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Festival fantazie 2014 
datum začátku akce: 27.06.2014 
datum ukončení akce: 06.07.2014 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: KD Junior, sokolovna, kino, hotel Fantazie 
druh akce: ostatní 
stručný popis akce: sci-fi, vesmír, technika, horor, záhady, mýty, film, hry, 
literatura, internet, zábava 
pořadatel: SFK Avalon 
 
Šotek v muzeu Chotěboř 
datum začátku akce: 27.06.2014 
datum ukončení akce: 26.10.2014 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Městské muzeum - zámek 
druh akce: kulturní 
stručný popis akce: Hravá výstava pro celou rodinu + nové stálé expozice Jindřich 
Prucha a Zdenek Rykr. Otvírací doba: Út-Ne 9:00-12:00 a 13:00-17:00 h. 
pořadatel: CEKUS Chotěboř 
 
Poezie - Lyra Pragensia 
datum začátku akce: 01.07.2014 
datum ukončení akce: 31.08.2014 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: čítárna městské knihovny 
druh akce: kulturní 
stručný popis akce: ze sbírky Jaroslava Kreibicha, otevřeno Po 8:00-12:00,  
13:00-17:30, Út, St, Pá 8:00-12:00, 12:30-16:00 h. 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna Chotěboř 
 
XV. noční soutěž hasičů Habry 
datum začátku akce: 04.07.2014 
čas začátku akce: 20:30 h. 
místo konání (obec): Habry 
místo konání: náměstí 
druh akce: ostatní 
pořadatel: SDH Habry 
 
Turnaj v malé kopané o putovní pohár starosty 
datum začátku akce: 05.07.2014 
čas začátku akce: 8:00 h. 
místo konání (obec): Nová Ves u Chotěboře 
místo konání: Travnatá plocha Sokol Nová Ves 
druh akce: sportovní 
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stručný popis akce: XIV. ročník,  STARTOVNÉ NA MÍSTĚ 650 Kč, OBČERSTVENÍ 
ZAJIŠTĚNO  
8:00–8:30 PREZENTACE 
8:30–8:45 ROZLOSOVÁNÍ 
9:00 ZAČÁTEK TURNAJE   
pořadatel: MO ČSSD NOVÁ VES U CHOTĚBOŘE A TJ SOKOL NOVÁ VES U CHOTĚBOŘE 
 
TOUR DE VEPŘÍKOV 
datum začátku akce: 05.07.2014 
čas začátku akce: 9:00 h. 
místo konání (obec): Vepříkov 
místo konání: hasičský areál 
druh akce: sportovní, pro děti 
stručný popis akce: 6. ročník cyklistické vyjížďky. Prezentace od 9:00 h., 
předpokládaný start 10:00 h. Vyjížďka bude rozdělena na dvě etapy s celkovou 
délkou asi 40 km. Startovné 120 Kč, děti 60 Kč - zahrnuje občerstvení při 
mezipřistání (lehčí jídlo a nápoj) a porci grilovaného prasátka po dojetí celé trasy. 
Večer letní kino - Babovřesky. 
pořadatel: SDH Vepříkov 
 
4. kolo Rebel havlíčkobrodské ligy v požárním sportu 
datum začátku akce: 05.07.2014 
čas začátku akce: 12:00 h. 
místo konání (obec): Kámen 
místo konání: hasičská dráha v Kameni u Havlíčkova Brodu 
druh akce: sportovní 
pořadatel: SDH Kámen 
 
HUDEBNÍ DOUBRAVKA 2014 - Antonín Dvořák: RUSALKA 
datum začátku akce: 05.07.2014 
čas začátku akce: 17:00 h. 
místo konání (obec): Bílek u Chotěboře 
místo konání: Bílek - přírodní scéna u řeky Doubravy 
druh akce: kulturní 
stručný popis akce: u příležitosti 110. výročí úmrtí Antonína Dvořáka, účinkují 
sólisté opery ND - Eva Děpoltová, Valentin Prolat, Luděk Vele, Lenka Šmídová; SPS 
Doubravan, členové DOM při ZUŠ Chotěboř, taneční skupina Taokra a děti 
pořadatel: Osadní výbor Bílek 
 
Trhy na náměstí 
datum začátku akce: 11.07.2014 
čas začátku akce: 8:00-17:00 h. 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: náměstí T. G. M. 
druh akce: ostatní 
pořadatel: Jiří Němec 
 
Promenádní koncert 
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datum začátku akce: 12.07.2014 
čas začátku akce: 14:00 h. 
místo konání (obec): Golčův Jeníkov 
místo konání: náměstí T. G. M. 
druh akce: kulturní 
stručný popis akce: hraje POPULÁRNÍ SEXTET 
pořadatel: Město Golčův Jeníkov 
 
Bílek Open Air 
datum začátku akce: 12.07.2014 
čas začátku akce: 15:00 h. 
místo konání (obec): Bílek u Chotěboře 
místo konání: Bílek - areál p. Šupity 
druh akce: ostatní 
stručný popis akce: Vystoupí kapely Blueskop (country) a Crash (zábavové písně). 
Občerstvení zajištěno (grilovaná kýta a možnost opékání špekáčků). Vstupné 
dobrovolné. 
pořadatel: SDH Bílek 
 
Rugby League 
datum začátku akce: 12.07.2014 
čas začátku akce: 17:00 a 19:00 h. 
místo konání (obec): Tis 
druh akce: sportovní 
stručný popis akce: 17:00 h. výkop U20 – Vrchlabí; 19:00 h. výkop ČR versus Malta 
pořadatel: CZECH RUGBY 
 
New Titan 
datum začátku akce: 12.07.2014 
čas začátku akce: 21:00 h. 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: aréna - zimní stadion 
druh akce: ostatní 
stručný popis akce: taneční zábava, občerstvení zajištěno, vstupné: předprodej   
(IC Chotěboř) 80 Kč, na místě 100 Kč 
pořadatel: CEKUS Chotěboř 
 
Sraz malotraktorů domácí výroby 
datum začátku akce: 12.07.2014 
čas začátku akce: 12:00 h. 
místo konání (obec): Vilémov 
druh akce: sportovní, ostatní 
stručný popis akce: 12:00 prezentace, 13:00 h. začátek soutěže; občerstvení 
zajištěno 
pořadatel: M. Rejchart 
 
Monty Python 
datum začátku akce: 20.07.2014 
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čas začátku akce: 20:00 h. 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: digitální kino 
druh akce: kulturní 
stručný popis akce: Návrat skupiny Monty Python po 30 letech v přímém přenosu z 
Londýna. Anglicky s českými titulky. Vstupné 250 Kč. 
pořadatel: CEKUS Chotěboř 
 
Obrazy Jaroslava Kreibicha 
datum začátku akce: 23.07.2014 
datum ukončení akce: 10.09.2014 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Městská knihovna Chotěboř - SKM 
druh akce: kulturní 
stručný popis akce: Otvírací doba: Po 8:00-12:00, 13:00-17:30, Út-Pá 8:00-16:00,  
So a svátky 8:00-12:00, Ne 13:00-17:00 h. 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna Chotěboř 
 
VAGONFEST 
datum začátku akce: 26.07.2014 
čas začátku akce: 13:00 h. 
místo konání (obec): Golčův Jeníkov 
místo konání: letní parket 
druh akce: ostatní 
stručný popis akce: 
Vystoupí:  
13:30-14:30 ARAX  
15:00-16:00 JAKSI TAKSI  
16:30-17:30 DOGA  
18:00-19:00 MORČATA NA ÚTĚKU  
19:30-20:30 ZAKÁZANÝ OVOCE  
21:00-22:00 KRUCIPÜSK  
22:30-23:30 NONAME  
00:00-01:00 DEBILL HEADS 
Vstupné: předprodej (IC Chotěboř) 326 Kč, na místě 370 Kč 
pořadatel: A+A PRODUCTION 
 
Borovská desítka 
datum začátku akce: 26.07.2014 
čas začátku akce: 17:00 h. 
místo konání (obec): Havlíčkova Borová 
druh akce: sportovní, pro děti 
stručný popis akce: Běžecký závod na 10 km a kratší. 
pořadatel: TJ CHS TURBO Chotěboř 
 
Green Day Revival Praha 
datum začátku akce: 26.07.2014 
čas začátku akce: 21:00 h. 
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místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: aréna - zimní stadion 
druh akce: ostatní 
stručný popis akce: předkapela Fofrton; taneční zábava; občerstvení zajištěno, 
vstupné: předprodej (IC Chotěboř) 100 Kč, na místě 130 Kč 
pořadatel: CEKUS Chotěboř 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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