
Plán činnosti DC 4 – február 2020 

Pondelky 

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

2) Spoločenské hry/karty v DC 4, od 14:30 h. - 17:00 h. – priestory DC 4.  
3) UMELECKÉ SPRACOVANIE DROTU  od 14:30 - 17:00 h. 

termíny podľa Plánu -  krúžok drôtovania.  

Utorky 

     KREATÍVNE PRÁCE od 10:00 h. - 13:00 h. – priestory DC 4.   

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 – priestory DC 4    – prvá skupina 
5) NJ  od 14:30 h. do 15:30 h. -  pokročilejší – priestory DC 4   
6) AJ  od 15:35 h. do 16:35 h. -   pokročilejší – priestory DC 4   – druhá skupina. 
Štvrtky 

TURISTICKÉ VYCHÁDZKY aj v tomto zimnom čase o 10:00 h. zraz účastníkov pri Dome 
kultúry Dúbravka. 

Piatky  

 HRÁME PETANGUE o 10:00 h. Park – Pekníkova? - alebo šípky  na Ožvoldíkovej 12. 

 

PRIPRAVOVANÉ AKTIVITY 

1. Členské na rok 2020 vo výške 5 €, si môžete uhradiť v DC 4 na Ožvoldíkovej 12 v mesiaci 
február vždy v pondelok od 15:00 h. do 16:00 h. a utorok od 10:30 h. do 11:30 h. 
Prineste si prosím členský preukaz. 

2. Opletanie keramiky platí pre krúžok drôtovania, prípadne pre záujemcov. 10.2.2020 
o 14:30 h. 

3. Priaznivcov krásneho slova, teda poézie pozívame na 13.2.2020 /štvrtok/ o 15:00 h. do 
DC 4, kde sa nám predstaví so svojou tvorbou Miloslava Dubská – „Peří z křídel andelů.“ 

4. Veríme, že už máte masky pripravené a 19.2.2020 o 14:00 h. v našich priestoroch sa 
v nich predvediete, veď sú fašiangy a k nim patrí i zábava. 


