NAPOVEDNIK DOGODKOV V ČS MOL MAJ-JUNIJ 2021
DOGODEK

KRATKA VSEBINA

TERMIN

LOKACIJA/SPLETNI DOGODEK

Individualni treningi spomina v času
koronavirusa. Prikaz vaj za ohranjanje spomina.
Predava: Jasmina Lambergar, certificirana
trenerka spomina.

Sreda, 2. 6. 2021 ob 18. uri

Ljubeljska 19 a

DEMENCA PREPOZNAVANJE IN
PRVI ZNAKI DEMENCE

Demenca je kronična napredujoča bolezen, ki
prizadene možganske celice, odgovorne za
spomin, mišljenje, orientacijo, razumevanje,
računske in učne sposobnosti, sposobnosti
govornega izražanja ter presoje. Namen
strokovnih predavanj je omogočiti osebam
prepoznavanje prvih znakov demence (izvedba:
strokovni sodelavci Združenja za pomoč pri
demenci Spominčica). Strokovno predavanje je
namenjeno svojcem in drugim, ki skrbijo za osebe
z demenco v domačem okolju.

Torek, 15. 6. 2021 ob 17. uri

Preglov trg 15, soba 23

DNEVI ČS ŠIŠKA 2021

ČS Šiška pripravlja bogat program v sodelovanju
z Odborom za šport ČS Šiška, različnimi društvi
ter organizacijami. Program bo objavljen na
spletni strani ČS Šiška http://www.cssiska.si/

Več informaciji na spletni strani ČS
Šiška http://www.cssiska.si/

Več informacij spletni strani ČS Šiška
http://www.cssiska.si/

Ljubljana bo prihodnje leto gostiteljsko mesto za
izvedbo zaključnega turnirja Evropskega
prvenstva UEFA 2021 do 21 let. Gostili bomo
tekmo četrtfinala, ki bo potekala 31. 5. 2021 ter
finalno tekmo 6. 6. 2021.

Sreda, 19. 5. 2021 ob 17.30 uri

NK Ljubljana (na zelenici pred Bravo Bar)

ČS ŠIŠKA
MOŽGANSKI FITNES

ČS MOSTE

UEFA
PREDAJA NOGOMETNE
ŽOGE
ČS DRAVLJE –
ČS ŠIŠKA

Ljubljana bo prihodnje leto gostiteljsko mesto za
izvedbo zaključnega turnirja Evropskega
prvenstva UEFA 2021 do 21 let. Gostili bomo
tekmo četrtfinala, ki bo potekala 31. 5. 2021 ter
finalno tekmo 6. 6. 2021.

Sreda, 19. 5. 2021 ob 16.30 uri

ŠRC Mostec

Serija kolažev je nastala iz gradiva avtorjevih
ilustracij objavljenih v slovenskih medijih v
obdobju štirih let. Ilustracije, prikazane v novi
luči in drugačnem kontekstu, imajo močan
kinematografski učinek. Razstava je nastala v
sodelovanju z galerijo Displej.

od 10. 5. do 28. 5. 2021
Razstava je na ogled v času odprtja
knjižnice

Knjižnica Polje, Polje 383

MIMI ANTOLOVIĆ: V
IMENU ROŽE

Fotografinja Mimi Antolović nas s svojimi
fotografijami posameznih cvetov, ujetih v
trenutku, ko jih objame padajoča tekočina, sooči z
nadrealističnim trenutkom ustavljenega časa, ki
nas spomni na umetniška dela Dalíja oziroma
njegove raztapljajoče se podobe. S premišljeno
izbranim občutkom za čas je avtorica ujela
trenutke, ko tekočina postane del rože in obratno,
ko skupaj ustvarita nov element, kot je na primer
eksplozija. Razstava je nastala v sodelovanju z
galerijo Displej.

od 1. 6. do 18. 6. 2021
Razstava je na ogled v času odprtja
knjižnice

Knjižnica Polje, Polje 383

LADJE IN BARČICEKUD GALERIJA C.C.U.

Na ustvarjalni delavnici se obeta prava pomorska
ustvarjalna dogodivščina. Vsak si bo izdelal čisto
svojo unikatno ladjo, jo poimenoval in z njo
odplul po pravljičnih morjih. *Projekt
Ustvarjalnice z Galerijo C.C.U. sofinancira
Mestna občina Ljubljana

Torek, 1. 6. 2021 ob 17. uri

Knjižnica Zalog, Agrokombinatska cesta 2

UEFA
SPREMLJAJOČI
DOGODEK OB PREDAJI
NOGOMETNE ŽOGE
ČS DRAVLJE –
ČS ŠIŠKA

ČS POLJE

ISTVAN DAVID: FINAL
CUT

MALA PISANA BITJA KUD GALERIJA C.C.U.

Na ustvarjalni delavnici bomo ustvarjali pisana
čudežna bitja, ki nas bodo razveseljevala in nam
prinašala srečo.
*Projekt Ustvarjalnice z Galerijo C.C.U.
sofinancira Mestna občina Ljubljana.

Sreda, 9. 6. ob 17. uri

Knjižnica Zalog, Agrokombinatska cesta 2

MAGIČNI NAKIT- KUD
GALERIJA C.C.U.

Na ustvarjalni delavnici bomo z unikatno
poslikavo trakov ustvarjali prav poseben nakit za
vse priložnosti in okuse.
*Projekt Ustvarjalnice z Galerijo C.C.U.
sofinancira Mestna občina Ljubljana.

Sreda, 23. 6. ob 17. uri

Knjižnica Zalog, Agrokombinatska cesta 2

VADBA STAREJŠI

V Športnem društvo Barje izvajamo vaje za
ohranjanje ravnotežja, gibljivosti in moči

Vsak ponedeljek, torek, četrtek in petek
od 8.30 do 9.30

Ižanska cesta 303, prostori ŠD Barje,
pritličje

TENIS

Rekreacija

Vsak ponedeljek po dogovoru

Igrišče Brest

ŠPORTNE IGRE
ŠD BARJE

Letno srečanje članov društva z raznimi igrami

Sobota, 26. 6. 2021 ob 8. uri. Dogodek
poteka cel dan. V primeru slabega
vremena odpade.

Ižanska cesta 303, Sejmišče

Druženje in prosti čas ob pogovoru s HD Nikoli
sam (topli napitki in sladki prigrizki zaradi
preventivnih razlogov do nadaljnjega ne bodo na
voljo), možnost igranja katere od družabnih iger
(tarok, šah, človek ne jezi se....), lahko pa
sodelujete v prostoročni ustvarjalnici in izdelate
kakšen izdelek, voščilnico ali okrasek.

Vsak četrtek od 16. do 19. ure

Sedež ČS Posavje, Bratovševa ploščad 30,
kabinet 2 v kleti

ČS RUDNIK

ČS POSAVJE
ČAJ OB PETIH

