
DEŇ ZDRAVIA
7. OKTÓBER 2017

MESTO PIEŠŤANY a MESTSKÉ KULTÚRNE
STREDISKO MESTA PIEŠŤANY

Vás pozývajú na

SPOLUORGANIZÁTORI:
AkSen - aktívny senior, o. z., Denné centrum Rozmarín, Charita sociálnej starostlivosti a služieb pre zrakovo postihnutých občanov so sídlom
Piešťany, Jednota dôchodcov Slovenska, Liga proti rakovine, pobočka Piešťany, Materské centrum Úsmev, Občianske združenie Hospic
Matky Božej, Piešťanská liga proti reumatizmu, o. z., Slovenská spoločnosť celiatikov, Slovenská únia proti osteoporóze m. p. Piešťany,
Slovenský Červený kríž, Slovenský zväz postihnutých civilizačnými chorobami v SR, Slovenský zväz telesne postihnutých ZO č. 18, Piešťany,

Zväz diabetikov Slovenska, ZO Piešťany, Zväz záhradkárov a vinárov Slovenska

SPONZOR:
Školské hospodárstvo Piešťany

Sobota 7. 10. 2017
KSC FONTÁNA, Beethovenova 1
9.30 Folklórna spevácka skupina Povoja Piešťany

10.00 Slávnostné otvorenie podujatia

PRIESTOR PRED KSC FONTÁNA, Beethovenova 1
10.00 - 12.00 Materské centrum Úsmev

– zábavné hry pre deti
10.00 - 14.00 Detské atrakcie – euro jumping
10.30 - 11.00 Združenie taoistického Tai Chi

v Slovenskej republike
– ukážka 108 prvkovej zostavy tai chi chuan

10.30 - 12.30 Maľovanie na tvár
11.00 - 13.00 Piešťanský dixieland Ľubomíra Váryho
11.30 - 12.30 AkSen - aktívny senior, o. z.

– ochutnávka zdravých jedál zo zeleniny

KSC FONTÁNA, foyer, Beethovenova 1
VÝSTAVY A PREZENTÁCIE od 10.00 do 13.00

Čajovňa Medulienka Piešťany
DELUB, s. r. o., prevádzka: Centrum zdravých nôh
ESSENS Slovakia, s. r. o., Trenčín – produkty zdravej výživy

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
- Výskumný ústav rastlinnej výroby v Piešťanoch – pestovanie
a využitie liečivých rastlín, ochrana genetických zdrojov rastlín,
produkty zdravej výživy
Občianske združenie Spoločnosť Slovensko – indického priateľstva
I. Malek – joga, zdravá výživa indickej kuchyne, ochutnávka jedál
Občianske združenie Spoločnosť Slovensko – indického priateľstva
/Ganesha klub
M. Baštová – test a diagnostika metódou One Brain/kineziológia
Ramissio – prírodné produkty
Slovenský Červený kríž, miestny spolok Piešťany II – ukážky
prvej pomoci
Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. OZ Piešťany
– zisťovanie obsahu dusičnanov v prinesených vzorkách pitnej vody
Štúdio zdravia a krásy Piešťany - Mgr. A. Nováková – telesná
analýza prístrojom Tanita
TEXPO Med s. r. o. – výroba a ponuka bezlepkových medovníkov
Vitaherb, s. r. o. – Ramissio – poradenstvo a doplnky zdravej
výživy, prírodné produkty
Winalite – hygienické pomôcky
WoDent, s. r. o., Piešťany – čisté zuby sa nekazia, zdravé ďasná
nekrvácajú
Združenie taoistického Tai Chi v Slovenskej republike
Zväz záhradkárov a vinárov Slovenska – výstava tekvíc a ich využitie
pre zdravie

Zmena programu vyhradená, v prípade nepriaznivého počasia budú aktivity v exteriéri zrušené

www.msks-piestany.sk

www.msks-piestany.sk            www.fontana-piestany.sk
KINOSÁLA MsKS
4. 10. 2017 o 15.00    LIGA PROTI RAKOVINE - stretnutie členov 
SPOLOČENSKÁ SÁLA MsKS
3. 10., 17. 10., 24. 10. a 31. 10. 2017 o 16.30 a 18.00                                  
KURZY JOGY s lektorom Ivanom Malekom 
GALÉRIA KSC FONTÁNA
26. 9. - 15. 10. 2017   Výstava obrazov výtvarníkov klubu    
BOTTEGA - ART KOŠICE
FOYER KSC FONTÁNA
3. 10. - 15. 10. 2017   150. výročie Červeného kríža v Rusku 
Milosrdenstvo v dejinách. Prínos veľkokňažnej Elizavety Fiodo-
rovny  do činnosti Ruského Červeného kríža
7. 10. 2017 od 10.00   DEŇ ZDRAVIA
V STAREJ LEKÁRNI
Originálne umelecké diela na predaj - obrazy, grafiky, plastiky                                                                                
Výstavná sieň, Winterova 26, Piešťany
KINO FONTÁNA
Sobota 30. septembra a nedeľa 1. októbra iba o  15,30 hod. 
v 2D verzii
Hurvínek a kúzelné múzeum
ČR Belg Rus 2017. Legendárni hrdinovia, ktorých dobre po-
známe, prichádzajú v  animovanej komédii pre celú rodinu. 
Náš filmový príbeh však ponúka úplne nové dobrodružstvo. 
Pán Spejbl pracuje ako strážca Múzea bábok, ktorému hrozí 
zbúranie. Hurvínkovi sa  podarí preniknúť do skrytých pries-
torov múzea, kde je ukryté jeho tajomstvo a aj jeho záchrana. 
Slovenský dabing. Min.:85. MP. Vstupné: 4,00 EUR
Sobota 30. septembra a nedeľa 1. októbra o 17,30 a 20,00 hod.
Hráči so smrťou (Flatliners)
USA 2017. Mysteriózny thriller, v ktorom sa skupina študentov 
medicíny snaží dostať odpoveď na otázku, či existuje život po 
smrti. Opakovane sa dostávajú do stavu klinickej smrti, no 
stále nebezpečnejšie experimenty si na každom z nich vyberú 
svoju daň... Pretože ak prekročíš hranicu, smrť ťa bude nasle-
dovať. Slovenské titulky. Min.:91. MP15.  Vstupné: 4,00 EUR
FILMOVÝ KLUB
Pondelok 2. októbra o 20,00 hod.
Červená
ČR SR 2017. Réžia: Olga Sommerová. Koprodukčný celovečer-
ný dokument o svetovo uznávanej opernej speváčke a herečke 
Soni Červenej. Príbeh ženy, ktorej osobné aj profesionálne 
ambície boli ovplyvnené veľkými dejinami Európy 20. storočia. 
Česká verzia. Min.:83. MP12.  Vstupné: 4,00 EUR, 
pre FK 3,00 EUR
Streda 4. a štvrtok 5. októbra o 20,00 hod.
Be2Can 2017, prvá časť   
Prvá časť prehliadky troch filmov z troch najznámejších filmo-
vých festivalov v Európe  - Berlín, Benátky a Cannes.
Streda 4. októbra o 20,00 hod.    
O tele a duši (On Body and Soul)
Maďarsko 2017. Réžia: Ildikó Enyedi. Nekonvenčná love story 
dvoch odlišne zmrzačených ľudí – starnúceho finančného ria- 
diteľa bitúnku a  mladej uzavretej kvalitárky mäsa. Odťažitá 
romanca s  prvkami každodennej drámy a  čiernej komédie 
nenásilne spája chladné pozorovanie a  prelínanie lyrickosti 
a brutality. České titulky. Min.:116. MP15.  Vstupné: 3,00 EUR

Štvrtok 5. októbra o 20,00 hod.    
Fantastická žena (A Fantastic Woman)  
Chile Nem USA Špan 2017. Réžia: Sebastian Lelio. Dráma 
s nadžánrovým emancipačným príbehom, ktorá chce vzdoro-
vať spoločenským stereotypom ku krutosti diskriminácie, ktorá 
mieri často na tých najzraniteľnejších. Marína, servírka a spe-
váčka, a  Orlando, starší muž, sa do seba zamilujú a  plánujú 
spoločnú budúcnosť. Smrť Orlanda však všetko mení. České 
titulky. Min.:104. MP15.  Vstupné: 3,00 EUR
Piatok 6. októbra o 17,30 a 20,00 hod. 
Ktorý je ten pravý?  (Home Again) 
USA 2017. Reese Witherspoon sa v novej romantickej komédii 
ocitne v obkľúčení mladých mužov, exmanžela a bude sa sama 
seba pýtať, že ktorý je ten pravý. Pretože po rozchode s manže-
lom a aj po neviazanej narodeninovej oslave sa jej život obráti 
naruby a skončí sa to až vo chvíli, keď má zrazu doma svoje 
deti, mladého milenca s kamarátmi a bývalého. České titulky. 
Min.:120. MP12.  Vstupné: 4,00 EUR
Sobota 7. a nedeľa 8. októbra iba o 15,00 hod. v 2D verzii
Esá z pralesa (Jungle Bunch/Les as de la jungle)  
Franc 2017. Animovaný rodinný príbeh, v ktorom mladý tiger 
Mauric, ktorý síce vyzerá ako taký tučko, ale so svojimi zviera-
cími priateľmi tvorí bandu známu ako Esá pralesa, s ktorými 
sa snažia udržiavať v džungli poriadok a spravodlivosť. 
Slovenský dabing. Min.:97. MP7.  Vstupné: 4,00 EUR
Sobota 7. októbra o 17,00 a 20,00 hod. v 3D verzii, nedeľa 8. 
októbra o 17,00 a 20,00 hod. v 2D verzii
Blade Runner 2049
USA 2017. Akčný sci fi thriller v hlavných úlohách s Ryanom Goslin-
gom a Harrisonom Fordom. Po tridsiatich rokoch od prvého filmu 
prichádza nový blade runner menom K. Má odhaliť tajomstvo, kto-
ré môže uvrhnúť zvyšky spoločnosti do chaosu. Slovenské titulky. 
Min.:163. MP12.  Vstupné: 3D 6,00 EUR, 2D  4,00 EUR
Predpredaj  vstupeniek na celý mesiac vopred je  v pokladni 
kina, ktorá sa otvára hodinu pred predstavením.   
Zmena programu vyhradená.

Biorezonancia
BICOM

•	 podpora	imunity
•	 alergie
•	 detoxikácia	a	iné
•	 odvykanie	fajčenia

Jesenná akcia 1+1 terapia zdarma

Kontakt: Dr. Lívia Húšťová
0905 703 404, Piešťany

Žilinská cesta 60, Piešťany

Tel.: 0918 604 890 

Spoločnosť DSBS s.r.o.

ponúka

KURZ SBS
2. - 8. októbra 2017

 KOZMETIKA

MOJA

Winterova 41, 1. poschodie
Vila Alexander (oproti nemocnici)
Na objednávku: 0908 481 910

kupón 

po predložení kupónu 
20% zľava

-20%


