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Výstava klasických fotografií AFUK 
kdy: 22.3.2013 09:00 – 5.5.2013 17:00 
kde: zámecké výstavní prostory 
adresa: Riegrova 1, Chotěboř 
popis akce: Asociace Fotografů a Uživatelů temných Komor (AFUK) Vás srdečně zve 
na 2. ročník výstavy klasických fotografií svých členů. V rámci výstavy budou 
vystavovat též vybraní členové partnerské organizace FADU působící ve Velké 
Británii. 
Výstava je přístupná od úterý do neděle od 9:00-12:00 a 13:00-17:00 hodin. 
kategorie: kulturní, výstava 
pořádá: CEKUS Chotěboř 
 
Výstava: Umělecká díla Ilony a Martina Šteklových 
kdy: 6.4.2013 19:00 – 24.5.2013 
kde: Penzion a restaurace Bílek 
adresa: Bílek 53, Chotěboř 
kategorie: kulturní, výstava 
pořádá: Penzion a restaurace Bílek 
 
Výstava: Drobná lidová keramika 
kdy: 1.5.2013 08:00 – 30.6.2013 17:00 
kde: městská knihovna 
adresa: Krále Jana 258, Chotěboř 
popis akce: Exponáty na výstavu zapůjčil pan Jaroslav Kreibich.  Prohlédnout si ji 
můžete v čítárně knihovny v otevírací době informačního centra. 
kategorie: kulturní, výstava 
pořádá: Městská knihovna Chotěboř 
 
Prvomájové dopoledne 
kdy: 1.5.2013 08:30 
kde: náměstí T. G. M. Chotěboř 
adresa: náměstí Tomáše Garrigue Masaryka 199, Chotěboř 
popis akce: Mažoretky, hudba, ukázky hasičské techniky, skákací hrad, kolotoč, 
dětský koutek, občerstvení. Akce se uskuteční od 8.30 do 12.00 hodin.  V případě 
velmi nepříznivého počasí se akce nekoná. 
kategorie: ostatní 
pořádá: ČSSD 
 
Výstava prací žáků výtvarného oboru ZUŠ Chotěboř 
kdy: 3.5.2013 16:00 – 14.6.2013 16:00 
kde: společenská a kulturní místnost 
adresa: Krále Jana 258, Chotěboř 
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popis akce: Městská knihovna společně se žáky a vyučující Vás zve na výstavu prací 
výtvarného oboru. 
Vernisáž proběhne 3.května 2013 v 16:00 hod. Výstava potrvá do 14. června 
2013 a přístupná je v otevírací době infocentra. 
Expozice bude rozdělena do tří úseků. 
1/Keltové – seznámení s Keltskou kulturou, legendami a uměním – k vidění budou: 
mince, šperky, keltské helmy, tradiční nádoby, dokonce budeme mít možnost 
nahlédnout do Keltské svatyně 
2/Černá Afrika – Afrika jako kolébka lidstva: Africké kmeny, masky, ale i rozmanitá 
příroda a zvířata 
3/Secese – návrat o 100 let zpět: Inspirace v dílech slavných umělců: Alfons Mucha, 
Gustav Klimt a Antoní Gaudí; práce jsou zastoupené jak v keramice, tak i v kresbě 
a grafice; Shlédnout můžete secesní maskaróny, mozaiky a můžete se seznámit i s 
dobovou módou. Doplňující téma: černobílá fotografie. 
kategorie: kulturní, výstava 
pořádá: Městská knihovna Chotěboř 
 
Den Země – hra pro děti a rodiče 
kdy: 4.5.2013 09:00 
kde: terénní stanice ČSOP 
adresa: Sobíňov 
popis akce: Začátek akce je v 9.00 hodin u terénní stanice ČSOP v Sobíňově.  
Pro úspěšné soutěžící je připravena řada odměn, svačinka u našich hodných 
babiček, lanové překážky v blízkém lese, pečení placek na ohni…. 
kategorie: ostatní, pro děti 
pořádá: Český svaz ochránců přírody, základní organizace Chotěboř 
 
Májový koncert v Modletíně 
kdy: 5.5.2013 15:00 
kde: kostel sv. Anny 
adresa: Modletín 
popis akce: Vokální soubor Oktet vystoupí v modletínském kostele sv. Anny. Zazní 
písně domácí i cizí, venkovské i městské, lidové i jazzové, jarní i zimní. Více na 
www.benediktus.org a www.oktet.cz. 
kategorie: koncert, kulturní 
pořádá: Občanské sdružení Benediktus a vokální soubor Oktet 
 
Hudební slavnosti dětem 
kdy: 5.5.2013 15:00 
kde: Restaurace a penzion "Salaš Hájek" 
adresa: Střížov 93, Chotěboř 
popis akce: J. Samson Lenk – písničky z večerníčků a pohádek (Méďové, Vydrýsek) + 
ZUŠ J. V. Stamice Havlíčkův Brod, pobočka Přibyslav. Program: koncert, křest malé 
ovečky, králičí hop – J. Šíp. Koncert v rámci festivalu Hudební slavnosti 2013. Vstup 
zdarma. 
kategorie: koncert, kulturní, pro děti 
pořádá: Mirka Strejčková 
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Čtenářská dílna III 
kdy: 6.5.2013 17:15 
kde: společenská a kulturní místnost 
adresa: Krále Jana 258, Chotěboř 
popis akce: Již třetí setkání s Mgr. Lucií Dostálkou, tentokrát o knize ŽERT od 
Milana Kundery. Setkání je určeno pro všechny, kteří knihu v nedávné době 
přečetli. 
kategorie: ostatní 
pořádá: Městská knihovna Chotěboř 
 
Jak ševci zvedli vojnu pro červenou sukni 
kdy: 8.5.2013 13:00 
kde: nádraží 
adresa: 5. května 491, Chotěboř 
popis akce: Pohádková hra pro děti a rodiče (tradiční “Pohádkový les” – tentokrát 
opět s mašinkou). Přijďte pomoct Kubovi a Stázině, velká odměna vás nemine! 
Začátek: Nádraží ČD; Konec: Dolní Sokolovec 
Odjezdy vlaku Chotěboř: 13.00, 13.45, 14.45, 15.30. Odjezdy vlaku Ždírec nad 
Doubravou: 13.25, 14.10, 15.05. 
Oheň na opékání buřtů, občerstvení, odvoz autobusem do Chotěboře. Vstupné 30 
Kč. 
kategorie: ostatní, pro děti 
pořádají: Junior DDM-SVČ, Sdružení přátel železnice, PS Mláďata. 
 
O koblížkovi 
kdy: 9.5.2013 09:30 
kde: KD Junior 
adresa: Tyršova 793, Chotěboř 
popis akce: Pohádka Divadla Úsměv Ludmily Frištenské, program v rámci 
mateřského klubu. 
kategorie: pro děti 
pořádá: DDM-SVČ Junior Chotěboř 
 
Výstava: Samorosty Petra Svatoně + Biblické obrázky Ludmily 
Dohnalové 
kdy: 10.5.2013 09:00 – 30.6.2013 17:00 
kde: zámecké výstavní prostory 
adresa: Riegrova 1, Chotěboř 
popis akce: Výstava v městském muzeu – na zámku. Otevřeno je denně mimo 
pondělí od 9.00 do 12.00 hodin a od 13.00 do 17.00 hodin. 
Dne 18.5.2013 je Mezinárodní den muzeí a vstup je zdarma. 
kategorie: kulturní, výstava 
pořádá: CEKUS Chotěboř 
 
Majál(f)es(t) 
kdy: 10.5.2013 
kde: sokolovna 
adresa: Tyršova 712, Chotěboř 
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popis akce: Průvod městem na téma “Pohádky”. Dále program v sokolovně – mimo 
jiné vystoupení kapel Defragment a Morava. Vstupné 50 Kč. Podrobný program 
naleznete na plakátech. 
kategorie: koncert, ostatní 
pořádají: studenti 3. ročníku Obchodní akademie Chotěboř 
 
Pečení srdíček pro maminky 
kdy: 10.5.2013 09:30 
kde: KD Junior 
adresa: Tyršova 793, Chotěboř 
popis akce: Spolu s dětmi budeme vyrábět a péct srdíčka z těsta. Cena 40 Kč. 
Program v rámci mateřského klubu. 
kategorie: pro děti 
pořadá: DDM-SVČ Junior Chotěboř 
 
Králičí hop 
kdy: 11.5.2013 10:00 
kde: areál chovatelů 
adresa: Hromádky z Jistebnice 1694 
popis akce: Další závod turnaje o Pohár města Chotěboř se uskuteční od 10.00 do 
17.00 hodin. 
kategorie: ostatní, sportovní 
pořádá: Lada Šípová 
 
Okrsková soutěž v požárním sportu 
kdy: 11.5.2013 13:00 
kde: Nová Ves u Chotěboře 
adresa: Nová Ves u Chotěboře 
kategorie: sportovní 
pořádá: SDH 
 
Tři prasátka 
kdy: 11.5.2013 15:00 
kde: KD Junior 
adresa: Tyršova 793, Chotěboř 
popis akce: Pohádka Divadla Úsměv Ludmily Frištenské. 
kategorie: pro děti 
pořádá: Divadlo Úsměv Ludmily Frištenské 
 
KEKS + TURBO 
kdy: 11.5.2013 21:00 
kde: letní parket Vagon 
adresa: Mírová 265, Golčův Jeníkov 
popis akce: Dvě legendy na jednom pódiu. Jediný letní společný koncert v regionu. 
Předprodej vstupenek IC Chotěboř (tel. 569 626 634) 250 Kč – pouze v otevírací 
době infocentra! 
kategorie: koncert, předprodej 
pořádá: Klub Vagon Golčův Jeníkov 
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Koncert muzikálových a filmových melodií 
kdy: 12.5.2013 17:00 
kde: Kino Družba Chotěboř 
adresa: Tyršova 256, Chotěboř 
popis akce: Koncert je pořádaný ke dni Svátku matek. 
Účinkují: Petra Vondrová – mezzosoprán, Michal Bragagnolo – tenor, Lubomír Havlák 
– tenor a průvodní slovo, Augustin Kužela – klavírní doprovod. 
Program: A. L. Webber: Fantom opery, L. Bernstein: West Side Story, F. Loeve: My 
Fair Lady, C. M. Schönberg: Bídníci, A. L. Weber: Evita. 
Vstupné: předprodej IC Chotěboř (tel. 569 626 634) 120 Kč – v otevírací době 
infocentra!, na místě 150 Kč, držitelé abonentních průkazů 80 Kč. 
kategorie: koncert, kulturní, předprodej 
pořádá: CEKUS Chotěboř 
 
Přednáška: “Kineziologie – metoda, jak zjistit skryté problémy, 
které Vás trápí” 
kdy: 13.5.2013 16:00 
kde: společenská a kulturní místnost 
adresa: Krále Jana 258, Chotěboř 
popis akce: Již třetí přednáška s panem Josefem Semrádem – tentokrát na téma 
Kineziologie. Vaše tělo si pamatuje vše, co jste kdy zažili. Tato paměť je přístupná 
pomocí testování svalových okruhů. Vaše tělo dokáže vyprávět pro Vás možná již 
zapomenuté příběhy, které ovlivňují Vaše emoce a současné stavy.  
kategorie: ostatní 
pořádá: Městská knihovna Chotěboř 
 
Promítání dokumentu: Z popelnice do lednice 
kdy: 13.5.2013 19:30 
kde: společenská a kulturní místnost 
adresa: Krále Jana 258, Chotěboř 
popis akce: Promítání dokumentu Valentina Thurna o tom, kolik jídla skončí jako 
odpad dřív, než se dostane na náš talíř. Film z cyklu Promítej i ty. Akce se 
uskuteční v podkroví Městské knihovny Chotěboř. 
kategorie: ostatní 
pořádají: Člověk v tísni, AMNESTY INTERNATIONAL, Městská knihovna Chotěboř 
 
MoMentálně BeneBand – benefiční koncert 
kdy: 14.5.2013 19:00 
kde: Restaurace Panský dům - salónek v 1. patře 
adresa: náměstí T. G. M. 320, Chotěboř 
popis akce: MoMentální BeneBand – originální kapela originálních lidí s originální 
tvorbou (kapela, ve které hrají, zpívají a tancují lidé s mentálním postižením). 
Benefiční koncert spojený s prodejní výstavou obrazů a originálních výrobků, které 
vytvářejí také lidé s mentálním postižením v řemeslných dílnách sdružení 
Benediktus. 
Vstupné dobrovolné. Celý výtěžek akce bude věnován sdružení Benediktus. 
kategorie: koncert, kulturní 
pořádá: občanské sdružení Benediktus 
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Závěrečné vystoupení tanečního oboru ZUŠ Chotěboř 
kdy: 15.5.2013 18:00 
kde: sál staré radnice 
adresa: náměstí T.G.M. 322, Chotěboř 
kategorie: koncert, kulturní 
pořádá: ZUŠ Chotěboř 
 
Vyrábíme ze samotvrdnoucí hlíny 
kdy: 16.5.2013 09:30 
kde: KD Junior 
adresa: Tyršova 793, Chotěboř 
popis akce: Děti se naučí hlínu krájet, modelovat, tvarovat. Spolu s rodiči si vyrobí 
jednoduché výrobky. Akce v rámci mateřského klubu je určena pro děti od 1,5 
roku. Cena 30 Kč. 
kategorie: ostatní, pro děti 
pořádá: DDM-SVČ Junior Chotěboř 
 
Seminář: “Jak léčí bůh” 
kdy: 16.5.2013 19:00 
kde: Rekreační středisko Geofond Chotěboř 
adresa: Železnohorská 450, Chotěboř 
popis akce: Seminář filipínské spirituální léčitelky Estely Orbito Palaris je určen pro 
všechny, kteří mají zájem o duchovní rozvoj nebo o studium spirituálního léčení. 
Uskuteční se od 16.5. do 18.5. v Rekreačním středisku Geofond. 
Program a veškeré info naleznete na tel.: 739 544 520 a na www.filipinskeleceni.cz 
kategorie: ostatní 
 
Taneční show: Soul of dancers 
kdy: 17.5.2013 18:00 
kde: Sokolovna 
adresa: Tyršova 712, Chotěboř 
popis akce: Taneční skupina Raison Detre (RDE) při DDM Junior v Chotěboři Vás zve 
na originální, dechberoucí, UV taneční představení, založené na silném příběhu a 
spojení klasického a moderního tance s tanci hiphopové kultury. 
Taneční show Soul of Dancers představí nejen velice šikovné a talentované 
tanečníky z Vysočiny, ale rovněž diváka doslova pohltí svým originálním příběhem i 
uměleckým pojetím plným triků a efektů. 
Začátek představení v 18.00 a 21.00 hodin; délka představení 90 minut. Cena v 
předprodeji 99 Kč, na místě 149 Kč. Předprodej právě probíhá v Kino Café 
“Velký Voči” v Chotěboři. 
Pro zachování maximálního zážitku z důvodu připravovaných inovací sálu je 
kapacita sálu omezena pouze na 200 míst! 
Představení není vhodné pro nejmenší diváky. 
kategorie: ostatní, sportovní 
 
Zahájení sezony firmy JIROMOTO 
kdy: 18.5.2013 10:00 
kde: čtyřkolová dráha Bílek 
adresa: Bílek 40, Chotěboř 
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popis akce: Den plný adrenalinu a zábavy. Čtyřkolky, lety vrtulníkem, jízdy 
vznášedlem, aquazorbing, dětský koutek… Akce potrvá od 10.00 do 17.00 hodin. 
kategorie: ostatní 
pořádá: JIROMOTO 
 
La Brise de France – hudební projekt, který Vás zavede do Francie.. 
kdy: 18.5.2013 16:00 
kde: společenská a kulturní místnost 
adresa: Krále Jana 258, Chotěboř 
popis akce: V podkroví Městské knihovny Chotěboř zazní skladby francouzských 
autorů v provedení loutny, akordeonu i v avantgardní kombinaci obou nástrojů. 
V programu uslyšíte mimořádně zdobnou hudbu 17. a 18. století, při poslechu děl 
inspirovaných stylem kabaretního šansonu se ocitnete ve francouzské salóně a zazní 
také vlastní úpravy vybraných děl Clauda Debussyho z období impresionismu. 
Koncert připravili a účinkují: Jitka Baštová – akordeon a Jindřich Macek – loutna 
kategorie: koncert, kulturní 
pořádá: Městská knihovna Chotěboř 
 
2. ročník festivalu dechovek Golčův Jeníkov 
kdy: 19.5.2013 13:00 
kde: Klub Vagon (u zastávky ČD) 
adresa: Mírová 265, Golčův Jeníkov 
popis akce: Na akci jsou mimo domácí Golčovanky T. Kotěry pozvány ještě další 3 
kapely -  Kyzivátova DH Libáň z Jičína, Vysočinka z Humpolce a moravská kapela 
Věrovanka z Věrovan u Olomouce. Z důvodu loňské neúčasti přijal pozvání na 
festival také Josef Zíma. 
Dále zde proběhne křest autorského CD textaře Jaroslava Hájka, které Golčovanka 
TK letos čerstvě natočila. Celým programem bude opět provázet Alexander 
Hemala. 
kategorie: koncert, kulturní 
pořádají: Město Golčův Jeníkov a hlavní partneři akce – měšťanský pivovar 
Havlíčkův Brod a Ochranný svaz autorský 
 
Dětský den pro všechny kluky a holky 
kdy: 19.5.2013 14:00 
kde: Restaurace Panský dům - salónek v 1. patře 
adresa: náměstí T. G. M. 320, Chotěboř 
popis akce: Děti se naučí „vařit“ pod vedením šéfkuchaře Václava Baucha. Zástěrky 
a čepice s sebou. Soutěže, oblíbená čokofontána. Vstupné dobrovolné. 
kategorie: ostatní 
pořádá: Panský dům Chotěboř 
 
Umělecké fotografování 
kdy: 20.5.2013 09:00 
kde: KD Junior 
adresa: Tyršova 793, Chotěboř 
popis akce: Program v rámci mateřského klubu, proběhne od 9.00 do 17.00 hodin. 
Nutné se předem přihlásit. 
kategorie: ostatní, pro děti 
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pořádá: DDM-SVČ Junior Chotěboř 
 
Pojďte si s námi číst: Jak Lesanka a Palouček napravili loupežníka 
Brumajzla 
kdy: 20.5.2013 17:30 
kde: společenská a kulturní místnost 
adresa: Krále Jana 258, Chotěboř 
popis akce: Pohádkové putování světem knížek, které pro Vás připravil Divadelní 
spolek SCHOD ve spolupráci s Městskou knihovnou Chotěboř. Přijďte s dětmi prožít 
pohádkové příběhy do podkroví městské knihovny. Určeno především dětem od 4 do 
10 let. 
kategorie: pro děti 
pořádá: Městská knihovna Chotěboř 
 
Závody na horských kolech 
kdy: 21.5.2013 17:00 
kde: Rekreační areál Geofond 
adresa: Železnohorská 450, Chotěboř 
popis akce: Závody na horských kolech v rekreačních areálu Geofond. Přihlásit se 
můžete v den závodu od 16.00 hodin. Propozice a veškeré informace jsou umístěny 
na internetových stránkách závodu http://bikoveuterky.webnode.cz. 
kategorie: sportovní 
 
Stromy v ročním období 
kdy: 22.5.2013 09:30 
kde: KD Junior 
adresa: Tyršova 793, Chotěboř 
popis akce: Děti se zábavným způsobem naučí rozeznávat roční období. Program v 
rámci mateřského klubu z prvků Montessori pedagogiky. Cena 30 Kč. 
kategorie: ostatní, pro děti 
pořádá: DDM-SVČ Junior Chotěboř 
 
Koncert žáků ZUŠ Chotěboř 
kdy: 23.5.2013 18:00 
kde: sál staré radnice 
adresa: náměstí T.G.M. 322, Chotěboř 
kategorie: koncert, kulturní 
pořádá: ZUŠ Chotěboř 
 
Noc kostelů v kostele sv. Václava v Klášteře 
kdy: 24.5.2013 
kde: kostel sv. Václava 
adresa: Vilémov 34, Vilémov u Golčova Jeníkova 
popis akce: Kostel se zapojí do celorepublikové akce „Noc kostelů“. Více informací 
na www.nockostelu.cz. 
kategorie: kulturní 
 
Trhy na náměstí 
kdy: 24.5.2013 08:00 
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kde: náměstí Chotěboř 
adresa: náměstí Tomáše Garrigue Masaryka 198, Chotěboř 
kategorie: ostatní 
pořádá pan Jiří Němec, tel.: 602 482 882 
 
Pět klobouků Jana Přeučila 
kdy: 24.5.2013 19:00 
kde: Penzion a restaurace Bílek 
adresa: Bílek 53, Chotěboř 
popis akce: Zábavný pořad známého herce, který pořádá penzion Bílek. 
Jan Přeučil v pořadu vzpomene na své kolegy a pohovoří o své spolupráci s 
renomovanými režiséry. Zavzpomíná na dětství a svou rodinu. Pořad je osobní 
výpovědí herce, který připraví divákům příjemný večer, aby se jim předvedl ne 
jako “zloun” a “záporák”, ale tak, jak ho znají všichni blízcí – jako milý a přívětivý 
člověk s jemným smyslem pro humor a pro poezii, který má rád lidi a svět vůbec. 
Jako host vystoupí herečka a loutkoherečka Eva Hrušková a zazní písničky z 
televizní Popelky. 
kategorie: kulturní 
pořádá: Penzion a restaurace Bílek 
 
Okrsková soutěž hasičů 
kdy: 25.5.2013 
kde: fotbalové hřiště Vilémov 
adresa: 345, 582 83 Vilémov u Golčova Jeníkova 
popis akce: Hasičská soutěž a zároveň oslava 135. výročí založení Hasičského sboru 
ve Vilémově. 
kategorie: sportovní 
pořádá: SDH Vilémov 
 
Výstava: Stanislav Podolák: Údolí Doubravy 
kdy: 25.5.2013 19:00 – 30.6.2013 
kde: Penzion a restaurace Bílek 
adresa: Bílek 53, Chotěboř 
popis akce: Výstava fotografií. Vernisáž se uskuteční 25.5.2013 v 19.00 hodin. 
Více info na www.penzion-bilek.cz a na www.standapodolak.cz. 
kategorie: kulturní, výstava 
pořádá: Penzion a restaurace Bílek 
 
Divadelní komedie: LÁSKA NA TŘI 
kdy: 29.5.2013 20:00 
kde: Kino Družba Chotěboř 
adresa: Tyršova 256, Chotěboř 
popis akce: Celosvětově úspěšná konverzační hra 
Dva cestující ve vlaku, který se žene odporným ospalým ránem. Ona, žena na 
úrovni, psycholožka, on, životní tragéd, zcela neukotvená existence. Jediné, co je 
zdánlivě spojuje, je vášeň pro luštění křížovek. Opravdu jen zdánlivě. 
Tato komedie je brilantní konverzačkou, která už slavila velký divácký úspěch 
nejen v Evropě, ale především v zámoří. 
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Jak snadno a rychle se mohou během několika okamžiků obrátit životní postoje, a 
jak zdánlivě neslučitelné může snadno splynout a vzájemně se doplňovat vás 
přesvědčí herci Oldřich Vízner a Světlana Nálepková v inscenaci režiséra Gustava 
Skály. 
Vstupné: předprodej IC Chotěboř (tel. 569 626 634) 230 Kč – v otevírací době 
infocentra!, na místě 280 Kč. 
kategorie: kulturní, předprodej 
pořádá: CEKUS Chotěboř 
 
Canisterapie – léčebný kontakt psa a člověka 
kdy: 30.5.2013 09:30 
kde: KD Junior 
adresa: Tyršova 793, Chotěboř 
popis akce: Přijďte se spolu s dětmi podívat na psy, kteří dokážou léčit. Program v 
rámci mateřského klubu, vstupné 30 Kč. 
kategorie: ostatní, pro děti 
pořádá: DDM-SVČ Junior Chotěboř 
 
Paní Fantomasová se zlobí 
kdy: 30.5.2013 19:00 
kde: Kino Družba Chotěboř 
adresa: Tyršova 256, Chotěboř 
popis akce: … aneb zločin v muzeu čerstvého umění. Tradiční divadelní představení 
žáků 9. tříd ZŠ Smetanova. Vstupné dobrovolné. 
kategorie: kulturní 
pořádá: ZŠ Smetanova 
 
Koncert Chotěbořského komorního orchestru 
kdy: 30.5.2013 19:00 
kde: sál staré radnice 
adresa: náměstí T.G.M. 322, Chotěboř 
kategorie: koncert, kulturní 
pořádá: ZUŠ Chotěboř 
 
KRYŠTOF 
kdy: 31.5.2013 21:00 
kde: letní parket Vagon 
adresa: Mírová 265, Golčův Jeníkov 
popis akce: Jedna z nejpopulárnějších kapel současnosti. Jediný samostatný 
koncert v regionu 
Předprodej vstupenek IC Chotěboř (tel. 569 626 634) 299 Kč – pouze v otevírací 
době infocentra! 
kategorie: koncert, předprodej 
pořádá: Klub Vagon Golčův Jeníkov 
 
 
 

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


