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 Florbal   7.7. - 11.7.  

 Tvorivé dielne  7.7. – 11.7. 

 Za tajomstvami ľudových remesiel 14.7.-18.7  

 Posledné vytáčanie medu    21.7. - 25.7.  

 Hráme sa s FIMO hmotou   28.7. – 1.8. 

 Záhradná keramika   4.8. – 8.8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denné tábory 

LETO 2014 
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AMD (Amatérske muzikálové divadlo) pri CVČ 
Drahovce, divadelný súbor Dobreta  
Odysea mysle  
 
  25.6.2014  o 13:00      Stretnutie všetkých „odyseákov“ 

(minulých aj budúcich) 
  25.6.2014   o 14.00 Konkurz detí  8 – 13rokov   na 

muzikálové divadlo   
 

 Prázdninové nácviky AMD a DOBRETA:   
     
o divadelné sústredenie (všetky skupiny ) 

30.6. – 4.7.2014 (čas podľa rozpisu) 
o  júl a august – každú stredu (všetky skupiny) 
o  divadelné sústredenie (všetky skupiny )  

25.8. – 29.8. 2014 (čas podľa rozpisu) 
 
 

LETO 2014 

AMD, Dobreta a Odysea Mysle 
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9.6. – 31.7.2014        Svet rozprávok Márie Ďuríčkovej 
Výstava víťazných prác celoslovenskej literárnej a výtvarnej súťaže 
venovanej výročiu známej spisovateľky – CVČ Drahovce v spolupráci 
s Mestskou knižnicou Mesta Piešťany 
Miesto: Kultúrny dom – vstupná hala a galéria na balkóne. 
Výstava prístupná aj pre verejnosť. 

 

 8. 8. - 8. 9. 2014               Helga Weissová: Maľuj čo vidíš 
 
Unikátna výstava kresieb zobrazujúcich život  
v koncentračnom tábore Terezín očami 12-ročného dievčaťa. 
CVČ v spolupráci s Mestskou knižnicou Mesta Piešťany. 
Miesto: Kultúrny dom Drahovce  
Výstava prístupná aj pre verejnosť. 
 

14.6. – 30.8.2014     História DRAHOVČANKY 

Výstava k 100.výročiu DH Drahovčanka - CVČ v spolupráci so Spolkom 

 DH Drahovčanka 

Miesto: Kultúrny dom – veľká sála  

 Výstava prístupná aj pre verejnosť.             

  

LETO 2014 
Výstavy 
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Júl 2014 

10.7.2014       9:00    Dobrodružstvo s Gevenduchou 
Zážitkové čítanie a tvorenie s najmenšími o  rozprávkových sestričkách z knižky 
Márie Ďuríčkovej Danka a Janka.  CVČ Drahovce.  Prístupné aj pre verejnosť. 
 

11.7.2014      10:00      PAPIERMÁNIA u DINA 
Cykloprechádzka, čítanie a tvorenie v prírode, príjemné občerstvenie  na letnej 
terase u DINA.  DINO Piešťany  
 

17.7.2014     8:30      Výprava do sveta povestí 
Informačno-tvorivá hodina s knihou Márie Ďuríčkovej Dunajská kráľovná. 
CVČ Drahovce.  Prístupné aj pre verejnosť. 
 

AUGUST 2014 
 

6.8.2014    8:30       MAĽUJ a MODELUJ PIEŠŤANY 
Urobme si fontánku. Tvorivé dopoludnie s omaľovánkou a kvízom o Piešťanoch. 
CVČ Drahovce 
 

8.8.2014     Na vlnách času 
Zábavné dopoludnie v prírode, plavba na starovekej gréckej lodi HYPERBOREA, 
hrnčiarstvo, lukostreľba, historické zábavné hry... 
Miesto: Rybársky dvor Piešťany 
 

29.8.2014    17:00    Maliar Doktora Smrti 
Prezentácia dokumentárneho filmu o neobyčajnom osude košického maliara 
Ľudovíta Felda za účasti režiséra filmu Jozefa Lenharta. 
Podujatie pripravilo CVČ v spolupráci s Mestskou  knižnicou mesta Piešťany. 
Kultúrny dom Drahovce 
Prístupné aj pre verejnosť. 

Príležitostné aktivity 

LETO 2014 
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Denný tábor – športovo relaxačný   

„Florbalový týždeň“ 

Termín: 7.7.– 11.7. 2014 

Miesto konania: Telocvičňa ZŠ Drahovce, príroda  katastri obce Drahovce, ...  

Poplatok : 3 € / deň  

Minimálny počet : 8  

Maximálny počet:    16 

Pomôcky: vlastná hokejka vítaná 

Zodpovedný vedúci: Peter Bajnok 

Program*: 
 

1.deň – 7.7. 2O14 – PONDELOK -   

 

9.00 – 9.30  zoznámenie detí s programom 

10.00 – 12.00 florbal, hry. Tréning 

 

2.deň – 8.7.2014 – UTOROK  

 

 8.00 – 10.00 florbal, tréning, hry 

 10.00 – 12.00 vychádzka do prírody, hry v prírode 
 

3.deň – 9.7.2014 – STREDA  

 

8.00 – 10.00 hry v telocvični, florbal 

 10.00 – 12.00  cykloturistika, hry v prírode 

 

4.deň – 10.7.2014 – ŠTVRTOK  

 

8.00 – 12.00 vychádzka do Piešťan, priateľský zápas s Piešťanmi 

 

5.deň – 11.7.2014 – PIATOK -   

8.00 – 12.00 florbal, turnaj 

 12.00  vyhodnotenie tábora 
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* zmena programu vyhradená 
Denný tábor pre šikovné ruky  

„Tvorivé dielne“ 

Termín: 7.7.– 11.7. 2014 

Miesto konania: CVČ Drahovce  

Poplatok : 5 € / deň  

  Maximálny počet:    15 

Program*: 

1.deň – 7.7. 2O14 – PONDELOK -  TRIČKOMÁNIA 
 slávnostný začiatok letného tábora, oboznámenie sa s programom tábora 

 Tričko zdobené: 

o  savovaním  (priniesť : tmavé bavlnené tričko, staré noviny) 

o  šablonovaním (priniesť: svetlé bavlnené tričko, staré noviny) 

o  pečiatkovaním (priniesť: ľubovoľné tričko, staré noviny) 

2.deň – 8.7.2014 – UTOROK - KORÁLKIÁDA 
 oboznámenie sa s rôznymi druhmi korálok 

 práca s korálikmi podľa výberu  -  zvieratká z korálikov 
 

3.deň – 9.7.2014 – STREDA - KVIETKOMÁNIA 
 výroba kvietkov z organzy a korálikov 

 Vyrobíte si ozdobu na gumičku do vlasov, ozdoba na čelenku, sponku,... 

4.deň – 10.7.2014 – ŠTVRTOK - FIMOMÁNIA 
 oboznámenie sa s polymerovou hmotou FIMO 

 práca s fimom: 

o  textúry  a pudre 

o   výroba rôznych šperkov (náušničky, prívesky, brošničky) ,... 

5.deň – 11.7.2014 – PIATOK -  PAPERMÁNIA u DINA 
 rôzne techniky práce s papierom 

o  výlet na bicykloch do Piešťan -  výroba ručného  papiera 

o  V prípade nepriaznivého počasia  

(quilling, tea bag folding, iris folding, origami, fleurogami ) 

* možná zmena programu   (počasie) 

 

Režim dňa:  

7.30 – 8.00  príchod táborníkov 

8.00 – 12.00   aktivity podľa programu 

12.00   odchod domov 
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Denný tábor pre šikovné ruky  

„Za tajomstvom ľudových remesiel“ 

Termín:  14.7. – 18.7. 2014 

Miesto konania: CVČ Drahovce  

Poplatok: 5 €/deň 

Vhodné pre deti od 8 rokov 

Maximálny počet prihlásených 10 

Program*: 

1.deň – 14.7. 2O14 – PONDELOK -  SVIEČKOVANIE 
 slávnostný začiatok letného tábora, oboznámenie sa 

s programom tábora 

 výroba sviečok z včelieho vosku 
 

2.deň – 15.7.2014 – UTOROK – KOŠÍKOVANIE  
 výroba košíka z pedigu  (priniesť si uterák) 

 

3.deň – 16.7.2014 – STREDA – VYPAĽOVANIE    
 vypaľovanie vzorov do dreva 

 

4.deň – 17.7.2014 – ŠTVRTOK – KERAMIKA 
 práca s hlinou na hrnčiarskom kruhu  

 

5.deň – 18.7.2014 – PIATOK -  KOMBINOVANIE  
 Spojením všetkých techník (košíkovanie, vypaľovanie, keramika) vyrobíme dekoráciu na 

stenu    (priniesť si uterák) 
 

* možná zmena programu    
 

Režim dňa:  

7.30 – 8.00  príchod táborníkov 

8.00 – 12.00   aktivity podľa programu 

12.00   odchod domov 
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 Denný tábor pre šikovné ruky  

„Hráme sa s FIMO hmotou“ 

Termín: 28.7. – 1.8. 2014 

Miesto konania: CVČ Drahovce  

Poplatok: 5 €/deň 

Maximálny počet: 10  

Program*: 

1.deň – 28.7. 2O14 – PONDELOK -  TRANSFERY 
 slávnostný začiatok letného tábora, oboznámenie sa s programom tábora 

 základné pomôcky pre prácu s fimo hmotou 

 prenášanie obrázka na fimo (suchá cesta) 
 

2.deň – 29.7.2014 – UTOROK – EXTRÚDER  
 práca s extrúderom 

 výroba rôznych vzorov podľa výberu (parkety, kvetinky, klimt, veterník, ...) 

 využitie vyrobených vzorov na šperky (náušnice, brošne, prívesky alebo príbory) 

 

3.deň – 30.7.2014 – STREDA – MINIATÚRY   
 výroba jedla 

 ovocie, zelenina, čokoláda, torta,...  (jedlé – nejedlé) 

 

4.deň – 31.7.2014 – ŠTVRTOK – ŽÍHANÝ VZOR 
 blendovanie 

 výroba vzoru „žíhanie“ 

  výroba rôznych šperkov (náušničky, prívesky, brošničky) ,... 
 

5.deň – 1.8.2014 – PIATOK -  BACKFILLING  
 Backfilling  a jeho  využitie na šperky, gombíky,  

 

* možná zmena programu    
 

Režim dňa:  

7.30 – 8.00  príchod táborníkov 

8.00 – 12.00   aktivity podľa programu 

12.00   odchod domov 
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Denný tábor pre šikovné ruky 

 

VESELÁ ZÁHRADNÁ KERAMIKA 

Termín: 4.8. – 8.8. 2014 

Čas: 8.00 – 12.00  

Miesto konania: CVČ Drahovce  

Vedúci tábora: Mgr. Alžbeta Behanová 

Poplatok: 5 € / deň 

Program*: 

 
1.deň – 4.8. 2O14 – PONDELOK 

 Záhradný hríbik 
 točenie na keramickom kruhu 

 

2.deň – 5.8.2014 - UTOROK 

 Na motívy rozprávky Maťko a Klinček... 
 modelovanie slimáka Maťa 

 

3.deň –6.8.2014 – STREDA 

 Maľuj a modeluj Piešťany 
 urobme si fontánku 

 tvorivé dopoludnie s omaľovánkou a kvízom o Piešťanoch  
 

4.deň – 7.8.2014 – ŠTVRTOK 

 Záhradná mozaika  
 výroba dekoratívnych predmetov do záhrady z farebných 

obkladačiek 

 

5.deň – 8.8.2014 - PIATOK  

 Na vlnách času  
 Zábavné dopoludnie v prírode, plavba na starovekej gréckej 

lodi HYPERBOREA, hrnčiarstvo, lukostreľba, historické 
zábavné hry... 

 

 

* zmena programu vyhradená 

 


