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Podpora aktívneho starnutia
v meste Topoľčany pokračuje

Kopnite si do Fica
V sobotu 25.01.2014 sa
v športovej hale v Topoľčanoch odohral v poradí
druhý futbalový zápas
pod názvom „Kopnite si
do Fica!“. Hoci tím slovenských internacionálov Robert Fico, Dušan Galis,
Štefan Maixner, Martin
Obšitník, Róbert Semeník,
Vladimír Kinder, Stanislav
Fišan by sa mohol zdať neporaziteľný, študenti topoľčianskeho gymnázia
zápas v trvaní 2 x 20 minút
zobrali do vlastných rúk
a do bránky internacionálov vsietili 6 gólov, zatiaľ čo

tím Roberta Fica skóroval
štyrikrát.
A aké pocity mali po zápase topoľčiansky gymnazisti? „Hrali sme svoje, ale
bolo cítiť, že v tíme súpera
sú bývalí profesionálni futbalisti.To, že sme vyhrali, si
preto o to viac ceníme.“
Na rovnakú otázku nám
odpovedal aj predseda vlády Robert Fico: „Som veľmi
rád, že Topoľčany majú takýchto mladých, talentovaných hráčov. Hrali proti
bývalým profesionálom
vyrovnaný zápas a dokonca vyhrali. Gratulujem !“

Mesto Topoľčany sa zapojilo do projektu celoživotného vzdelávania
pod názvom: „Podpora
aktívneho starnutia
cestou rozširovania
vedomostí a zručností
gradujúcich kvalitu
života seniorov“, ktorý
podporí aktívny život
seniorov v našom meste.
Tento projekt je financovaný formou nenávratného
finančného príspevku z Európskeho sociálneho fondu
a štátneho rozpočtu.
Záujemcovia - seniori nad
50 rokov sa môžu prihlásiť
na ponúkané kurzy formou
vyplnenie prihlášky, ktorú
nájdu na www.topolcany.sk
alebo v podateľni na MsÚ v
Topoľčanoch.
Termín zasielania prihlášok je do 17. februára 2014.

Zoznam
kurzov

Stretnutie všetkých prihlásených účastníkov sa bude konať 19. februára 2014
o 16:00 hod. v zasadač-

ke MsÚ v Topoľčanoch (na
1. poschodí). Jeden senior
sa môže prihlásiť aj na viac
kurzov.

ponúkaných

1. Francúzsky jazyk pre začiatočníkov
2. Anglický jazyk pre začiatočníkov
3. Vzdelávanie zamerané na IKT
4. Ochrana rastlín
5. Sadovnícka tvorba
6. Zeleninárstvo
7. Hra na keyboarde
8. Hra na akordeóne
9. Hra na gitare
10. Hlasová výchova
11. Hra na zobcovej flaute
12. Výtvarný odbor
13. Sakrálne umenie
14. Zdravoveda
15. Psychológia, pedagogika
a profesijná komunikácia
16. Prvá pomoc
17. Zdravý životný štýl
Bližšie informácie
o ponúkaných kurzoch
na internetovej adrese
www.topolcany.sk
alebo na tel. číslach
038/ 5340203, 038/ 5340205

Plesová sezóna v meste Topoľčany
Krásne dámy, elegantní muži, tanec a zábava až do rána. Taká je neopakovateľná
atmosféra, ktorú zažijete
iba na plese. Aj v mesiacoch

február, marec je pre vás pripravených niekoľko plesov a
podujatí, na ktoré vás srdečne pozývame. Stačí si vybrať !

1.2. 2014 Spoločenské podujatie pre osamelých
7. 2. 2014 Ples Francúzsko - slovenskej spoločnosti
8. 2. 2014 Ples gurmánov
14. 2. 2014 Ples I. mechanizovanej brigády
15. 2. 2014 Ples SMER-SD
21. 2. 2014 Ples SKDK – súkromné konzervatórium D. Kardoša
1. 3. 2014 Spoločenské podujatie pre osamelých
4. 3. 2014 Fašiangový ples – vstup voľný
Bližšie informácie
nájdete na www.topolcany.sk

Mestské kultúrne stredisko
vás pozýva vo februári do KINA
LEGO PRÍBEH
7., 8. Február – piatok, sobota o 17, 00 h.
3D
9. Február – nedeľa o 17,00 h. 2D
Americká animovaná rodinná komédia.
Slovenský dabing. Vhodné pre všetky vekové kategórie.Vstupné 3D : 6€ 2D: 4€

CHROBÁČIKOVIA:
1., 2. Február – sobota, nedeľa o 17,00 h.
Francúzsko – belgická animovaná komédia.Slovenský dabing.80 min.Vhodné pre
všetky vekové kategórie.Vstupné 3 €

Galéria informuje
Mesto Topoľčany v zastúpení Ing. Petrom Balážom vás
pozýva na výstavu ocenenej
fotografky Eriky Szöke pod
názvom „MÉMOIRES“. Vernisáž výstavy sa uskutoční

dňa 6. februára 2014 o 17:00
hod. v priestoroch Galérie
mesta.
Vystavované diela si budete môcť pozrieť do 28. februára 2014.

VEJŠKA:
31. Január a 1., 2. Február – piatok, sobota, nedeľa o 19,30 h.
Česká komédia. Voľné pokračovanie
diváckeho hitu Gympl. Česká verzia.
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov.
Vstupné 4€
ŠPINAVÝ TRIK
5., 6. Február – streda, štvrtok o 19,00 h.
Americká dráma. Slovenské titulky. 129
min. Nevhodné pre maloletých do 12 rokov.Vstupné 4€

16. Február – nedeľa o 17, 00 h. 2D
Americký akčný,dobrodružný film.České
titulky.90 min.Nevhodné pre maloletých
do 12 rokov.Vstupné 3D: 6€ 2D: 4€

BLÍZKO OD SEBA
14., 15., 16. Február – piatok, sobota, nedeľa o 19,00 h.
Americká rodinná dráma. České titulky.
121 min. nevhodné pre maloletých do 15
ROBOCOP
7., 8., 9. Február – piatok, sobota, nedeľa rokov.Vstupné 4€.
o 19,00 h.
Americké akčné sci-fi. Rok 2029. Sloven- JA, FRANKENSTEIN
ské titulky. 121 min. nevhodné pre malo- 26., 27. Február – streda, štvrtok o 19,
00h.
letých do 15 rokov.Vstupné 4€.
Americké akčné fantasy. České titulky. 92
min. Nevhodné pre maloletých do 12 ro12 ROKOV OTROKOM
12.,13.Február – streda,štvrtok o 19,00 h. kov.Vstupné 6€
Americká dráma. Solomon mal smolu,
že bol černochom. České titulky. 134 min. ANGELIKA
nevhodné pre maloletých do 15 rokov. 28. Február a 1., 2. Marec – piatok, soboVstupné 4€
ta, nedeľa o 19, 00 h.
Francúzsko – belgický romantický film,
HERKULES:
nakrútený podľa slávneho románu. ČesZROD LEGENDY
ký dabing. 113 min. nevhodné pre malole14., 15. Február – piatok, sobota o 17,00 tých do 12 rokov.Vstupné 4€.
h. 3D

