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Kalendář akcí   
červenec a srpen 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  
 
Jaroslav Kreibich – Obrazy 
datum začátku akce: 21. 6. 2019 
datum ukončení akce: 2. 8. 2019 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna – podkroví 
popis akce: výstava je přístupné v otevírací době knihovny, tzn. Po 8 – 12 a 13 – 17.30, Út, St, Pá 
8 – 12 a 12.30 - 16 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a IC Chotěboř  
 
Uutěrky, uuplakáty, uutrička a uuskládačky grafické dílny z Návsí 
datum začátku akce:24. 6. 2019 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Zastavkafe (nám. T. G. M. 194) 
popi akce: otevřeno středa 10 – 18 a sobota 10 – 14 
pořadatel: Zastavkafe 
 
Festival fantazie 
datum začátku akce: 28. 6. 2019 
datum ukončení akce: 7. 7. 2019 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: sokolovna, KD Junior, kino Chotěboř, sportovní hala  
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popis akce: největší festival popkultury v ČR, 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.  
pořadatel: SFK Avalon o. s.  
 
Traktor + Walda gang 
datum začátku akce: 4. 7. 2019 
čas začátku akce: 20:00 
místo konání (obec): Golčův Jeníkov 
místo konání: letní parket Clubu Vagón 
pořadatel: Club Vagón  
 
Tour de Vepříkov 
datum začátku akce: 5. 7. 2019 
místo konání (obec): Vepříkov  
popis akce: cyklistický závod, prezence od 9 hodin na hasičském areálu, start v 10hodin, vyjížďka 
rozdělena na dvě etapy s celkovou délkou cca 40 km, startovné: 150 Kč dospělí, 80 Kč děti, 
startovné zahrnuje občerstvení při mezipřistání (lehčí jídlo, nápoj) a porci grilovaného masa po 
dojetí celé trasy, večer Letní kino cca od 21.30 s filmem Po čem muži touží. 
pořadatel: SDH Vepříkov  
 
Legiovlak 
datum začátku akce: 9. 7. 2019 
datum ukončení akce: 14. 7. 2019 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: nádraží ČD 
popis akce: Projekt Československé obce legionářské představuje věrnou repliku legionářského 
vlaku z období let 1918–1920, kdy na Transsibiřské magistrále v Rusku probíhaly válečné operace 
čs. legií. Otevřeno po - pá od 8:00 do 18:00 a o víkendu od 9:00 do 19:00, vstupné zdarma 
pořadatel: Československá obec legionářská a Sdružení přátel železnice v Chotěboři 
 
Prázdninové tvoření 
datum začátku akce: 10. 7. 2019 
datum ukončení akce: 12. 7. 2019 
čas začátku akce: 9:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna – dětské oddělení 
popis akce: vyrábění drobných dekorací, vždy od 9 do 12 hodin, příspěvek na materiál 20 Kč  
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a IC Chotěboř  
 
Otevřená badatelna 
datum začátku akce: 11. 7. 2019 
čas začátku akce: 14:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Městské muzeum 
popis akce: seminář o významném chotěbořském občanovi, učiteli Josefu Václavovi Neudoerflovi 
pořadatel: Městské muzeum  
 
Kino na kolečkách – Ženy v běhu  
datum začátku akce: 11. 7. 2019 
čas začátku akce: 21:40 
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místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: travnatá plocha u zimního stadionu 
popis akce: vstupné 90 Kč, občerstvení 
pořadatel: Kino na kolečkách  
 
Farmářské trhy 
datum začátku akce: 12. 7. 2019 
čas začátku akce: 8:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: nám. T. G. M. 
pořadatel: Jiří Němec  
 
Discgolfový turnaj  
datum začátku akce: 13. 7. 2019 
místo konání (obec): Vepříkov 
pořadatel: SDH Vepříkov  
 
Ibiza evolution open air 
datum začátku akce: 19. 7. 2019 
čas začátku akce: 20:00 
místo konání (obec): Golčův Jeníkov 
místo konání: letní parket Clubu Vagón 
pořadatel: Club Vagón  
 
Prodejní trhy 
datum začátku akce: 26. 7. 2019 
čas začátku akce: 8:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: nám. T. G. M. 
pořadatel: Jiří Němec  
 
Country půlení léta 
datum začátku akce: 27. 7. 2019 
čas začátku akce: 13:00 
místo konání (obec): Vilémov 
místo konání: fotbalové hřiště Vilémov 
popis akce: program: 13 – 14 Dejmy, 14.15 – 15.15 Country ladies, 15.30 – 16.30 Roháči, 16.45 – 
17.45 Jak je neznáte, 18 – 19 Vojta „Kiďák“ Tomáško, 19.15 – 20.15 Fernet, 20.30 – 21.30 Umí 
hovno, 21.45 – 22.45 Michal Tučný revival, 23.00 – 24.00 Michal Tučný revival, moderuje Milan 
Schmidt 
pořadatel: Městys Vilémov a Country radio  
 
Pouťové pečení pro varhany 
datum začátku akce: 27. 7. 2019 
čas začátku akce: 15:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: farní zahrada u kostela sv. Jakuba 
popis akce: soutěžní přehlídka pouťových výrobků, koncerty, posezení, prohlídka věže a varhan 
pořadatel: Spolek pro opravu varhan v kostele sv. Jakuba v Chotěboři  
 
Farmářské trhy 
datum začátku akce: 2. 8. 2019 
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čas začátku akce: 8:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: nám. T. G. M. 
pořadatel: Jiří Němec  
 
Prázdninové tvoření 
datum začátku akce: 6. 8. 2019 
datum ukončení akce: 8. 8. 2019 
čas začátku akce: 9:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna – dětské oddělení 
popis akce: vyrábění drobných dekorací, vždy od 9 do 12 hodin, příspěvek na materiál 20 Kč  
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a IC Chotěboř  
 
Letní škola seniorů Kraje Vysočina 2019 – Rozhýbejme svoje klouby a tělo 
pomocí vývojových metod 
datum začátku akce: 7. 8. 2019 
čas začátku akce: 10:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna – podkroví 
popis akce: přednáší Aleš Chytil, vstupné pro seniory zdarma 
pořadatel: Krajský úřad Kraje Vysočina  
 
Kino na kolečkách – Jak vycvičit draka 
datum začátku akce: 7. 8. 2019 
čas začátku akce: 21:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: kino Chotěboř 
popis akce: vstupné 90 Kč, občerstvení 
pořadatel: Kino na kolečkách  
 
Václav Chalupa – Dílo 
datum začátku akce: 9. 8. 2019 
čas začátku akce: 16:00 
datum ukončení akce: 20. 9. 2019 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna – podkroví 
popis akce: vernisáž výstavy se koná 9. srpna v 16 hodin, výstava, otevřeno Po 8 – 12 a 13 – 17.30, 
Út, St a Pá 8 – 12 a 12.30 – 16 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a IC Chotěboř  
 
DETTOfest 
datum začátku akce: 10. 8. 2019 
čas začátku akce: 15:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: letní areál U Nádržky 
popis akce: program: 15.15 – 16.15 Ivo Jahelka – písničky zpod taláru, 16.15 – 17.15 Poutníci – folk 
a country, 17.15 – 18.30 DETTO – křest CD, 18.30 – 19.30 Lokálka – tragedy country, 19.30 – 20.30 
Wyrton – bluegrass music, 20.30 – 22.00 Bartet – olddrh music, moderuje Václav Souček,  
vstupné: 250 Kč v předprodeji, 290 Kč na místě, předprodej v Informačním centru Chotěboř 
pořadatel: Cekus Chotěboř  
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Prodejní trhy 
datum začátku akce: 16. 8. 2019 
čas začátku akce: 8:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: nám. T. G. M. 
pořadatel: Jiří Němec  
 
Pouťová zábava  
datum začátku akce: 17. 8. 2019 
čas začátku akce: 20:00 
místo konání (obec): Maleč 
místo konání: letní parket 
popis akce: hraje kapela Trik  
 
Letní škola seniorů Kraje Vysočina 2019 – Zahrádka pro radost i pro zdraví 
datum začátku akce: 21. 8. 2019 
čas začátku akce: 10:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna – podkroví 
popis akce: přednáší Peter Gajdoštin, vstupné pro seniory zdarma 
pořadatel: Krajský úřad Kraje Vysočina 
 
Pivovarské slavnosti 
datum začátku akce: 24. 8. 2019 
čas začátku akce: 13:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: plocha u zimního stadionu 
popis akce: vystoupí Ivanka Devátá a Libor Šimunek, Josef IX. a Mina, Alkehol, Civilní obrana, Petr 
Kolář, Aleš Brichta Project a Fousatej hat, program pro děti, vstupné dobrovolné 
pořadatel: Pivovar Chotěboř  
 
Rozloučení s létem 
datum začátku akce: 24. 8. 2019 
místo konání (obec): Vepříkov  
popis akce: ukázka výcviku dravců, od 17 hodin živá hudba – Kanystr, skákací hrad, aquazorbing, 
program pro děti 
pořadatel: SDH Vepříkov  
 

Honza Vančura a Plavci  
datum začátku akce: 29. 8. 2019 
čas začátku akce: 20:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: kino Chotěboř 
popis akce: vstupné 200 Kč v předprodeji, 230 Kč na místě, rezervace na www.cekus.eu, 
předprodej v Informačním centru Chotěboř 
pořadatel: Cekus Chotěboř  
 

Leoš Mareš show 
datum začátku akce: 31. 8. 2019 
místo konání (obec): Golčův Jeníkov 
místo konání: letní parket Club Vagón 
popis akce: DJ Mr. Vee, fire a pyro show, lase show atd.  
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pořadatel: Club Vagón  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Aktuálně předprodáváme:  
kino - červenec a srpen 2019 
DETTOfest 
Honza Vančura a Plavci 
Heligonica  
Miroslav Donutil – Ptejte se mě, na co chcete… 
SCREAMERS – Smím prosit?  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K 27. 6. 2019 zpracovalo: 
Informační centrum Chotěboř, Fominova 257, 583 01 Chotěboř 
Tel.: 569 626 634, icchotebor@cekus.eu, www.icchotebor.cz 

Změna programu vyhrazena. 
 


