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Upozornění: Ministerstvo zdravotnictví nařizuje na hromadných akcích postupem podle § k ochraně obyvatelstva před dalším rozšířením
onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 dodržovat aktualizované mimořádné opatření!

VÝSTAVY
do 21. listopadu / Zámecká galerie

Svítání – výstava obrazů Heleny Pirohové
28. listopadu – 7. ledna / Zámecká galerie

Od rozštěpu k úsměvu
výstava fotografií Lenky Hatašové
Vernisáž v neděli 28. listopadu v 15.00 hodin
Po –Pá: 9.00 – 12.00 a 13.00 – 16.00 hodin / Vstupné dobrovolné

KONCERT
Středa 24. listopadu v 19.00 hodin / Koncertní sál zámku

Géniové světové hudby
v klavírních proměnách
Jiří Pazour – klavír
Vstupné: dospělí 130 Kč / abonenti 110 Kč / studenti, ZTP 50 Kč / žáci ZUŠ vstup zdarma

AKCE
Neděle 28. listopadu od 13.00 hodin / Zámek a náměstí

Zámecký jarmark
a rozsvícení vánočního stromu
13.00 hodin – zahájení jarmarku / zámecké nádvoří
15.00 hodin – vernisáž fotografií Lenky Hatašové Od rozštěpu k úsměvu / galerie zámku
16.30 hodin – kapela A. M. Úlet s The Addams Sisters / Masarykovo náměstí
17.00 hodin – slavnostní rozsvícení vánočního stromu a první adventní svíce / Masarykovo náměstí
19.00 hodin – koncert kapely Noproblem z Kostelce na Hané / koncertní sál zámku
Občerstvení zajištěno: Cukrárna Smejkalovi / na náměstí, Zámecká zahrádka / u zámku

KNIHOVNY
Městská knihovna Konice – půjčovní doba: pondělí, středa, pátek: 9.00 – 11.00 a 11.30 – 16.00 hodin
Služba – balení knih tel.: 582 396 487 www.konicka.knihovna.cz
Křemenec – půjčovní doba: pátek 16.00 – 17.30 hodin
Nová Dědina – půjčovní doba: sobota – lichý týden: 14.00 – 15.30 hodin

TIC A ZÁMEK KONICE
Turistické informační centrum
Pondělí – pátek: 9.00 – 12.30 a 13.00 – 16.00 hodin (víkendy na objednání)
Prodej suvenýrů a regionálních produktů. Prohlídkové trasy zámku Konice a expozic (včetně největší sbírky seker zapsané do světové
Guinnessovy knihy rekordů) probíhá s průvodcem. Začátek prohlídky (A) je vždy v celou hodinu, kromě 12.00 hodin.
Poslední prohlídka je hodinu před ukončením otevírací doby. Doba trvání prohlídky je 45 minut. Po dobu prohlídky mohou být infocentrum
a galerie uzavřeny. Vstupenky zakoupíte v infocentru. Informace: 582 334 987, 739 333 721

KOMUNITNÍ CENTRUM
5. 11. v 18.00 hodin Jdeme správnou cestou! O významu pravidelného pohybu pro zdravý vývoj dětí.
Ve spolupráci se Sokol Konice se uskuteční sportovní odpoledne a následně workshop a beseda
se zástupci Fotbalové asociace ČR a Sigmy Olomouc pro rodiče s dětmi.
9. 11. v 17.00 hodin Podzimní koncert pro rodiče – vystoupí učitelé a žáci hudebního a tanečního oboru ZUŠ v Konici.
25. 11. od 14.00 do 16.00 hodin Podíl pohybových aktivit na snižování stresu
– lektorka doc. PaedDr. Marie Blahutková, Ph.D. vyučuje na Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity v Brně, vede
soukromou praxi se zaměřením na poradenství pro sportovce, píše odborné publikace. Je dlouholetá odbornice a lektorka
v oblasti psychologie sportu. Součástí semináře jsou praktické nácviky cvičení. Horní věková hranice je neomezená.
26. 11. od 18.00 hodin Sousedský večer
2. 12. v 15.00 hodin O betlémech se Stanislavem Dostálem – workshop,
součástí bude ukázka výroby betlému z překližky.
V průběhu měsíce listopadu budeme připravovat Betlémskou stezku, která bude zahájena 28. 11.
po rozsvícení vánočního stromu na náměstí v Konici.
Více informací o provozu KC najdete na webu nebo Facebooku města Konice a na nástěnce v podatelně městského úřadu.
Kontakt: Vrchlického 386, Konice / J. Klemsová – 702 269 964, V. Kutá – 702 272 819

