Prehľad kultúrno-spoločenských, športových a vzdelávacích podujatí
organizovaných v MČ Košice – Západ
APRÍL
každú stredu
08.00 – 12.00
miesto:
do 02. 04. 2015
miesto:

POČÍTAČOVÁ UČEBŇA PRE SENIOROV
sprístupnenie učebne vybavenej počítačmi s operačným systémom Linux
s prístupom na internet - pre seniorov
Átrium klub – učebňa, 1. poschodie, Zuzkin park 4; vstup voľný
VÝSTAVA OBRAZOV ÚČASTNÍKOV VÝTVARNÉHO KURZU SENIOR
DOMU
Átrium klub – malá sála (I. poschodie), Zuzkin park 4
Výstava je sprístupnená počas pracovných dní v čase od 08.00 do 15.30 hod.
(od 06. 03. 2015)

01. 04. – 29. 04. 2015 POHYBOVÝ PROGRAM PRE SENIOROV – 2. cyklus
09.00 – 10.00
cvičenie pre seniorov zamerané na upevnenie zdravia, odbúranie stresu a
relaxáciu vedené trénerkou zdravotnej telesnej výchovy (60 minút 2x do týždňa
v stredu a v piatok)
miesto:
Átrium klub – malá sála, Zuzkin park 4; kurzovné: 5,- €/8 hod.
informácie:
tel. č.: 055/643 25 71, 0911 207 780; e-mail: atriumklub@kosicezapad.sk
09. 04. 2015 – štvrtok HVIEZDOSLAVOV KUBÍN – obvodné kolo - poézia
09.00 – 13.00
61. ročník postupovej súťaže v prednese poézie – obvodné kolo
pre žiakov ZŠ z okresu Košice - okolie
miesto:
Átrium klub, Zuzkin park 4
hlavní organizátori: ZŠ Malá Ida, Okresný úrad Košice – odbor školstva
10. 04. 2015 – piatok
16.00
miesto:

VÝSTAVA OBRAZOV ČLENOV BOTTEGA ART: MOJE KOŠICE
vernisáž výstavy obrazov
Átrium klub – malá sála (I. poschodie), Zuzkin park 4
Výstava je sprístupnená do 07. 05. 2015 počas pracovných dní v čase
od 08.00 do 15.30 hod.

11. 04. 2015 – sobota VOLEJBALOVÝ TURNAJ ŽIEN O PUTOVNÝ POHÁR STAROSTU
MČ KOŠICE – ZÁPAD
09.00
XX. ročník športového podujatia
možnosť prihlásiť sa do 08. 04. 2015 na tel. č.: 055/643 25 71, e-mail:
atriumklub@kosicezapad.sk; účastnícky poplatok: 15,- €/družstvo
miesto:
Základná škola Považská 12 – telocvičňa
spoluorganizátori:
Komisia kultúry, mládeže a športu MZ Košice – Západ, ZŠ Považská 12,
Košice
14. 04. 2015 – utorok
09.00 – 13.00
miesto:
hlavní organizátori:

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN – obvodné kolo - próza
61. ročník postupovej súťaže v prednese prózy – obvodné kolo
pre žiakov ZŠ z okresu Košice - okolie
Átrium klub, Zuzkin park 4
ZŠ Malá Ida, Okresný úrad Košice – odbor školstva

22. 04. 2015 - streda
11.00
miesto:

STRETNUTIE JUBILANTOV
slávnostný program pre pozvaných jubilujúcich seniorov MČ Košice – Západ za
obdobie marec - apríl spojený so stretnutím so starostom
Átrium klub – veľká sála, Zuzkin park 4

26. 04. 2015 – nedeľa RODINNÉ POPOLUDNIE V ÁTRIU
15.00 – 17.30
nedeľné popoludnie pre rodiny s deťmi v spolupráci so SSOŠ Bukovecká 17
program: divadielko pre deti, kúzelník, tvorivé dielne, burza hračiek
miesto:
Átrium klub – veľká sála, Zuzkin park 4; vstup voľný
Zmena programu je vyhradená.

