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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 
 
Tváře české krajiny 
kdy: 2.5.2013 10:00 – 9.6.2013 16:00 
kde: Galerie Goltzova tvrz 
adresa: 5. května 8, Golčův Jeníkov 
popis akce: 24. výstava s podtitulem na obrazech českých malířů 19. a 20. století. Ke 
zhlédnutí bude více než 90 děl od 60 malířů. Otevřeno denně od 10.00 do 16.00 hodin. 
kategorie: kulturní, výstava 
pořádá: Galerie Goltzova tvrz 
 
Výstava prací žáků výtvarného oboru ZUŠ Chotěboř 
kdy: 3.5.2013 16:00 – 14.6.2013 16:00 
kde: Společenská a kulturní místnost v městské knihovně 
adresa: Krále Jana 258, Chotěboř 
popis akce: 
Městská knihovna společně se žáky a vyučující Vás zve na výstavu prací výtvarného oboru. 
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: ZUŠ Chotěboř ve spolupráci s Městskou knihovnou 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. 
kategorie: kulturní, výstava 
pořádá: CEKUS Chotěboř 
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Výstava: Stanislav Podolák: Údolí Doubravy 
kdy: 25.5.2013 – 30.6.2013 
kde: Penzion a restaurace Bílek 
adresa: Bílek 53, Chotěboř 
popis akce: Výstava fotografií. Více informací na www.penzion-bilek.cz a na 
www.standapodolak.cz 
kategorie: kulturní, výstava 
pořádá: Penzion a restaurace Bílek 
 
Pochod kolem Pupíku Evropy Vilémov – Jakubovice 
kdy: 1.6.2013 09:30 
kde: zámek ve Vilémově 
adresa: Klášter 1, Vilémov u Golčova Jeníkova 
popis akce: 7. ročník turistického pochodu. Start je v 9.30 hodin ve Vilémově-Klášteře (před 
zámkem). Trasa: cca 7 km krásnou přírodou. Občerstvení na konci trasy zajištěno. 
Motto pochodu: Kdo se rád zasměje, ten přijede! 
kategorie: ostatní 
 
Rocková sobota na Geofondu + motorkářský sraz 
kdy: 1.6.2013 13:00 
kde: Rekreační areál Geofond 
adresa: Železnohorská 450, Chotěboř 
popis akce: Vyjížďka na motorkách od 14.00 hodin, soutěže o zajímavé ceny, vystoupení 
kapel (365, Wajt, Cézed, Žralok ve zdi), ohnivá show… Možnost stanování, vstupné 99 Kč. 
kategorie: ostatní 
pořádá: pan Josef Bárta 
 
Dětský pohár v požárním útoku 
kdy: 1.6.2013 13:00 
kde: Vepříkov 
adresa: Vepříkov 25, Vepříkov 
popis akce: Prezentace od 12.00 hodin, startovné 150 Kč, kategorie starší a mladší. Přihlášky 
a bližší informace na tel. čísle 725 372 676 a na mhveprikov@seznam.cz. 
kategorie: sportovní 
pořádá: ZO SDH Vepříkov 
 
Hudební setkání 
kdy: 1.6.2013 19:00 
kde: Penzion a restaurace Bílek 
adresa: Bílek 53, Chotěboř 
popis akce: 
Setkání s hudebním skladatelem Zdeňkem Zahradníkem, jeho hudbou a moderátorem a 
publicistou Václavem Žmolíkem. 
Účinkují: Karolína Žmolíková – soprán, František Švihlík – přednes, Marek Pavlíček – 
baryton, Zdeněk Zahradník – klavír. 
Rezervace vstupenek na tel. 569 435 785 a na penzion-bilek@seznam.cz 
kategorie: kulturní, ostatní 
pořádá: Penzion a restaurace Bílek 
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Taneční zábava – New Titan, Liquid Face 
kdy: 1.6.2013 20:00 
kde: aréna - zimní stadion 
adresa: Svojsíkova 333, Chotěboř 
popis akce: Předprodej vstupenek IC Chotěboř (tel. 569 626 634) 80 Kč – v otevírací 
době infocentra!, na místě 100 Kč. Občerstvení zajištěno. 
kategorie: koncert, předprodej 
pořádá: CEKUS Chotěboř 
 
Dětský den u zimního stadionu 
kdy: 2.6.2013 13:00 
kde: aréna - zimní stadion 
adresa: Svojsíkova 333, Chotěboř 
popis akce: Zábavné koutky a soutěže, prolézačky, skákací hrad, ukázka techniky policie, 
hasičů a záchranné služby, vystoupení mažoretek a zumby, výherní losy, občerstvení. 
Akce potrvá od 13.00 do 16.00 hodin. 
kategorie: pro děti 
pořádá: DDM-SVČ Junior Chotěboř 
 
Koncert slavných filmových melodií 
kdy: 2.6.2013 19:00 
kde: sokolovna v Golčově Jeníkově 
adresa: Golčův Jeníkov 
popis akce: 
FILHARMONIE G. MAHLERA připravila letos KONCERT SLAVNÝCH FILMOVÝCH 
MELODIÍ – II, který navazuje na velice úspěšný první díl tohoto koncertu. Na tomto koncertě 
uslyšíte hudby z filmů Tenkrát na Západě, Misie, Kmotr, Mamma mia, Love story, Indiana 
Jones, Cats a další. V sólových partech se Vám představí špičkoví sólisté filharmonie. 
Součástí programu bude také vystoupení dětského pěveckého sboru Fialka. 
kategorie: koncert, kulturní 
 
Přednáška: Netrap se více, použij tělové svíce 
kdy: 3.6.2013 17:00 
kde: Společenská a kulturní místnost v městské knihovně 
adresa: Krále Jana 258, Chotěboř 
popis akce: 
Účinná metoda na bolest hlavy, zad, kloubů, odstraňování zánětů, cyst, zastydlé rýmy, otoků, 
svalového napětí, nečistost, apod. Jak a na co je možné použít svíce. 
Přednáší: Michal Ježek, lektor AUM, léčitel, terapeut. Přednáška potrvá od 17.00 do 19.00 
hodin. 
Vstupné – lektorné: 90 Kč. V ceně vstupného je jedna tělová svíce ZDARMA. Na místě 
budete moci zakoupit tělové a ušní svíce za 40 Kč/ks. 
Možnost diagnostiky zdravotního a emočního stavu automatickou kresbou, před nebo po 
přednášce – je nutné předem objednat. Více informací na www.lecitelmichael.cz. 
kategorie: ostatní 
pořádá: Městská knihovna Chotěboř 
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A. De Saint-Exupéry: MALÝ PRINC 
kdy: 4.6.2013 18:00 
kde: Společenská a kulturní místnost v městské knihovně 
adresa: Krále Jana 258, Chotěboř  
popis akce: Komponované pásmo žáků literárně-dramatického a hudebního oboru ZUŠ. 
kategorie: kulturní 
pořádá: ZUŠ Chotěboř, Gymnázium Chotěboř 
 
Trojka na dráze 
kdy: 5.6.2013 17:00 
kde: letní stadion 
adresa: Osevní 1542, Chotěboř 
popis akce: Tradiční běh pro všechny kategorie, který pořádá Turbo Chotěboř. 
Rodiče s dětmi 100 m, žáci 300 – 800 m, dorost 3 000 m, muži a ženy 3 000m. Nejlepší žena 
a muž získá originální křišťálovou medaili, ostatní medaile. Běžecká tombola občerstvení. 
kategorie: sportovní 
pořádá: TJ CHS Turbo Chotěboř 
 
Montessori herna venku 
kdy: 6.6.2013 09:30 
kde: KD Junior 
adresa: Tyršova 793, Chotěboř 
popis akce: Děti se budou učit základním návykům praktického života. Při těchto hrách se u 
dítěte rozvíjí koncentrace, výdrž, přesnost a schopnost řídit sama sebe. Program v rámci 
mateřského klubu, cena 40 Kč. Sraz v 9.30 hodin před Juniorem. 
kategorie: pro děti 
pořádá: DDM-SVČ Junior Chotěboř 
 
Muzejní noc 
kdy: 7.6.2013 18:00 
kde: Geopark Gymnázia Chotěboř 
adresa: Jiráskova 637, Chotěboř 
popis akce: Dobrodružná cesta za poznáním pořádaná v rámci muzejních nocí NOC 
ALCHYMISTŮ. 
Akce se uskuteční od 18.00 do 19.30 hodin v Geoparku Gymnázia Chotěboř. 
Vstupné je 25 Kč. 
kategorie: ostatní 
pořádá: CEKUS Chotěboř, středisko Muzeum, DDM-SVČ JUNIOR Chotěboř a 
GYMNÁZIUM Chotěboř 
 
Slavnostní křest motorového vozu v barvách Chotěboře 
kdy: 8.6.2013 10:00 
kde: nádraží 
adresa: 5. května 491, Chotěboř 
popis akce: 
Za finanční podpory Evropské unie bylo pořízeno 13 motorových vozů řady 841 Regio-
Shuttle od švýcarské společnosti Stadler. Určeny budou pro provoz na tratích v Kraji 
Vysočina a jeden z nich bude svým celoplošným reklamním polepem propagovat město 
Chotěboř. 
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Slavnostní křest tohoto vozu se uskuteční na nádraží v Chotěboři mezi 10. a 11. hodinou. 
Kromě vlastního křtu se můžete těšit na vystoupení Dechového orchestru mladých při ZUŠ 
Chotěboř a mažoretek a orientálních tanečnic při DDM-SVČ Junior Chotěboř. Připraven bude 
i kvíz pro děti s železniční tématikou. 
S novým motorovým vozem se budete moci i svézt. Rezervace na JHLsek@kcod.cd.cz 
(do 5. června!). 
kategorie: ostatní, pro děti 
pořádá: město Chotěboř a České dráhy, a.s. 
 
Dětský den v Uhelné Příbrami 
kdy: 8.6.2013 13:00 
kde: sokolovna v Uhelné Příbrami 
adresa: Uhelná Příbram 72, Uhelná Příbram 
popis akce: Dětský den plný soutěží se uskuteční v areálu místní sokolovny. Občerstvení je 
zajištěno. 
kategorie: pro děti 
pořádají: městys Uhelná Příbram, místní skupina Českého červeného kříže, Sokol, SDH a 
Myslivecké sdružení Strážný vrch 
 
Dětský den ve Vilémově 
kdy: 8.6.2013 13:30 
kde: fotbalové hřiště ve Vilémově 
adresa: Vilémov 129, Vilémov u Golčova Jeníkova 
popis akce: Soutěžní den pro děti. Více na www.vilemov.info. 
kategorie: pro děti 
 
O pohár starosty obce Vepříkov 
kdy: 8.6.2013 19:00 
kde: Vepříkov 
adresa: Vepříkov 96, Vepříkov 
popis akce: … a memoriál Miloslava Zadražila. 
Noční soutěž v požárním útoku ŽENY – MUŽI. Startovné 200 Kč. Prezentace od 18.00 
hodin, začátek v 19.00 hodin. 
Přihlášky na tel. čísle 607 616 943. Více informací na www.sdhveprikov.estranky.cz 
kategorie: sportovní 
pořádá: ZO SDH Vepříkov. 
 
Pohádka: O veliké řepě 
kdy: 12.6.2013 09:30 
kde: KD Junior 
adresa: Tyršova 793, Chotěboř 
popis akce: Pohádka Divadla Úsměv Ludmily Frištenské. Program v rámci mateřského klubu, 
cena 30 Kč. 
kategorie: pro děti 
pořádá: DDM-SVČ Junior Chotěboř 
 
Výroba hada z plata od vajíček 
kdy: 13.6.2013 09:30 
kde: KD Junior 
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adresa: Tyršova 793, Chotěboř 
popis akce: Program v rámci mateřského klubu, cena 30 Kč. 
kategorie: pro děti 
pořádá: DDM-SVČ Junior Chotěboř 
 
Přednáška: Den zdraví 
kdy: 13.6.2013 10:00 
kde: Společenská a kulturní místnost v městské knihovně 
adresa: Krále Jana 258, Chotěboř 
popis akce: 
Přednáška o prevenci před nemocemi a chorobami (např. autoimunní choroby – lupénka, 
crohnova choroba, cukrovka apod.; problémy s klouby, popáleniny. Přednášet bude 
kvalifikovaná zdravotní sestra z Vyškova. Přednáška je zdarma a koná se v podkroví Městské 
knihovny Chotěboř. 
Z důvodu omezené kapacity, prosíme o zarezervování místa na 721 361 335, nebo 
marekjanouch@centrum.cz. 
kategorie: ostatní 
 
Trhy na náměstí v Chotěboři 
kdy: 14.6.2013 
kde: náměstí Tomáše Garrigue Masaryka v Chotěboři 
popis akce. Trhy pořádá pan Jiří Němec, tel.: 602 482 882. 
kategorie: ostatní 
 
Koncert dua – Luboš Beňa a Bonzo Radvanyi 
kdy: 14.6.2013 19:00 
kde: nádvoří zámku Chotěboř 
adresa: Riegrova 1, Chotěboř 
popis akce: Bluesový koncert. Občerstvení zajištěno. 
Vstupné: předprodej IC Chotěboř (tel. 569 626 634) 90 Kč – v otevírací době 
infocentra!, na místě 110 Kč, držitelé abonentních průkazů 60 Kč, děti do 150 cm 
zdarma. 
kategorie: koncert, kulturní, předprodej 
pořádá: CEKUS Chotěboř 
 
Motosraz 2013 ZMRTVÝCHVSTÁNÍ 
kdy: 15.6.2013 
kde: venkovní areál u sokolovny v Uhelné Příbrami 
adresa: Uhelná Příbram 72, Uhelná Příbram 
popis akce: 
Spřátelené kluby Dark Charons a Indian Givers vás zvou na tradiční motosraz. Konat se bude 
ve venkovním areálu u sokolovny na okraji obce Uhelná Příbram u Chotěboře. V případě 
nepříznivého počasí bude program uvnitř sokolovny! 
Vyjížďka, soutěže, jídlo, pití a jako vždy výborná zábava… Zahrají kapely Baron Beat a 
Coders. 
Vstupné 150 Kč, více informací na www.darkcharons.cz a na tel. číslech 606 929 604 a 
723 747 825. 
kategorie: ostatní 
pořádají: Dark Charons a Indian Givers 
 



7 

 

Volejbalový turnaj: Rose cup 2013 
kdy: 15.6.2013 08:30 
kde: volejbalové kurty Tj ChS Chotěboř 
adresa: Sportovní, Chotěboř 
popis akce: 
16. ročník amatérského volejbalového turnaje smíšených družstev, který se koná v sobotu 
15. června 2013 na volejbalových kurtech CHS. 
Více informací naleznete u pana Milana Stránského na tel. 603 290 080, reditel@cekus.eu 
Uzávěrka písemných přihlášek v úterý 11. června. 
kategorie: sportovní 
pořádá: ČSSD Chotěboř 
 
Vlastivědná toulka „VE ŠLÉPĚJÍCH I. HERRMANNA“ 
kdy: 15.6.2013 09:15 
kde: nádraží 
adresa: 5. května 496, Chotěboř 
popis akce: 
Již pátý výšlap s Městskou knihovnou v Chotěboři je určen pro všechny turistické nadšence. 
Tentokrát se vydáme do Havlíčkova Brodu, kde navštívíme park Budoucnost, Štáflovu baštu 
a Štáflovu chalupu. Poté půjdeme po naučné stezce Vlkovsko, která je dlouhá 3 km, podél 
kaskády rybníků, které byly v loňském roce zrevitalizovány. 
Sraz bude v 9.15 hodin na vlakovém nádraží v Chotěboři. Odtud pojedeme vlakem v 9.33 
hodin do Havlíčkova Brodu. Zpět k Výzkumnému ústavu bramborářskému se vrátíme na 
16.00 hodinu, kdy nám odjíždí autobus do Chotěboře. 
Účast potvrďte do 13. června do 12.00 hodin na informačním centru v městské 
knihovně. 
S sebou: dobrou náladu, sportovní obuv a oblečení, svačinu na celý den. Malá pozornost od 
pořadatelů je již tradičně nedílnou součástí výletu. 
kategorie: ostatní 
pořádá: Městská knihovna Chotěboř 
 
Pohádka: O Otesánkovi 
kdy: 15.6.2013 15:00 
kde: KD Junior 
adresa: Tyršova 793, Chotěboř 
popis akce: Pohádka Divadla Úsměv Ludmily Frištenské, vstupné 40 Kč. 
kategorie: pro děti 
pořádá: Divadlo Úsměv Ludmily Frištenské 
 
Přehlídka zájmové činnosti žáků školní družiny a klubu při ZŠ Buttulova 
kdy: 18.6.2013 18:00 
kde: ZŠ Buttulova 
adresa: Buttulova 74, Chotěboř 
kategorie: ostatní 
pořádá: ZŠ Buttulova 
 
Výroba melounu 
kdy: 20.6.2013 09:30 
kde: KD Junior 
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adresa: Tyršova 793, Chotěboř 
popis akce: Program v rámci mateřského klubu, cena 30 Kč. 
kategorie: pro děti 
pořádá: DDM-SVČ Junior Chotěboř 
 
Koncert absolventů hudebního oboru ZUŠ Chotěboř 
kdy: 20.6.2013 18:00 
kde: sál ZUŠ 
adresa: náměstí T. G. M. 322, Chotěboř 
popis akce: + výstava prací absolventů výtvarného oboru ZUŠ Chotěboř. 
kategorie: kulturní 
pořádá: ZUŠ Chotěboř 
 
Dny města Chotěboře 2013, 100 let Gymnázia v Chotěboři, 135 let SDH 
Chotěboř 
kdy: 21. – 23.6.2013 
PODROBNÝ PROGRAM OSLAV NALEZNETE V ZASLANÉ P ŘÍLOZE ČI NA 
STRÁNKÁCH WWW.ICCHOTEBOR! 
 
Cesta za pokladem 
kdy: 21.6.2013 15:30 
kde: KD Junior 
adresa: Tyršova 793, Chotěboř  
popis akce: Akce v rámci celorepublikové kampaně Sítě mateřských center Táta dneska frčí. 
Začátek v 15.30 hodin před Juniorem. Cena 20 Kč za rodinu. 
kategorie: pro děti 
pořádá: DDM-SVČ Junior Chotěboř 
 
Dechovkové odpoledne a babský věneček 
kdy: 22.6.2013 
kde: Vilémov u Golčova Jeníkova 
popis akce: Více informací o akci se dozvíte na www.vilemov.info. 
kategorie: kulturní 
 
Výstava k výročí chotěbořského gymnázia 
kdy: 22.6.2013 08:00 – 30.6.2013 17:00 
kde: Společenská a kulturní místnost v městské knihovně 
adresa: Krále Jana 258, Chotěboř 
popis akce: 
Absolvent chotěbořského gymnázia, pan J. Němec, v současné době žijící v Německu, zahájí 
vernisáží dne 21. června 2013 v 16.00 hodin svoji výstavu fotografií přírody, především 
řeky Doubravy. Výstava potrvá pouze do 30. června a přístupná je v otevírací době 
infocentra! 
kategorie: kulturní, výstava 
pořádá: Městská knihovna Chotěboř 
 
O Pohár města Chotěboř 
kdy: 22.6.2013 13:00 
kde: plocha u Policie ČR 
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adresa: Hromádky z Jistebnice 1740, Chotěboř 
popis akce: 
V rámci oslav 135. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů města Chotěboře a oslav Dnů 
města Vás zveme na IV. ročník soutěže v požárním útoku. 
Soutěž proběhne na travnaté ploše u Obvodního oddělení Policie ČR od 13.00 hodin. Od 9.15 
hodin budou soutěžit dětská družstva o Pohár starosty SDH. 
Bližší informace na www.chotebor.cz a na tel. číslech 604 841 472, 724 919 654 a 569 641 
170. 
kategorie: sportovní 
pořádá: SDH Chotěboř 
 
Noční turnaj v nohejbale 
kdy: 22.6.2013 19:00 
kde: hřiště za bývalou mateřskou školou 
adresa: Vepříkov 
popis akce: Prezentace od 18.00 hodin, start v 19.00 hodin, startovné 200 Kč. Hřiště s 
umělým povrchem, obuv bez hrotů. 
kategorie: sportovní 
pořádá: SDH Vepříkov. 
 
Běh Chotěbořskem 
kdy: 23.6.2013 10:00 
kde: KD Junior 
adresa: Tyršova 793, Chotěboř 
popis akce: Běh se koná v rámci oslav dnů města. Start je v 10.00 u KD Junior. 
Rodiče s dětmi 100 m, žáci 300 – 800 m, dorost 800 m (trať kolem louky v ulici 
Železnohorská), muži a ženy 10 mil (16,1 km). Nejlepší žena a muž získá pohár, ostatní 
medaile. Běžecká tombola, občerstvení. 
Závod se koná pod záštitou starostky města. 
kategorie: sportovní 
pořádá: TJ CHS Turbo Chotěboř 
 
Chotěbořské pejskování 
kdy: 23.6.2013 13:30 
kde: aréna - zimní stadion 
adresa: Svojsíkova 333, Chotěboř 
popis akce: 
Disciplíny: Nejvyšší – nejnižší pes, nejtěžší – nejlehčí pes, nejdelší psí ucho, dítě a pes, pes 
sympaťák, dovednostní soutěž. 
Soutěž se koná v rámci Dnů města 2013 a uskuteční se na ploše před zimním stadionem. 
Přihlášky jsou přijímány na služebně Městské policie Chotěboř do 21. června do 15.30 hodin, 
a pak v místě konání soutěže od 12.00 do 13.00 hodin, tj. nejpozději půl hodiny před 
zahájením soutěže. 
kategorie: sportovní 
pořádá: Městská policie Chotěboř 
 
MUNCH 150 – přenos výstavy z Munchova muzea a Národního muzea v 
Oslu 
kdy: 27.6.2013 20:00 
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kde: Kino Družba Chotěboř 
adresa: Tyršova 256, Chotěboř 
popis akce: 
Edvard Munch (12. prosinec 1863, Hedmark, Norsko – 23. Leden 1944, Oslo, Norsko) 
Unikátní výstava ke 150. výročí narození malíře Edvarda Muncha představí dílo tohoto 
severského melancholika na filmovém plátně. Tato výstava je největší soubornou expozicí 
Munchových děl v historii Munchova muzea a Národního muzea v Oslu. Edvard Munch, 
jehož ikonickým dílem se stal obraz „Výkřik“, odkázal v roce 1944 městu Oslo obrovskou 
sbírku svých děl, zahrnující přes tisíc obrazů, tři tisíce kreseb a na osmnáct tisíc tisků. Pro 
Munchův odkaz nakonec město Oslo v roce 1963 otevřelo Muchovou muzeum. Diváci budou 
též přizváni k ukázkám kurátorské práce a spatří průřez životem slavného malíře, který žil a 
tvořil od 19. století až do poloviny 20. století. 
Výstavou provede moderátor a historik umění Tim Marlow (*1963). V současnosti je 
nejznámější díky svému televiznímu pořadu o umění na britské stanici Channel Five – Tim 
Marlow on…. 
České titulky. Vstupné: předprodej IC Chotěboř (tel. 569 626 634) 170 Kč – v otevírací 
době infocentra!, na místě 200 Kč. 
Globální web série: www.exhibitiononscreen.com 
kategorie: kulturní, předprodej, výstava 
pořádá: CEKUS Chotěboř 
 
Komorní sbor Karola Szymanovského, Hudební akademie Katowice, 
Polsko 
kdy: 28.6.2013 19:00 
kde: kostel sv. Františka Serafínského v Golčově Jeníkově 
adresa: Golčův Jeníkov 
popis akce: 
Vystoupení Komorního sboru Karola Szymanovského, Hudební akademie Katowice, Polsko. 
Sbor byl založen v roce 1997 jako jeden z reprezentantů Hudební akademie Katowice. 
Pracuje pod vedením profesora Czeslawa Freunda, s kterým získal mnoho cen a umístění v 
mezinárodních i národních soutěžích (Itálie, Slovensko, Krakov, Bialsko-Biala). Repertoár 
sboru zahrnuje hudbu světskou i duchovní, sbor spolupracuje s profesionálními polskými 
orchestry a dirigenty, účastní se i významných mezinárodních projektů. Patří k nejlepším 
sborům v Polsku. 
kategorie: koncert, kulturní 
 
ARAKAIN, DYMYTRY, KOMUNÁL 
kdy: 28.6.2013 21:00 
kde: Klub Vagon 
adresa: Mírová 265, Golčův Jeníkov 
popis akce: 
Koncert kapel. Koncerty jsou vždy za každého počasí. Areál nabízí 500 krytých míst k sezení. 
Na každý koncert je připravený velkokapacitní stan společně s několika menšími. 
Předprodej vstupenek IC Chotěboř (tel. 569 626 634) – 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 


