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KULTURNO PROSVETNO DRUŠTVO
KULTURNO PROSVJETNO DRUŠTVO

SPOŠTOVANI ČLANI IN PRIJATELJI!

Zagreb, 25. marec 2019
Mali traven deževen, kmet ne bo reven.

3. april 2019 ob 18. uri (sreda)
OTVORITEV RAZSTAVE NIKOLA TURK 90 LET
Razstava je posvečena karieri športne legende slovenskih korenin Nikoli Turku
ob 90-letnici njegovega življenja. Razstavljene bodo fotografije, medalje, pokali in
drugi trofeji iz sedemdesetletnega vsestranskega ukvarjanja s športom. Nikola Turk je za
športno udejstvovanje prejel vse najvišje državne nagrade in priznanja. Avtor razstave je
ugledni športni delavec Alojz Mauser iz Zaprešića. Vabljeni!
10. april 2019 ob 19. uri (sreda), Slovenski dom
12. april 2019 ob 12. uri (petek), Hrvaška hiša Materina zgodba, Preradovićeva ulica 31
VELIKONOČNI RAZSTAVI USTVARJALNE DELAVNICE ŠOPEK
Z veseljem Vas vabimo na Šopkovi velikonočni razstavi pirhov in pomladanskega
cvetja. Marljive ustvarjalke našega Šopka bodo lepoto velikonočnega vzdušja
pokazale tudi s pomladanskim cvetjem v aranžmajih in šopkih. Prepričani smo, da tudi
tokrat ne bo manjkalo prijateljskega in prijaznega druženja.
13. april 2019 ob 6.30 (sobota)
PLANINSKI IZLET NA AJDNO
Pripravili smo planinski izlet na Ajdno, ki je po težavnosti vzpona podoben
vzponu na vrh Sljemena. Planinska oprema naj bo v skladu z vremenskimi
prilikami. Hrana: iz vašega nahrbtnika in v Valvasorjevem domu. Cena prevoza: 50,00 kn.
Zborno mesto je pri KD V. Lisinski na Trnjanski cesti. Prijave pri organizatorju izleta
Rolandu Nikčeviću na mobitel 098 210 405.
15. april 2019 ob 19. uri (ponedeljek)
PREDSTAVITEV KNJIGE IZMEĐU STRAHA I NADE
Knjigo bosta poleg avtorja, slovenskega zgodovinarja prof. dr. Žarka Lazarevića
predstavila tudi prof. dr. Iskra Iveljić in prof dr. Damir Agičić. V njej je obravnavana zelo
redka tema na nov način, odprto in brez zadržkov. Opozarja na metode, ki jih je treba
uporabiti za obrambo svojih nacionalnih, gospodarskih in družbenih vrednot. Knjigo je v
hrvaščino prevedla Anita Peti-Stantić.
24. april 2019 ob 18. uri (sreda), Hrvaški muzej arhitekture HAZU,
ul. Ivana Gorana Kovačića 37
PREDSTAVITEV KNJIGE O JOŽETU PLEČNIKU
Prof. dr. Peter Krečič, ki velja za največjega poznavalca arhitekta Jožeta Plečnika, velikana
slovenske in evropske arhitekture bo predstavil svojo dvojezično knjigo Ljubljana – i
mediteranski grad? Plečnikov pokušaj / Ljubljana – tudi mediteransko mesto? Plečnikov
poskus. Pobuda za knjigo je nastala ob avtorjevem istoimenskem predavanju, ki ga je imel leta
2017 ko smo obeleževali Plečnikovo leto, ob 145-letnici rojstva in 60-letnici smrti. Vabljeni!

VOŠČIMO VAM VESELE VELIKONOČNE PRAZNIKE!

OBRNI

Knjižnica: četrtek 17.00 do 19.00, Pevski zbor: torek 17.30 do 19.30, Duhovna sekcija
A. M. Slomšek: petek 15.00 do 17.00, Svete maše v slovenščini: dvakrat mesečno,
Dopolnilni pouk slovenskega jezika: ponedeljek 17.30 do 19.00 in 19.00 do 20.30,
Ustvarjalna delavnica Šopek: četrtek 10.00 do 13.00, Srečanja Prvi petek: ob 18.00,
Predavanja, druženje: ob sredah, Klub Moja dežela.
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O P O M N I K!!!
Informacije o dogajanjih v našem društvu lahko kot vedno izveste po:
01 4855 172 (0-24) z avtomatskim odzivnikom in vedno svežim
∼ infotelefonu
napovednikom dogodkov.
Če želite obvestila sprejemati po SMS-u, pošljite izključno in
∼ SMS-u
samo SMS (ne kličite) s svojim imenom in priimkom na mobitel Slovenskega
doma 091 4855 171.
Lahko se naročite tudi na e-novice Slovenskega doma po e-pošti:
∼ e-novicah
slovenski-dom@zg.t-com.hr , čim prej nam sporočite svoj elektronski naslov, če ste ga morda
spremenili Vas naprošamo, da sporočite novega!
∼ spletni strani www.slovenci-zagreb.hr / rubrika Napovednik

