodný program 
pořadatel: město Chotěboř, Cekus Chotěboř 
 
Koncert žáků ZUŠ 
datum začátku akce: 14.6. 2018 
čas začátku akce: 18:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: sál Základní umělecké školy 
popis akce: účinkují žáci hudebního oboru ZUŠ Chotěboř 
pořadatel: Základní umělecká škola Chotěboř  
 
Gastronomický festival Habry 
datum začátku akce: 16.6. 2018 
čas začátku akce: 10:00 
místo konání (obec): Habry 
místo konání: Žižkovo náměstí  
popis akce: 4. ročník gastronomického festivalu, doprovodný program: 10.00 zahájení, 10.05 
aerobik děti TJ sokol Habry, 10.10 žákovská kapela Veseláci, 11.30 aerobik dětí TJ Sokol Habry, 
11.55 aerobik dětí TJ Sokol Habry, 12.20 Dechová kapela Jižani, 14.50 pohádka O perníkové 
chaloupce v podání zdravotních klaunů, 16.20 Taneční skupina Amirah, 17.00 Kavijerock a Bára – 
hudební kapela, 19.00 Vock rock  
Gastro program: 11.10 Kuchařská show I, 11.35 barmanská show I, 14.30 ukázka tlučení másla 
Marta Vencovská, 14.40 vystoupení zástupce Gurmetstore domácí těstovina, 16.00 kuchařská show 
II, 16.30 barmanská show II 
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Absolventský koncert violoncellistek 
datum začátku akce: 20.6.2018  
čas začátku akce:18:00 
místo konání (obec): Chotěboř  
místo konání: sál Základní umělecké školy 
popis akce: účinkuje: B. Bílková a N. Terynková ve spolupráci s orchestrem KOMARY 
pořadatel: Základní umělecká škola Chotěboř  
 
Prodejní trhy 
datum začátku akce: 22.6.2018  
čas začátku akce: 08:00 
místo konání (obec): Chotěboř  
místo konání: parkoviště před OD Doubravka 
pořadatel: Jiří Němec  
 
Klavírní koncert 
datum začátku akce: 22.6.2018  
čas začátku akce: 18:00 
místo konání (obec): Chotěboř  
místo konání: sál Základní umělecké školy 
popis akce: klavírní koncert Natálie Ziklové 
pořadatel: Základní umělecká škola Chotěboř  
 
Setkání rodáků a přátel obce Maleč 
datum začátku akce: 23.6. 2018 
datum ukončení akce: 24.6. 2018 
čas začátku akce: 9:30 
místo konání (obec): Maleč  
popis akce: podrobný program viz www.malec.cz  
pořadatel: obec Maleč  
 
Absolventský koncert Hany Turkové 
datum začátku akce: 28.6.2018  
čas začátku: 18:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: sál Základní umělecké školy 
popis akce: účinkuje: Hana Turková, absolventka 4. ročníku II. stupně, ze třídy MgA. Michala 
Hájka 
pořadatel: Základní umělecká škola Chotěboř  
 
Festival fantazie 
datum začátku akce: 29.6.2018  
datum ukončení akce: 8.7.2018 
místo konání (obec): Chotěboř  
místo konání: KD Junior, sokolovna, kino Chotěboř, hala 
popis akce: Největší festival popkultury v ČR.  
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 aj. 
Další informace a program na http://www.festivalfantazie.cz 
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pořadatel: SFK Avalon o. s.  
 
Viktoria cup 2018 
datum začátku akce: 30.6.2018  
čas začátku akce: 10:00 
místo konání (obec): Jeřišno 
popis akce: 23.ročník Viktoria cupu, turnaj v malé kopané 
Přihlášky nejpozději do 26.6. 2018 
Hrací systém: 
– ve skupinách po 5,6 mužstvech na 4 hřišťích 
– bude upřesněn po prezenci družstev podle počtu družstev 
– od osmifinále či čtrvfinále – vyřazovací způsob… 
Pravidla: 
– podle pravidel malé kopané 
– hrací doba: 2 x 12 minut 
– počet hráčů: 4+1 (neomezené střídání) 
– hřiště: 40 x 20 m 
Rozhodčí  FAČR, startovné 700 Kč, občerstvení zajištěno ve sportovním areálu 
Informace a přihlášky : 777 204 043 ( L. Mrázek) 
Upozornění: 
– Start hráčů na vlastní nebezpečí 
– Každé mužstvo bude mít připravený míč pro hru 
– Mužstvo je přihlášeno a po zaplacení startovného 
– Za odložené věci se neručí 
– Po prezenci odevzdá vedoucí soupisku hráčů (max.12) 
pořadatel:  TJ Viktorie Jeřišno 
 
 
 
Aktuálně předprodáváme:  
kino – červen 2018 
Olympic – koncert  
Žalman a spol. – koncert  
Zbořený choť – představení divadla Vizita  
Caveman – One man show  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

K 26.5. 2018 zpracovalo: 
Informační centrum Chotěboř, Fominova 257, 583 01 Chotěboř 
Tel.: 569 626 634, icchotebor@cekus.eu, www.icchotebor.cz 

Změna programu vyhrazena. 
 


