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SPOŠTOVANI ČLANI IN PRIJATELJI!              Zagreb, 5. december 2017 
 

Prvi teden huda zima, osem tednov ne odkima. 

 

7. december 2017 ob 19. uri (četrtek) 

ALPINISTIČNI ČETRTEK 
Praznovanje pete obletnice Alpinističnih četrtkov v Slovenskem domu se nadaljuje s 

predavanjem dveh mladih alpinistk. Predstavili se bosta Nastja Davidova in Iva Božić. 

Nastja je bila od leta 2013, ko je že gostovala v Slovenskem domu, dvakrat proglašena 

za najboljšo slovensko alpinistko, prav tako pa je zbrala niz novih plezalnih uspehov. Povod za njen 

ponovni prihod v Slovenski dom je letošnji vzpon v navezi s hrvaško alpinistko Ivo Božić. Iva je 

sicer mlajša hčer najuspešnejšega hrvaškega alpinista Stipe Božića. Vrhunski alpinistki nam bosta 

razkrili, kaj sta počeli na skupni ekspediciji v Kirgistanu. 

 

11. december 2017 ob 19. uri (ponedeljek) 

RAZSTAVA MINIJATUR 

V sodelovanju z zavodom Fijaker ponovno organiziramo razstavo miniatur. 

Fotografije, ki so prispele na natečaj, bodo tudi naprodaj, izkupiček pa bo namenjen v 

dobrodelne namene. Pridite in oglejte si prelepe fotografije najrazličnejših motivov!  
 

14. december 2017 ob 19. uri (četrtek)  

RAZSTAVA AKVARELOV ZDENKA SILE IN PREDAVANJE 
Za edinega Plečnikovega učenca na Hrvaškem na področju urbanizma Zdenka Silo, je 

bila likovna zapuščina zelo pomembna, saj je ohranil številne risbe iz časa osnovne in 

srednje šole pa tudi vaje, ki pripadajo študentu arhitekture. Slikarski opus šteje več kot dvesto del na 

papirju, s svinčnikom, tušem in akvarelom, poleg deset manj uspešnih del v olju na platnu. Avtorica 

razstave je umetnostna zgodovinarka Daina Glavočić in je nastala v organizaciji reške skupine Sila, 

Muzeja mesta Reka in Društva arhitektov Reka ob 20. obletnici smrti Zdenka Sile. Arhitekt Vladi 

Bralić bo s kratkim predavanjem predstavil življenje in delo Zdenka Sile. 

 

21. december 2017 ob 19. uri (četrtek)      

BOŽIČNA RAZSTAVA USTVARJALNE DELAVNICE ŠOPEK 

Predbožični čas nam bodo polepšale ustvarjalke našega Šopka s svojo likovno 

razstavo. Tokrat so se odločile pokazati svoje talente na platnu, v tehnikah akril na platnu in 

olje na platnu. Vzdušju primerno nam bodo pokazale tudi svoje zimske šopke in jaslice. 
 

29. december 2017 ob 19. uri (petek) 

SLOVO OD STAREGA LETA       

Čeprav je slovo ponavadi žalostno, bo naše slovo od starega leta vse prej kot tako! 

Skupaj bomo skušali pozabiti vse, kar se nam je v odhajajočem letu zgodilo slabega in se 

odlično zabavali. Branko in njegova ekipa se bodo tudi tokrat potrudili in nam pripravili 

resnično lep, zanimiv in zabaven večer. Pridite, da se bomo naplesali, da bomo skupaj 

prepevali, se veselili in okrepčali. Za prigrizek in pijačo bo kot vedno poskrbljeno. 
 

 

VOŠČIMO VAM VESELE BOŽIČNE PRAZNIKE IN SREČNO NOVO LETO 2018! 
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