
Plán činnosti DC 4 – jún 2019 

KC FONTÁNA, Ožvoldíkova 12 

Pondelky 

1) CVIČENIE - od 9:00 h. do 10:00 h. v KC Fontána na Ožvoldíkovej ul. č. 12, (nezabudnúť 
prezuvky  a karimatku).  

 
2) UMELECKÉ SPRACOVANIE DROTU  od 14:30 - 17:00 h. Najbližší termín 3.6.2019.  
       Prípadne, podľa dohody s vedúcou krúžku - KC Fontána na Ožvoldíkovej ul. č. 12. 

 
 
Utorky 
 
1   KREATÍVNE PRÁCE od 14:30 h. - 17:00 h.  KC Fontána na Ožvoldíkovej ul. č. 12.   

3) SPOLOČENSKÉ HRY  v DC 4, od 14:30 h. - 17:00 h. KC Fontána na Ožvoldíkovej ul. č. 12.   
 

Stredy 

CVIČENIE - od 9:00 h. do 10:00 h. v KC Fontána na Ožvoldíkovej ul. č. 12, (nezabudnúť 
prezuvky  a karimatku). 

„DÚBRAVSKÁ AKADÉMIA VZDELÁVANIA“ v spolupráci s Radou seniorov 

   Kurz cudzích jazykov     

4) AJ  od 10:30 h. do 11:30 h. -  pokročilejší – KC Fontána na Ožvoldíkovej ul. č. 12, 
5) NJ  od 14:30 h. do 15:30 h. -  pokročilejší – KC Fontána na Ožvoldíkovej ul. č. 12, 
6) AJ  od 15:35 h. do 16:35 h. -  pokročilejší – KC Fontána na Ožvoldíkovej ul. č. 12. 
 

Štvrtky 

TURISTICKÉ VYCHÁDZKY o 10:00 h. zraz účastníkov pri Dome kultúry Dúbravka. 

Piatky  

 HRÁME PETANG   o 10:00 h. v parku na Pekníkovej. 

PRIPRAVOVANÉ AKTIVITY   

1. Tešíme sa na opekačku  v Líščom údolí. Uskutoční sa 10. júna 2019 / t.j. pondelok/ od 
10:00 h. Okrem opekania sa budeme venovať nenáročným športovým aktivitám. Tak, ako 
v minulosti, naše skvelé cukrárky môžu priniesť niečo na obohatenie stola. Nie je 
povinné. Vopred ďakujeme . 



2. Dávam do pozornosti a súčasne si Vás dovolím pozvať, tiež Vašich známych a susedov  na 
podujatie, ktoré nám podá informáciu o bezpečnej  jeseni života. Koná sa 11. júna 2019 
/t.j. utorok/  o 14:00 h. vo Veľkej sále Domu Kultúry Dúbravka. 

 
3. Dávam do pozornosti a súčasne si Vás dovolím pozvať na odbornú zdravotnú 

prednášku na tému "Poruchy trávenia", ktorá sa uskutoční 12. júna 2019 /streda/   o 
16:00 h. v Malej sále Domu kultúry Dúbravka. Prednášku povedie gastroenterológ MUDr. 
Štefan Hrušovský, CSc., Dr.SVS. Vstup je voľný.  

             
4. Dúbravský čerešňový juniáles sa koná 14. júna 2019 o 15:00 h. sa prihovorí pán starosta 

Dúbravky Martin Zaťovič, následne sa strihá čerešňový strapec a pokračuje hudobný 
program. V stánkoch sa môžete občerstviť.    

 
5. Návštevu Hlohovca vlakom máme na programe 19. júna 2019 /streda/.  Prosím 

záujemcov, aby sa obratom záväzne hlásili v DC 4!!! Podrobnosti budú známe po 
prihlásení účastníkov. 

  
6. Plavecké Podhradie – Plavecký hrad máme v pláne 22. júna 2019 /sobota/. Preto 

sobota, lebo  vláčik premáva len cez víkend. Informácie včas dostanete 
 
Na záver OZNAM, Denné centrum 4, je presťahované zo Žatevnej ul. do KC 
Fontána, Ožvoldíkova 12.  
Nájdete nás v čase pondelok až streda od 14:30 h. do 17:00 h. štvrtok je 
turistika, stretnutie o 10:00 h. DK D, piatok  tiež   o 10:00 h. petang na 
Pekníčke !!!     
 

 


