
Komunitné centrum Baďan so sídlom v Klastave vás srdečne všetkých 

pozýva na aktivity, ktoré sme pre vás pripravili v mesiaci september. 

Zároveň vás pozývame k spolupráci, navrhovaniu a plánovaniu 

ďalších aktivít na mesiac október 2022, ktoré by sme spoločne 

realizovali nielen v KC Baďan v Klastave ale aj na základe vašich 

návrhov v obciach Baďan, Beluj, Počúvadlo. V prípade vašich otázok 

nás kontaktujte na t. č. : 0918 892 842, 0910 319 087 Tešíme sa na 

Vás, na nové priateľstvá a vzájomnú spoluprácu. 

Harmonogram na mesiac September 

Dátum Aktivity 

Pondelok 
5.9.2022 

Tvorivé dielne  
 

Utorok 
6.9.2022 

Tvorivé dielne  
Kurz základných počítačových zručností - pre seniorov, deti a ľudí, ktorí sa 
majú chuť naučiť niečo nové. Záujemci kontaktujte nás na t.č.: 0918 
892 842, 0910 319 087  

Streda 
7.9.2022 

Výroba brezových metiel  

Štvrtok  
8.9.2022 

Tvorivé dielne – téma obecné slávnosti v Baďane 
 

Pondelok 
12.9.2022 

Tvorivé dielne 

Utorok 
13.9.2022 

Kurz základných počítačových zručností  - pre seniorov, deti a ľudí, ktorí sa 
majú chuť naučiť niečo nové.  Záujemci kontaktujte nás na t.č.: 0918 
892 842, 0910 319 087 

Streda 
14.9.2022 

Klub varenia – urobíme si slivkové gule s makom a strúhankou. Všetkých 
srdečne pozývame do klubu varenia – kde si spoločne uvaríte  a spapáte to 
čo ste si pripravili. Výber jedla, ktoré si chcete spoločne uvariť nechávame 
na vás, tak isto aj zabezpečenie surovín.  
Dávame na vedomie, že 
KC Baďan v Klastave vám všetkým ponúka priestor pre vaše záujmy a iné 
voľnočasové aktivity. Stačí, keď sa medzi sebou dohodnete a prídete k nám 
užiť si spoločné chvíle v klube varenia a inej tvorivej činnosti. Tešíme sa na 
vás. Prípade nejakých otázok nás kontaktujte na t.č.: 0918 892 842 

Pondelok 
19.9. 2022 

Tvorivé dielne  

Utorok 
20.9.2022 

Turistický klub 
Kurz základných počítačových zručností  - pre seniorov, deti a ľudí, ktorí sa 
majú chuť naučiť niečo nové.  Záujemci kontaktujte nás na t.č.: 0918 
892 842, 0910 319 087 

Streda 
21.9.2022 

Pozvánka na besedu so psychológom určená nielen pre seniorov 15:00 
hod., Rozprávať sa budeme na rôzne témy napr.: podomový predajcovia, 
kvalitné starnutie a iné ... 



 

Štvrtok 
22.9.2022 

Čitateľský klub  

Pondelok 
26.9.2022 

Tvorivé dielne 

Utorok 
27.9.2022 

Výroba brezových metiel 
Kurz základných počítačových zručností - pre seniorov, deti a ľudí, ktorí sa 
majú chuť naučiť niečo nové. Záujemci kontaktujte nás na t.č.: 0918 
892 842, 0910 319 087 

Štvrtok 
29.9.2022 

Čitateľský klub 

 


