Příloha Rapotínských novin

KKC informuje

PROGRAM DUBEN 2015
2.2.-18.4.2015 - Galerie KKC
Výstava Nepál – prodlou�eno!!!
Díky �áste�né znalos� nepálš�ny se Karel Koc�rek dostal do míst, které b��ný turista nenavš�ví (klášterní kuchyn�, rodinné oslavy Šerp�).
Suploval výuku hudební výchovy v základní škole E. Hillaryho v Namche Bazar. Otev�eno: pond�lí – pátek 9-17 hod., sobota 9-13 hod.
3.4.2015, 19.45 hodin – velký sál KKC
Biblická p�ednáška – Památná slavnost
Uzav�ená spole�nost, pouze pro zvané hosty.
8.4.2015, 10.00 hodin – zasedací místnost KKC
P�ednáška Trénování pam�� I, po�ádá Sociální komise obce Rapo�n
A��viza�ní program trénování pam�� I, vede Tereza Weingartová (pracovnice PONTIS Šumperk). Kapacita kurzu je omezena.
P�ihlašování na kurzy v týdnu od 23.3. do 27.3.2015 u p. Venduly Vykydalové na obecním ú�ad�.
P�ihlášení je mo�né i telefonicky na �ísle 583 283 488.
8.4.2015, 17.30 hodin – zasedací místnost KKC
Beseda s Miroslavem Kobzou – Na cest� od Prad�du na Hanou
Beseda s redaktorem �eského rozhlasu. Vypráv�ní o krásách Olomouckého kraje, jeho historii a pozoruhodnostech spojené s promítáním.
Vstupné 40,- K�.
12.4.2015, 15.00 hodin, 19.00 hodin – velký sál KKC
Divadlo Velká zebra aneb jak �e se to jmenujete
Ond�ej Vetchý spolu se svými kolegy sehrají francouzskou divadelní komedii. Chris�an má zvláštní nemoc - nevydr�í se �enou p�íliš dlouho.
Dvakrát n��ngoval sebevra�du, kdy� se utopil p�i ryba�ení a záhadn� zmizel. P�ed�m však svým �enám zanechal lukra�vní �ivotní pojistku.
Nyní se chystá tento scéná� zopakovat se svojí snoubenkou, do toho se však ne�ekan� vlo�í jeho kamarád z d�tství.
Vstupenky stále v p�edprodeji v KKC Rapo�n.
15.4.2015, 10.00 hodin - velký sál KKC
Listování v KKC
Cyklus scénického �tení ur�eného téma�cky pro školy a p�edškolní za�ízení. Lukáš Hejlík a Alan Novotný p�edstaví celkem 3 kni�ní �tuly
– Kvak a �blu�k (autor Arnold Lobel), Dobrodru�ství strý�ka Ludvíka (autor Jannec Levi) a M�j p�íb�h: 9,58 (autor Usain Bolt).
Vstupné na ka�dé p�edstavení �iní 50,- ��. Za�átky jednotlivých p�edstavení naleznete na www.kkcrapo�n.cz, p�ípadn� na tel. 583 212 531.
15.4.2015, 10.00 hodin - zasedací místnost KKC
P�ednáška Trénování pam�� II, po�ádá Sociální komise obce Rapo�n
A��viza�ní program trénování pam�� II, vede Tereza Weingartová (pracovnice PONTIS Šumperk). Kapacita kurzu je omezena.
P�ihlašování na kurzy v týdnu od 23.3. do 27.3.2015 u p. Venduly Vykydalové na obecním ú�ad�.
P�ihlášení je mo�né i telefonicky na �ísle 583 283 488.
20.4.2015, 19.00 hodin – velký sál KKC
Koncert Klasika Viva
Sv�toznámý houslový koncert A. Vivaldiho v podání houslistky Lucie H�lové a souboru Capella Regia.
Vstupné 120,- K�, ob�ané Rapo�na 80,- K�. P�edprodej zajiš�uje KKC Rapo�n.
22.4.2015, 10:00 hodin - zasedací místnost KKC
P�ednáška Trénování pam�� III, po�ádá Sociální komise obce Rapo�n
A��viza�ní program trénování pam�� III, vede Tereza Weingartová (pracovnice PONTIS Šumperk). Kapacita kurzu je omezena.
P�ihlašování na kurzy v týdnu od 23.3. do 27.3.2015 u pí Venduly Vykydalové na obecním ú�ad�.
P�ihlášení je mo�né i telefonicky na �ísle 583 283 488.
24.4.-31.5.2015 – Galerie KKC
Výstava v rámci projektu ��sko-polská mozaika
Výstava fotogr��í �ák� ze ZŠ a MŠ Údolí Desné a z partnerské obce Paszowice. Otev�eno: pond�lí – pátek 9-17 hod., sobota 9-13 hod.
P�ipravujeme na kv�ten:
6.5. Naše škola má talent
7.5. P�ednáška aromaterapie
12.5. Screamers – P�ijela pou� 2015, jarní turné

15. – 16.5. Letní bazárek
21. – 22.5. Projekt��esko-polská mozaika
23.5. Setkání senior�

Kulturní centrum Rapotín

Veletrh cestovního ruchu Dovolená a Region, Lázeňství
Ve dnech 6. – 8. března 2015 probíhal na výstavišti Černá louka v Ostravě veletrh cestovního ruchu
Dovolená a Region, Lázeňství. Výstava patří mezi nejvýznamnější události podporující oblast cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji a okolí.
Na tomto veletrhu se poprvé od svého vzniku (rok 1997) prezentoval také Svazek obcí údolí
Desné jako mikroregion sloužící k relaxaci, sportovním aktivitám, poznávání bohaté historie, ale
hlavně jako Brána do Jeseníků s krásnou přírodou po celý rok. Výstavy se zúčastnilo 113 vystavovatelů
na celkové ploše 2618 m2 a navštívilo ji 10 223 návštěvníků.
Velice bychom chtěli poděkovat obcím SOÚD za vřelost a ochotu při přípravách na veletrh a především děkujeme za sponzorské dary, které podtrhovaly atmosféru našeho stánku.

Sponzorské dary na veletrh do Ostravy věnovali:
• Řeznictví Josef Procházka, Sobotín (tlačenka a jitrnice)
• Rodinná konzervárna Via Delicia, Zábřeh (paštiky, džemy)
• Velkolosinské pralinky, Velké Losiny (zlomky čokolády, pralinky)
• Restaurace U Řízků, Rapotín (masová roláda, řízečky)
• Karel Brunec, Rapotín (svatební koláčky, sněhové trubičky)
• Ski areál Kouty nad Desnou (víno)
• Rodinný pivovar Barvůr, Loučná nad Desnou (pivo Kvasslav)
• Pálenice Maršíkovský mlýn, Mgr. Richard Jašš (ořechovka, Pradědův likér)
• Obchod s vínem „TŘEŠTÍK“, Šumperk (víno)
• Starostka Vernířovic, Bohumila Hojgrová (víno)
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Po - pá 9.00 – 17.00 hod.
So 9.00 – 13.00 hod.

