Příloha Rapotínských novin

PROGRAM KKC - ZÁŘÍ 2016
1.8. – 30.9.2016, galerie KKC
Výstava „Lesy KŘ Šumperk objektivem lesníků 2013“
Kolekce 48 fotograﬁí, na kterých je zachycen les, jak ho vidí ti, jejichž nejen profesní život
je s lesem spojen často už několikátou generaci. Přijďte se podívat na les přes objektiv
fotoaparátu lesních hospodářů a citlivých obdivovatelů přírody.
Otevřeno: pondělí – pátek 9.00 – 17.00 hod., sobota 9.00 – 13.00 hod.
12.9.2016, 9.30 hod. – zasedací místnost
Trénování paměti
Pořádá Univerzita volného času (PONTIS Šumperk). Vítání jsou všichni ti, kteří si chtějí procvičit
svůj mozek a hlavně vyzkoušet a potrénovat svoji paměť. Vstup zdarma.
16.9.2016, 19.00 hod. – velký sál
Divadelní představení – Miláček Anna
Pražské Divadlo Palace v KKC Rapotín odehraje inscenaci Miláček Anna. Miláček Anna je světově
proslulá komedie o tom, že není šikovné přivést si domů milence právě, když má váš manžel
v ložnici svou přítelkyni. Ještě, že je tu služka Anna...
Diváci se mohou těšit na Sašu Rašilova, Davida Prachaře, Lindu Rybovou, Martinu Hudečkovou
a Petru Špalkovou. Cena vstupenek 230,-/290,-/340,-/370,- Kč. Divadelní bar otevřen od 18.00 hod.
23.9.2016, 8.30 hod. – velký sál
Podzimní bazárek
Příjem věcí - pátek od 8.30 do 10 hodin, prodej věcí - pátek od 10 do 17 hodin, výdej věcí
- pátek od 17 do 19 hodin. Pro prodávající: účast si rezervujte předem do 17.9.2016.
Více informací na leona.pekarova@gmail.com. Výtěžek (25 % z ceny prodané věci)
bude použit pro nákup pomůcek a hraček RC Vikýrek. Během bazárku bude probíhat sbírka
hraček, dětských knih a dětského vybavení pro Dětský domov v Zábřeze na Moravě.
26.9.2016, 9.30 hod. – zasedací místnost
Trénování paměti
Pořádá Univerzita volného času (PONTIS Šumperk). Vítání jsou všichni ti, kteří si chtějí
procvičit svůj mozek a hlavně vyzkoušet a potrénovat svoji paměť. Vstup zdarma.
27.9.2016, 20.00 hod.– velký sál
Svatováclavská zábava
Oslava svátku českého patrona. Akci pořádá Rapotínská a Velkolosinská farnost. K tanci
a poslechu zahraje skupina CANTUS. Občerstvení zajištěno, bohatá tombola. Vstupné 80,- Kč.
Připravujeme na říjen:
Dětský karneval
Výstava pohlednic rozhleden
15.10. Podzimní setkání seniorů
10.10., 31.10. Trénování paměti

Změna programu vyhrazena.

Kulturní centrum Rapotín

Farnosti Rapotín a Velké Losiny
Vás srdečně zvou na

SVATOVÁCLAVSKOU
ZÁBAVU
v úterý 27. 9. 2016 od 20 hodin
v KKC Rapotín.
K tanci a poslechu zahraje skupina

CANTUS.

Vstupné 80,- Kč.
Rozvoz po akci zajištěn.
Předprodej vstupenek:
KKC Rapotín a fary Rapotín, Velké Losiny, Šumperk.

Kulturní centrum Rapotín

Informační centrum Rapotín při KKC Rapotín nabízí vstupenky v síti Ticketportalu:
2.9. - 3.9.2016		
září 2016		
3. 9. 2016		
4.9.2016		
4.9. - 9.9.2016		
září – listopad 2016		
září – prosinec 2016		
září – prosinec 2016		
16.9.2016		
16.9. - 18.9.2016		
18.9.2016		
říjen - listopad 2016		
říjen – prosinec 2016		

Letní Shakespearovské slavnosti (Praha)
Národní divadlo Moravskoslezské (Ostrava)
Open air galakoncert Lucie Bílé s kapelou Petra Maláska (Slavkov u Brna)
RED HOT CHILI PEPPERS (Praha)
Lucie Vondráčková -Manner Kousek štěstí Tour 2016
Tomáš Klus – RECYKLUS TOUR 2016
MAMMA MIA! (Praha)
Show Jana Krause (Praha)
HC Sparta Praha – HC Oceláři Třinec (Praha)
Víkend rybářských slavností s Jakubem Vágnerem (Pasohlávky)
Nickelback (Praha)
Slza - KATARZE TOUR 2016
Děti Ráje (Brno)

Mimo výše uvedené možno zakoupit vstupenky do divadla Šumperk.

NORDIC WALKING
V měsíci červenci dorazila na Nordic Walking Point Rapotín žádost
o uspořádání základního kurzu Nordic Walking pro seniory z Velkých
Losin. Po osobní domluvě s manažerkou losinského Senzionu paní
Ludmilou Pfefferovou byl vybrán termín pondělí 15. srpna dopoledne.
Prostřednictvím obce Velké Losiny byl mezi seniory rozeslán plakát
o plánované akci.
Zázemí bylo přichystáno výborně a tak jsme mohli lekci v 9 hodin
odstartovat. Dorazilo 22 seniorů, s kterými byla radost spolupracovat.
V teoretické části byli účastníci seznámeni s touto relativně mladou
pohybovou aktivitou. Dověděli se, co je to dynamická chůze a co se
skrývá pod pojmem hole pro Nordic Walking. Dále jsme si pověděli,
pro koho je Nordic Walking vhodný, kde a kdy se dá nejlépe provozovat
a jaké jsou jeho zdravotní přínosy po fyzické i psychické stránce.
Poslední fází teoretické části bylo povídání o správné technice
chůze i s praktickou ukázkou.
Poté již následovalo rozcvičení se a nácvik chůze jednotlivými
účastníky základního kurzu. Součástí Senzionu ve Velkých Losinách je
i rozsáhlá zahrada se sítí chodníků a zatravněných ploch, které pro náš
nácvik byly ideální.
Chtěl bych touto cestou poděkovat všem zúčastněným. Velké
poděkování patří i paní manažerce Ludmile Pfefferové, která celou akci
výborně zorganizovala.
Jiří Tomášek, Instruktor NW
Chodíte rádi? A chcete zvýšit svou fyzickou kondici,
zpevnit postavu, být na čerstvém vzduchu a nabrat
nové síly? Přijďte si k nám Nordic walking vyzkoušet.
Od června vznikl v KKC Rapotín NORDIC WALKING
POINT. Takto je označeno místo, kde si lze originální hole půjčit
nebo zakoupit, včetně dalšího příslušenství. Rovněž zde zájemci
mohou využít služeb vyškoleného personálu, který vždy ochotně poradí
s výběrem holí, doporučí vhodné trasy v okolí, případně domluví lekci
se zkušeným instruktorem.

Kulturní centrum Rapotín

Zveme Vás na výstavu,
která se koná:

od 1. 8. 2016
do 30. 9. 2016
KKC Rapotín
Šumperská 530, Rapotín
GALERIE (1.PATRO)
Otevřeno:
PO-PÁ od 9 do 17 hod.
SO od 9 do 13 hod.

Turistické informační centrum
Šumperská 530
788 14 Rapotín

Tel.: +420 583 212 211, 608 292 980
E-mail: ic@kkcrapotin.cz
www.kkcrapotin.cz

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

