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Jana Horkelová - obrazy  
datum začátku akce: 24.04.2015 

datum ukončení akce: 24.05.2015 
čas začátku akce: 09.00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Městské muzeum – zámek 
druh akce: ostatní 
stručný popis akce: Vernisáž se uskuteční 23.04.2015 v 
17.00 hodin. Otevírací doba: út - ne 9.00 - 12.00 a 
13.00 - 17.00 hodin. Prohlídky vždy v celou hodinu. 
pořadatel: CEKUS Chotěboř  
 
Výstava Historie chotěbořského skautingu 
v rámci jeho 95. výročí  
datum začátku akce: 27.04.2015 

datum ukončení akce: 12.06.2015 
čas začátku akce: 08.00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna Chotěboř – podkroví  
druh akce: ostatní 
stručný popis akce: Výstavu pořádá pan Ing. Vladimír Menšík s místním skautským 
střediskem Doubravka, jehož je členem. Vernisáž se uskuteční 24.4. 2015 v 17.00 
hodin. Otevřeno: Po 8.00 – 12.00 a 13.00 – 17.30, Út – Pá 8.00 – 16.00.  
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a Informační centrum Chotěboř 
 
GameFFest - festival her všeho druhu 
datum začátku akce: 30.04.2015 
datum ukončení akce: 03.05.2015 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: hotel Fantazie (bývalý hotel U zámku) 
druh akce: pro děti, ostatní 
stručný popis akce: pořadatel SFK Avalon 
 
Prvomájové dopoledne  
datum začátku akce: 01.05.2015 
čas začátku akce: 8.30 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: nám. T.G.M. 
druh akce: pro děti, ostatní 
stručný popis akce: Program: vystoupení hudebního dua Josef Pinkava a Olga 
Březinová, mažoretky, aerobik, kolotoč, skákací hrad, občerstvení. 
pořadatel: ČSSD 
 
Jarní procházka s koňmi  
datum začátku akce: 02.05.2015 
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čas začátku akce: 09.00 
místo konání (obec): Borek 
druh akce: pro děti, ostatní 
stručný popis akce: Setkání v Borku v čase 9.00 - 9.30 hodin. Následovat bude 
putování jarní rozkvetlou přírodou, opékání buřtů na ohni, možnost jízdy na koních 
pro malé i velké, pro zkušené i začátečníky. Návrat zpět bude kolem 14. hodiny. S 
sebou: buřty a pečivo. Více informací na tel. 608 888 421. 
pořadatel: Rekreační jízdárna Borek  
 
Májový smyčcový koncert 
datum začátku akce: 02.05.2015 
čas začátku akce: 17.00 
místo konání (obec): Vilémov 
místo konání: zámek Vilémov 
druh akce: kulturní 
stručný popis akce: Na programu žákovského koncertu jsou skladby B. Smetany, A. 
Dvořáka, B. Martinů, J. J. Brevala, Fr. Couperina, M. Brucha a dalších skladatelů. 
Zámek Vilémov bude otevřen od 15 do 19 hodin, návštěvníci si mohou prohlédnout 
zahradu a část interiérů zámku. Vstupné se neplatí.  
pořadatel: ZUŠ J. V. Stamice Havlíčkův Brod, ZUŠ Chotěboř a zámek Vilémov  
 
40 let profesionálních hasičů v Chotěboři – výstava 
datum začátku akce: 03.05.2015 
datum ukončení akce: 21.06.2015 
čas začátku akce: 14.00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Městské muzeum – zámek 
druh akce: ostatní 
stručný popis akce: Vernisáž se uskuteční 3.5. 
2015 ve 14.00 hodin. Otevírací doba: út - ne 
9.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00. Prohlídky vždy v 
celou hodinu.  
pořadatel: CEKUS Chotěboř 
 
O koblížkovi  
datum začátku akce: 06.05.2015 
čas začátku akce: 9.30 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: KD Junior 
druh akce: pro_děti 
stručný popis akce: Pohádka Divadla Úsměv Ludmily Frištenské v rámci mateřského 
klubu Chotěboř. 
pořadatel: DDM-SVČ Junior Chotěboř 
 
Soutěž mladých hasičů 
datum začátku akce: 08.05.2015 
čas začátku akce: 13.00 
místo konání (obec): Habry  
místo konání: hasičský areál před zbrojnicí  
druh akce: sportovní 
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stručný popis akce: štafeta dvojic, štafeta 4x60 a požární útok. Jednotlivá družstva 
budou soutěžit ve starší a mladší kategorii. Z každé kategorie dvě vítězná družstva 
postupují do okresního kola.  
pořadatel: SDH Habry  
 
Pohádková mašinka  
datum začátku akce: 08.05.2015 
čas začátku akce: 13.00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: vlakové nádraží 
druh akce: pro děti, ostatní 
stručný popis akce: Pohádkový les s postavami z pověstí z Doubravky, oheň a 
opékaní buřtů, občerstvení v cíli, doprava zpět historickým autobusem. Odjezdy 
pohádkové mašinky: Nádraží ČD Havl. Brod 12.30, Nádraží ČD Chotěboř 13.00, 
14.15 a 15.30, Nádraží ČD Ždírec nad Doubravou 13.30, 14.45, 15.50. Podvečerní 
pokračování akce: okružní projížďky historickým autobusem Škoda 706 RTO, trasa 
Chotěboř-Dolní Sokolovec-Bezděkov-Libice nad Doubravou-Chotěboř, odjezdy v 
18.00 a v 18.45 hodin, nástup možný na nádraží nebo na náměstí (zastávka č. 5), 
jízdné 20 Kč na osobu.  
pořadatel: DDM-SVČ Junior Chotěboř, Sdružení přátel železnice v Chotěboři 
 
Ukázka střetnutí z konce druhé světové války  
datum začátku akce: 08.05.2015 
čas začátku akce: 19.30 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: vlakové nádraží 
druh akce: ostatní 
stručný popis akce: Součástí akce bude vzpomínka u pomníku padlých na nádraží u 
příležitosti 70. výročí konce druhé světové války. Vstupné dobrovolné, možnost 
dopravy z náměstí historickým autobusem zdarma (odjezdy v 18.30 a 19.15 ze 
zastávky č. 5)  
pořadatel: Sdružení přátel železnice v Chotěboři 
 
Májová keramika 
datum začátku akce: 09.05.2015 
čas začátku akce: 9.00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: KD Junior 
druh akce: ostatní 
stručný popis akce: Keramická dílna 
pořadatel: DDM-SVČ Junior Chotěboř 
 
Okrsková soutěž v požárním sportu  
datum začátku akce: 09.05.2015 
čas začátku akce: 13.00 
místo konání (obec): Vepříkov 
místo konání: hasičský areál 
druh akce: sportovní 
pořadatel: SDH Vepříkov  
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Koncert Ska-punk Ro(c)ku 
datum začátku akce: 09.05.2015 
čas začátku akce: 20.30 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Panský dům 
druh akce: kulturní 
stručný popis akce: Zahrají kapely Defragment a Žádnej stres. Vstupné: 80,- v 
předprodeji, 100,- na místě.  
pořadatel: Panský dům Chotěboř  
 
Mamzelle Nitouche - procházka oblíbenou operetou 
datum začátku akce: 10.05.2015 
čas začátku akce: 17.00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: kino Chotěboř 
druh akce: kulturní 
stručný popis akce: Pořad Lubomíra Havláka ke Dni matek. Vstupné: 140,- Kč v 
předprodeji, 70,- Kč držitelé abonentních průkazů a 160,- Kč na místě. Předprodej 
v Informačním centru Chotěboř.  
pořadatel: CEKUS Chotěboř 
 
Majáles 2015  
datum začátku akce: 15.05.2015 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: hotel Fantazie (bývalý hotel U zámku) 
druh akce: kulturní 
pořadatel: Obchodní akademie Chotěboř 
 
The Southern Blues Kings 
datum začátku akce: 15.05.2015 
čas začátku akce: 20.00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Panský dům 
druh akce: kulturní 
stručný popis akce: Zahraje kapela The Southern Blues Kings - Jim Leach, Terry 
Mabey, Tomas Siroky, Tony Bell, vstupné: v předprodeji 150,-, na místě 200,- Kč. 
pořadatel: Panský dům Chotěboř 
 
Trylkování  
datum začátku akce: 16.05.2015 
čas začátku akce: 5.15 
místo konání (obec): Sobíňov 
místo konání: Sobíňov  
druh akce: vzdělávací, ostatní 
stručný popis akce: Program: 5.15 sraz účastníků na chotěbořském vlakovém 
nádraží, 5.20 odjezd vlakem do Sobíňova do terénní stanice ZO ČSOP Chotěboř, 
6.00 - 11.00 poslech a pozorování ptáků a ukázka kroužkování, 11.26 konec akce a 
odjezd účastníků do Chotěboře.  
pořadatel: ZO ČSOP Chotěboř a Gymnázium Chotěboř 
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Chotěbořská koule - 17. ročník míčového sedmiboje  
datum začátku akce: 16.05.2015 
čas začátku akce: 8.30 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: kurty TJ CHS 
druh akce: sportovní 
stručný popis akce: Prezentace do 8.00 hodin, začátek v 8.30 hodin, konec cca do 
20.00 hodin, sraz na volejbalových kurtech TJ CHS Chotěboř. Startovné za dvojici 
400,- Kč. Sedmiboj zahrnuje: "čtyřhry" - volejbal, tenis, nohejbal, stolní tenis a 
"penalty" - házená, košíková, fotbal. Letos se opět hraje na dvě porážky. S sebou: 
přezutí do haly. Občerstvení zajištěno. Přihlášky: Ondřej Pravda, 
o.pravda@post.cz, poslední týden na tel. 603 794 407.  
pořadatel: oddíl volejbalu TJ CHS Chotěboř 
 
Okrsková soutěž 
datum začátku akce: 16.05.2015 
čas začátku akce: 13.00 
místo konání (obec): Habry 
místo konání: hasičský areál před zbrojnicí 
druh akce: sportovní  
stručný popis akce: Soutěž se bude řídit směrnicemi hasičských sportovních soutěží. 
Prezentace je od 12 hodin v areálu. 100 m překážek – kategorie ženy a muži, 
Požární útok – kategorie: ženy 2B + 4C, muži 3B + 4C. Prezentace bude při příjezdu, 
první startují ženy. Pořadí družstev bude vylosováno. Elektronická časomíra na 100 
m překážek i útok s vyrážecími terči, přetlakový ventil, zásahové hadice, příprava 
na základně 5 minut. Občerstvení zajištěno. Informace na tel. 603 514 056.  
pořadatel: SDH Habry  
 
Červená karkulka 
datum začátku akce: 16.05.2015 
čas začátku akce: 16.00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: KD Junior 
druh akce: pro děti 
stručný popis akce: Pohádka Divadla Úsměv Ludmily Frištenské 
pořadatel: Divadlo Úsměv Ludmily Frištenské 
 
4. Festival dechových hudeb  
datum začátku akce: 17.05.2015 
čas začátku akce: 13.00 
místo konání (obec): Golčův Jeníkov 
místo konání: Club Vagon 
druh akce: kulturní 
stručný popis akce: Program: Rebelka, Věnovanka, Jásalka band, Golčovanka, 
občerstvení zajištěno, 500 míst k sezení, většina krytá, k dispozici taneční parket, 
předprodej vstupenek: Lanete Golčův Jeníkov, tel. 569 442 577, vstupné 100,- Kč.  
 
 
Závěrečné vystoupení žáků tanečního oboru  
datum začátku akce: 20.05.2015 
čas začátku akce: 18.00 
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místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: sokolovna 
druh akce: ostatní 
pořadatel: Základní umělecká škola Chotěboř 
 
Pečeme s dětmi sladké perníčky 
datum začátku akce: 21.05.2015 
čas začátku akce: 09.00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Základní škola Buttulova 
druh akce: pro děti, ostatní 
stručný popis akce: Oblíbená kuchařská akce, sraz v 9.00 před Základní školou 
Buttulova. Tentokrát se budou péct výborné měkké perníčky dětem k jejich 
blížícímu se svátku. Vstupné 50,- Kč, náhlášení na e-mail: 
hanihochmanova@seznam.cz  
pořadatel: DDM-SVČ Junior Chotěboř 
 
Koncert žáků ZUŠ Chotěboř 
datum začátku akce: 21.05.2015 
čas začátku akce: 18.00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: sál Základní umělecké školy 
druh akce: kulturní 
pořadatel: Základní umělecká škola Chotěboř 
 
Crash!  
datum začátku akce: 23.05.2015 
čas začátku akce: 20.00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Panský dům 
druh akce: kulturní 
stručný popis akce: Vstupné: v předprodeji 50,- Kč, na místě 60,- Kč, předprodej v 
Informačním centru Chotěboř a v Panském domě.  
pořadatel: Panský dům Chotěboř 
 
Koncert Chotěbořského Komorního orchestru  
datum začátku akce: 28.05.2015 
čas začátku akce: 18.30 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: sál Základní umělecké školy 
druh akce: kulturní 
pořadatel: Chotěbořský komorní orchestr 
 
Noc kostelů 
datum začátku akce: 29.05.2015 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: kostel sv. Jakuba 
druh akce: kulturní 
stručný popis akce: Účinkují žáci ZUŠ Chotěboř  
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Koncert skupiny Keks  
datum začátku akce: 29.05.2015 
čas začátku akce: 21.00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: sokolovna 
druh akce: kulturní 
stručný popis akce: Vstupné: 150,- Kč v předprodeji, 180,- Kč na místě. Předprodej 
v Informačním centru Chotěboř. 
 pořadatel: Keks 
 
Sergej Prokofjev: Romeo a Julie - záznam baletního představení  
datum začátku akce: 30.05.2015 
čas začátku akce: 20.00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: kino Chotěboř 
druh akce: kulturní 
stručný popis akce: Vstupné: 250,- Kč. Předprodej v Informačním centru Chotěboř. 
pořadatel: CEKUS Chotěboř 
 
Dětský den  
datum začátku akce: 31.05.2015 
čas začátku akce: 13.00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: okolí KD Junior 
druh akce: pro děti 
pořadatel: DDM-SVČ Junior Chotěboř 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
                                                
 
 
 
                                                      
 
 
 
 
 
 

K 25.4. 2015 zpracovalo: 
Informační centrum Chotěboř, Krále Jana 258, 583 01 Chotěboř 
Tel.: 569 626 634, infocentrum@chot.cz, www.icchotebor.cz 

Změna programu vyhrazena.  


