
DEŇ ZDRAVIA
1. OKTÓBER 2016

MESTO PIEŠŤANY a MESTSKÉ KULTÚRNE
STREDISKO MESTA PIEŠŤANY

Vás pozývajú na

SPOLUORGANIZÁTORI:
AkSen - Aktívny senior, o. z., Charita sociálnej starostlivosti a služieb pre zrakovo postihnutých občanov so sídlom Piešťany, Liga proti
rakovine, pobočka Piešťany, Materské centrum Úsmev, Piešťany, 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, Základná organizácia Zväzu diabetikov Slovenska,

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím, Denné centrum Rozmarín, Zväz záhradkárov a vinárov Slovenska

Sobota 1. 10. 2016

KSC FONTÁNA, Beethovenova 1

9.30 Folklórna skupina Krakovčanka
10.00 Slávnostné otvorenie podujatia

PRIESTOR PRED KSC FONTÁNA, Beethovenova 1

10.00 - 12.00 Materské centrum Úsmev, Piešťany
- 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

11.00 - 12.00 Liga proti rakovine, pobočka Piešťany
- ochutnávka zdravých jedál

11.00 - 13.00 Hudobná skupina 3D Band

KSC FONTÁNA, foyer, Beethovenova 1
VÝSTAVY A PREZENTÁCIE od 10.00 do 14.00

Čajovňa Medulienka Piešťany
DELUB, s. r. o., prevádzka: Centrum zdravých nôh

DIOCHI Slovakia, s. r. o. – bylinné produkty pre regeneráciu tela
podľa čínskej medicíny
ESSENS Slovakia, s. r. o., Trenčín – produkty zdravej výživy
GANESHA klub - M. Baštová – test a diagnostika metódou
One Brain / kineziológia, meranie čakier a poradenstvo, holistický
obrázkový výklad
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
- Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany – pestovanie
a využitie liečivých rastlín, ochrana genetických zdrojov rastlín,
produkty zdravej výživy
Občianske združenie Spoločnosť Slovensko – indického priateľstva
- I. Málek – joga, koreniny a zdravá výživa indickej kuchyne,
ochutnávka jedál
ORIN Slovakia, s. r. o. – každý chce byť zdravý
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
Vitaberb, s. r. o. - projekt Ramissio – poradenstvo a doplnky
zdravej výživy
WoDent, s. r. o., Piešťany – čisté zuby sa nekazia, zdravé ďasná
nekrvácajú
Združenie taoistického Tai Chi v Slovenskej republike

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

www.msks-piestany.sk


