Příloha Rapotínských novin

KKC informuje

PROGRAM
PROGRAM B�EZEN
B�EZEN 2015
2015
2.2.-31.3.2015 - Galerie KKC
2.2.-31.3.2015
Výstava
Nepál - Galerie KKC
Výstava
Nepálznalos� nepálš�ny se Karel Koc�rek dostal do míst, které b��ný turista nenavš�ví (klášterní kuchyn�, rodinné oslavy Šerp�).
Díky �áste�né

Díky �áste�né
nepálš�ny
Karel Koc�rek
do míst,
které Bazar.
b��ný turista
nenavš�ví
kuchyn�,
Suploval
výukuznalos�
hudební
výchovy vsezákladní
škole E.dostal
Hillaryho
v Namche
Otev�eno:
po – pá(klášterní
9-17 hod.,
so 9-13 rodinné
hod. oslavy Šerp�).
Suploval výuku hudební výchovy v základní škole E. Hillaryho v Namche Bazar. Otev�eno: po – pá 9-17 hod., so 9-13 hod.

7.3.2015, 20:00 hodin - Velký sál KKC
7.3.2015, 20:00
hodin - Velký sál KKC
Pochovávání
basy
Pochovávání
basy
Po�ádá hasi�ský sbor Rapo�n a RAPIPA Camion. K tanci a poslechu hraje skupina OMICRON. Ob�erstvení zajišt�no-zv��inové
Po�ádá
hasi�ský
sbor losování
Rapo�n ao RAPIPA
Camion.
K tanci
a poslechu
hraje skupina OMICRON. Ob�erstvení zajišt�no-zv��inové
a vep�ové
speciality,
v�cné dary.
Vstupné:
130,K�.
a vep�ové speciality, losování o v�cné dary. Vstupné: 130,- K�.

11.3.2015, 17:00 hodin – zasedací místnost KKC
11.3.2015,
17:00 hodin
– zasedací
místnost KKC
Beseda
Japonsko
– Vacek
Al�plano
Beseda
– Vacek
Monika aJaponsko
Jirka Vackovi
jsou Al�plano
auto�i dvou cestopisných knih, n�kolika �lánk� v �asopisu Cykloturista �i jiných médiích a objevili se také

Monika
a Jirkaobrazovkách.
Vackovi jsou auto�i
dvou
cestopisných
n�kolika
v �asopisu
�i jiných
médiích a objevili
se také
na
televizních
Spole�n�
navš�vili
n�kolikknih,
desítek
zemí,�lánk�
z kterých
pro Vás Cykloturista
p�ipravili besedu
s promítáním
o Japonsku.
Vstupné 50,- K�.
na televizních obrazovkách. Spole�n� navš�vili n�kolik desítek zemí, z kterých pro Vás p�ipravili besedu s promítáním o Japonsku. Vstupné 50,- K�.

12.3.2015, 10:00 hodin – zasedací místnost KKC
12.3.2015, 10:00
hodin –akce“,
zasedací
místnost
KKCkomise obce Rapo�n
P�ednáška
„P�edvád�cí
po�ádá
Sociální
P�ednáška
„P�edvád�cí
akce“,
po�ádá
Sociální
komise
Rapo�n
P�ednáška zam��ená na problema�ku dnešní doby.
Jak to obce
za�íná,
pr�b�h, triky, internetoví podvodníci, na co si dát pozor, pravidla, rady a pomoc.
P�ednáška zam��ená na problema�ku dnešní doby. Jak to za�íná, pr�b�h, triky, internetoví podvodníci, na co si dát pozor, pravidla, rady a pomoc.

14.3.2015, 20:00 hodin - Velký sál KKC
14.3.2015,
20:00 hodin - Velký sál KKC
Ples
VI. ZŠ Šumperk
Ples VI. ZŠ Šumperk
19.3.2015, 10:00 hodin - zasedací místnost KKC
hodinprodej“,
- zasedací
místnost
KKCkomise obce Rapo�n
19.3.2015, 10:00
P�ednáška
„Podomní
po�ádá
Sociální
P�ednáška
„Podomnínaprodej“,
po�ádá
Sociální
komise
Rapo�n
P�ednáška zam��ená
problema�ku
dnešní
doby.
Co to obce
je podomní
prodej, postup p�i návšt�v�, odstoupení od smlouvy, právní d�sledky.
P�ednáška zam��ená na problema�ku dnešní doby. Co to je podomní prodej, postup p�i návšt�v�, odstoupení od smlouvy, právní d�sledky.

20.3.2015, 19:00 hodin - Velký sál KKC
20.3.2015,
19:003.hodin
- Velký sál KKC
Tane�ní
zábava
ZŠ Šumperk
Tane�ní zábava 3. ZŠ Šumperk
22.3.2015, 16:00 hodin - Velký sál KKC
16:00 hodin - Velký sál KKC
22.3.2015,
Divadlo-Prekvapenie
Divadlo-Prekvapenie
Komedie slovenského divadla HUGO. Hra vtahuje diváka do koloto�e zvrat�, ne�ekaných událos� a ���ánských prak�k. Vstup volný.
Komedie slovenského divadla HUGO. Hra vtahuje diváka do koloto�e zvrat�, ne�ekaných událos� a ���ánských prak�k. Vstup volný.

26.3.2015, 10:00 hodin – zasedací místnost KKC
26.3.2015, 10:00 hodin – zasedací místnost KKC
P�ednáška „Dluhy“, po�ádá Sociální komise obce Rapo�n
P�ednáška „Dluhy“, po�ádá Sociální komise obce Rapo�n

P�ednáška zam��ená na problema�ku dnešní doby. Vymáhání pohledávky, soudní �ízení, exeku�ní �ízení, insolvence.
P�ednáška zam��ená na problema�ku dnešní doby. Vymáhání pohledávky, soudní �ízení, exeku�ní �ízení, insolvence.

27.3. – 28.3.2015, velký sál KKC
27.3. – 28.3.2015, velký sál KKC
Jarní bazárek
Jarní bazárek

P�íjem v�cí-pátek 9:00-10:30 hodin, prodej v�cí-pátek 10:30 – 18:00 hodin, výdej v�cí-sobota 9:00-11:00 hodin.
P�íjem v�cí-pátek 9:00-10:30 hodin, prodej v�cí-pátek 10:30 – 18:00 hodin, výdej v�cí-sobota 9:00-11:00 hodin.
Pro prodávající: ú�ast si rezervujte p�edem do 20.3.2015. Více informací na leona.pekarova@gmail.com.
Pro prodávající: ú�ast si rezervujte p�edem do 20.3.2015. Více informací na leona.pekarova@gmail.com.

27.3. – 28.3.2015, knihovna Rapo�n
27.3. – 28.3.2015, knihovna Rapo�n
Noc s Andersenem
Noc s Andersenem

Vybrané d�� stráví nezapomenutelnou noc v knihovn�.
Vybrané d�� stráví nezapomenutelnou noc v knihovn�.
P�ipravujeme na duben:
P�ipravujeme
8.4. P�ednáškana–duben:
Problema�ka dnešní doby

8.4. Beseda
P�ednáška
– Problema�ka
dnešní doby
s Miroslavem
Kobzou
8.4.
Beseda
s
Miroslavem
Kobzou
8.4.
12.4. Divadlo Velká zebra aneb jak �� se to jmenujete
Divadlo Velká
12.4. Listování
v KKCzebra aneb jak �� se to jmenujete
15.4.
15.4. Listování v KKC

15.4. P�ednáška – Problema�ka dnešní doby
15.4. P�ednáška
P�ednáška –– Problema�ka
Problema�ka dnešní
dnešní doby
doby
22.4.
22.4.
P�ednáška
–
Problema�ka
dnešní
doby
23.-24.4. Projekt �esko-polská mozaika
23.-24.4. Projekt �esko-polská mozaika

Kulturní centrum Rapotín

Kulturní centrum 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.

