Program akcí na měsíc BŘEZEN 2019
VELKÉ OPATOVICE
Březen Měsíc čtenářů – pořádá Městská knihovna - registrace nových čtenářů
zdarma, prominutí upomínek + akce:
14.3. beseda pro žáky ZŠ s ilustrátorem a spisovatelem VHRSTI Vojtou Juríkem
20.3. přednáška o stylu oblékání a vizáží se stylistkou Danou Beranovou
28.3. přednáška na téma Čteme obaly potravin s nutriční terapeutkou Lucií
Nárožnou
29.3. celorepubliková akce Noc s Andersenem
2.3. Šraňkovské setkání – hudba ČT 2 – zámecký sál – začátek ve 20 hod.
2.3. Strašidelný ples – pořádá DS teaTrum V.O. – hraje Epicentrum – sokolovna –
vstupné 99,90 Kč – předprodej v Kadeřnictví Heleny Zbořilové
2.3. Velký tarokový turnaj – Grand Prix Povodí řeky Křetínky a Svitavy – pořádá
Orel jednota – orlovna – prezentace 8-9 hod. - začátek a rozlosování v 9 hod. –
startovné 250 Kč
5. a 12..3. Paměť a její možnosti – zábavnou formou her, rébusů a jiných forem
trénování paměti – lektorka Pavla Konečná – Zámecký sál – začátek v 17 hod. –
25 Kč/osoba
7.3. Klub mladých důchodců – další pravidelná schůzka – na programu: oslava
MDŽ – hrají harmonikáři – Zámecký sál – začátek v 18 hod.
9.3. Ples sportovců – pořádá TJ Sokol– k tanci a poslechu hraje MIX Boskovice –
sokolovna – vstupné 80 Kč – předprodej vstupenek v IC
17.3. Výroční schůze ČZS – Zámecký sál – začátek ve 14 hod.
20.3. Večer pro ženy se stylistkou Danou Beranovou – přednáška o stylu oblékání a
vizáži - prostory RC Motýlek – začátek v 17 hod. – vstupné dobrovolné
22.3. Bazar dětského oblečení a různých potřeb pro děti – pořádá RC Motýlek –
prostory vestibulu bývalého učiliště a RC Motýlek – začátek v 15 hod.
23. 3. 10. výročí zahájení provozu Orlovny ve VO – mše svatá v kostele sv. Jiří ve 13
hod. – slavnostní shromáždění v orlovně ve 14 hod.
23.3. Vítání jara – pořádá KČT VO - pochod – 19. ročník - trasy: 8 a 16 km – start:
klubovna KČT 8-10 hod. – cíl: hospoda Pod kostelem do 15 hod. – startovné: 30
Kč, děti 15 Kč
24.3. Přednáška „Mýty a pověry ve včelařství“ – přednáší Ing František Texl
z Vrané nad Dyjí – Zámecký sál – začátek v 9 hod.
28.3. Koncert ke dni učitelů – pořádá ZUŠ - vystoupí učitelé ZUŠ VO – MKC –
začátek v 17 hod.
31.3. Koncert Malohanačky – jako host vystoupí lidový bavič Franta Uher – MKC –
začátek v 16 hod. – vstupné 90 Kč – předprodej od 1.3. v Infocentru
BOROTÍN
2.3.
Masopust – průvod masek obcí vychází v 9 hod. od hostince - TJ Sokol Borotín
16.3. Maškarní karneval – pořádá SDH Borotín – hry a soutěže pro děti, soutěž o
nejhezčí masku - kulturní dům Borotín - začátek ve 14 hodin

SVĚTLÁ
9. 3. Masopustní průvod obcí – průvod vychází v 10 hod. od hospody

ŠEBETOV
2.3. Masopust – sraz masek v 10 hod. v části obce Kapouňata u značky Šebetov
2.3. Maškarní karneval – hudba, soutěže, sladkosti a výhry – kulturní dům – začátek
ve 14 hod. – vstup zdarma
23.3. Vražda sexem – divadelní představení v podání ochotnického souboru
z Boskovic – kulturní dům – začátek v 18 hod. – vstupné 50 Kč
31.3. Zájezd na muzikál Doktor Ox do Prahy
UHŘICE
2.3. Průvod masek obcí – průvod vychází v 10 hod. od Obecního úřadu
9.3. Maškarní karneval pro děti – soutěže a hry pro děti - kulturní dům – začátek ve
14 hod.
VANOVICE
Březen Turnaj neregistrovaných hráčů ve stolním tenise - kulturní dům
14.3. Přednáška na téma Velikonoce – sál OÚ – začátek v 18 hod.

Program E-Cinema (kina) na BŘEZEN 2019
Hrací den – pátek, začátek představení v 19:30 hod.
1.3. Hrdinové ohně
134 min.
Film Hrdinové ohně, natočený na motivy skutečné události, vypráví hrdinský příběh
provinčního hasičského sboru, který se díky naději, odhodlání a obětavosti svých členů
stal jedním z nejelitnějších hasičských týmů ve Spojených státech. Jejich nesmírná
odvaha a jedinečné spojenectví vyvstane ve chvíli, kdy bojují proti katastrofálnímu
požáru, který ohrožuje vše, co je jim blízké.
Vstupné: 45 Kč
Mládeži přístupno

POZOR!!! Hrajeme v neděli ve 14 hod.
24.3. Yeti: Ledové dobrodružství
96 min.
Animovaný dobrodružný film pro diváky všech věkových kategorií. Je opakem legendy
o yetim, protože v našem filmu mladý bystrý yeti Migo objevuje svět pidinožek = lidí
(yeti s malou nohou). Veselý příběh o přátelství, odvaze a radosti z objevování nových
věcí.
Vstupné: 45 Kč
Mládeži přístupno
29.3. Bohemian Rhapsody
Cinemart
134 min.
Film Bohemian Rhapsody je oslavou rockové skupiny Queen, jejich hudby a především
Freddieho Mercuryho, který svou tvorbou i životem vzdoroval všem myslitelným
stereotypům, díky čemuž se stal jedním z nejvýraznějších umělců na světě. Snímek
mapuje raketový vzestup nekonvenční skupiny prostřednictvím jejich revolučního
zvuku a ikonických písní, jako jsou „We Will Rock You“, „We Are the Champions“
nebo právě „Bohemian Rhapsody“. Jejich příběh začíná bleskovým startem, pokračuje
neřízenou životní spirálou a vrcholí nezapomenutelným, strhujícím vystoupením na
koncertu Live Aid v roce 1985. Na jeho pódiu Queen v čele se rtuťovitým Freddiem
předvedli jednu z největších show v historii rocku. Jejich hudba byla a stále je
ohromnou inspirací pro celý svět
Vstupné: 45 Kč
Mládeži přístupno
Připravujeme na duben:
Sněhová královna: V zemi zrcadel – anim. pohádka; Predátor: Evoluce – sci-fi

Pohotovostní služby na zubním oddělení
Víkendy od 8-13 hod., mimo uvedenou dobu je služba zajištěna v Brně, Úrazová
nemocnice, Ponávka 6 – tel.č.: 545 538 111
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