
Centrum voľného času Drahovce 

 

 

DENNÉ TÁBORY 
 

 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. 

 

AMD (Amatérske muzikálové divadlo) pri CVČ 
Drahovce, 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:       
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) 

 

          
PRÍLEŽITOSTNÉ AKTIVITY 

 

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. (nahlásiť sa vopred).  
 
 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 – výlet  
 

Zábavné dopoludnie v prírode, plavba na 
starovekej gréckej lodi HYPERBOREA, 
hrnčiarstvo, lukostreľba, historické zábavné 
hry... (nahlásiť sa vopred). 
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. 
 



Prihlášky na ostatné denné tábory odovzdať 

28.6.2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centrum voľného času Drahovce 

Školská 907/2, 92241 Drahovce 

www.cvcdrahovce.edupage.sk 

e-mail: cvcdrahovce@gmail.com 

tel: 033/7301152 

 

 

VÝSTAVY 

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.   
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