Příloha Rapotínských novin

KKC informuje

PROGRAM SRPEN 2015
31.7. – 2.8.2015

Rapotínské slavnosti

V pátek slavnostní zahájení letním kinem na zelené zóně za novým obecním úřadem. Bude promítnuta francouzská komedie
„Co jsme komu udělali“ (vstupné 50,- Kč).
V sobotu bude na hřišti TJ Jiskra Rapotín zahájen 3. ročník volejbalového turnaje „O RAPOTÍNSKÉ SAKO“, zároveň bude na hřišti
probíhat soutěž v požárním sportu u příležitosti 130. výročí založení SDH Rapotín. Od 13.00 hod. pokračuje program u KKC Rapotín
(soutěž „O RAPOTÍNSKÝ KOLÁČ“, atrakce pro děti, soutěže o hodnotné ceny, kuchařské speciality, barmanská show,
bohatý doprovodný program). Odpolední program bude provázet skupina Broadway a večer skupina OMICRON.
Večerní show Bum Bum Band.
3.8. – 30.9.2015 – galerie KKC

Jeseníky na fotografiích

Výstava fotografií Daniela Kampa a Honzy Valchaře znázorňující krajinu a přírodu Jeseníků. Nejoblíbenějšími místy obou autorů jsou
Králický Sněžník a Mokrý hřbet, případně Prudký potok. Otevřeno: pondělí – pátek 9.00 – 17.00 hod., sobota 9.00 – 13.00 hod.
8.8. – 9.8.2015 – velký sál KKC

Výstava mečíků

Již 53. ročník výstavy mečíků, jiřin a lilií se uskuteční ve velkém sále KKC Rapotín. Prodej jarních cibulovin, květin a zahrádkářských
výpěstků. Budou připraveny myslivecké speciality. Otevřeno: sobota 9.00-17.00 hod., neděle 9.00-16.00 hod.
14.8.2015 - 10.00 hod.

Vystoupení folklorního souboru

Domácí nebo exotičtí tanečníci předvedou v rámci 22. Mezinárodního folklorního festivalu své taneční umění.
Vystoupení se koná v rámci tzv. „Roztančené ulice“.
14.8. – 16.8.2015

Mariánské slavnosti

V pátek vystoupí ve velkém sále KKC Rapotín od 20.00 hod. kapela Constant Decay a poté kapela Sioux.
V sobotu se uskuteční koncert duchovní hudby v kostele Nanebevzetí Panny Marie a bude následovat mše svatá.
V neděli program pokračuje programem u kostela (k tanci a poslechu zahraje Bludověnka, vystoupí skupina historického
šermu, kulturní program na farní zahradě s hudbou a soutěžemi pro děti).

PRÁZDNINOVÁ KNIHOVNA
19.8.2015 - 9.30 hod. – knihovna

Tvoření z korálků

Tvoření z dřevěných korálků s Petrou Ungrovou. Vyrobíte si přívěsky či šperk ve tvaru mandaly.
26.8.2015 - 9.30 hod. – knihovna a okolí KKC

Hon za pokladem

Stezka plná úkolů vedoucí ke ztracenému pokladu, orientace v mapě. Nutná rezervace předem do 24.8.

Připravujeme na září:
1.8. – 30.9. Výstava Jeseníky na fotografiích – Daniel Kamp a Honza Valchař
11.-12.9. Podzimní bazárek
27.9. Svatováclavská slavnost

Kulturní centrum Rapotín

Kulturní centrum Rapotín

VÝZVA

Vzhledem k nepříznivému počasí prosíme občany Rapotína a jejich přátele, aby pomohli ZO ČZS při přípravě výstavy
květin, a sice dodáním květů, aby výstava mohla splnit plánovaná očekávání. Každý, kdo přispěje květy na výstavu,
bude mít přímo u květů dle přání vizitku. Přejímka květin bude 7.8.2015 v KKC Rapotín od 8 hodin po celý den.
Děkujeme za každý květ. Kolektiv ZO ČZS Rapotín.

Kulturní centrum Rapotín

Turistické informační centrum
Šumperská 530
788 14 Rapotín

Tel.: +420 583 212 211
E-mail: ic@kkcrapotin.cz
www.kkcrapotin.cz

Po - pá 9.00 – 17.00 hod.
So 9.00 – 13.00 hod.

