SEPTEMBER
september

ZAHÁJENIE KRÚŽKOVEJ ČINNOSTI PRE DETI V ÁTRIUM KLUBE
detský folklórny súbor Jahôdka (PhDr. Katarína Makšiová), keramický krúžok
(Mgr. art. Martina Uličianska), šachový krúžok (Mgr. Tomáš Krak)

každú stredu
08.00 – 12.00

POČÍTAČOVÁ UČEBŇA PRE SENIOROV - ABSOLVENTOV PC KURZOV
sprístupnenie počítačovej učebne s prístupom na internet pre všetkých
absolventov kurzov základov internetu pre seniorov
Átrium klub – učebňa, 1. poschodie, Zuzkin park 4

miesto:
03. 09. 2014 -- streda
11.00

miesto:
09. 09. 2014 – utorok
16.00

miesto:
spoluorganizátor:

STRETNUTIE JUBILANTOV
slávnostný program pre jubilujúcich seniorov MČ Košice – Západ spojený so
stretnutím so starostom
účinkujú: TK ELLEGANCE - spoločenské tance detí, spevokol Ozvena, Martin
Ferenčík (SZUŠ. G. Rovňáka) – klavír, Erika Kentošová - prednes
Átrium klub – veľká sála, Zuzkin park 4
RODINNÉ POPOLUDNIE NA TERASE - VITAJ, ŠKOLA!
rodinné popoludnie spojené s možnosťou zápisu detí do krúžkov v Átrium klube
program: súťaže s cenami, tombola s cenami, nafukovací hrad na skákanie,
maľovanie na tvár; predstavenie činnosti OZ Loďka nádeje
Pri zápise do krúžku dieťa dostane od MČ Košice - Západ farbičky.
okolie detského ihriska pri Átrium klube v Zuzkinom parku 4
OZ Loďka nádeje

16. 09. – 09. 10. 2014 ZÁKLADY INTERNETU – 3. cyklus 2014 (celkovo VII. séria )
počítačový kurz pre seniorov MČ Košice – Západ
08.00 – 09.00
utorok a štvrtok – 1. skupina
09.10 – 10.10
utorok a štvrtok – 2. skupina
10.20 – 11.20
utorok a štvrtok – 3. skupina
11.30 – 12.30
utorok a štvrtok – 4. skupina
miesto:
Átrium klub – učebňa, 1. poschodie, Zuzkin park 4; kurzovné: 5,- €
informácie:
MÚ MČ Košice – Západ – sociálne odd.: 055/ 788 32 71, - 72, 0903 655 735
19. 09. 2014 - piatok
16.00
miesto:

ŠTEFÁNIA GAJDOŠOVÁ: HODVÁBNA CESTA
vernisáž výstavy diel Steni Gajdošovej – Sikorskiej maľovaných na hodvábe
v rámci cyklu Umenie z našich radov
Átrium klub – malá sála, I. poschodie, Zuzkin park 4
Výstava je sprístupnená do 10. 10. 2014 počas pracovných dní v čase od
08.00 do 15.30 hod.

21. 09. 2014 – nedeľa RODINNÉ POPOLUDNIE NA TERASE
15.00 – 17.30
podujatie pre rodiny s deťmi na detskom ihrisku na Brigádnickej ulici za účasti
starostu MČ Košice – Západ Rudolfa Bauera
program: súťaže, tvorivé dielne, maľovanie na tvár, nafukovací hrad na
skákanie, hudba
miesto:
detské ihrisko na Brigádnickej ulici

24. 09. – 17. 10. 2014 POHYBOVÝ PROGRAM PRE SENIOROV – 3. cyklus
streda a piatok
cvičenie pre seniorov vedené školenými cvičiteľmi Ústavu telesnej výchovy
08.00 – 09.00
a športu UPJŠ v Košiciach: aeróbne cvičenia, cvičenia s hmotnosťou vlastného
tela a so závažím a cvičenia na rozvoj flexibility, nácvik správneho dýchania
miesto:
Átrium klub – veľká sála, Zuzkin park 4; kurzovné: 5,- €
informácie:
MÚ MČ Košice – Západ – sociálne odd.: 055/ 788 32 71, - 72, 0903 655 735
28. 09. 2014 - nedeľa
14.00
miesto:
hlavný organizátor:

RODINNÉ POPOLUDNIE NA TERASE
podujatie v rámci festivalu voľného času ULICA MÁ ŠANCU s pestrým
programom pre celé rodiny v spolupráci s OZ Dračia stopa
park pred OC Erika, Gudernova 3
OZ Dračia stopa
Zmena programu je vyhradená.

