PRIKLJUČITE SE NAM V:
FOLKLORNI SKUPINI – pridruţite se nam
vsak četrtek od 17. do 19. ure v prostoru četrtne
skupnosti Center – Vodmat, Grablovičeva 28.
Imamo odlično učiteljico in harmonikaša. Povezuje
nas prijetno druţenje in veselje do plesa.

MESTNO DRUŠTVO GLUHIH
LJUBLJANA

BOWLINGU – vsak torek od 16. do 18. ure v
BK300 (Šiška – Dravlje)
BALINANJU – vsak torek od 14. do 16. ure
naigrišču Športnega društva invalid, Malenškova
ulica 1 (Moste)
ŠAHU, TAROKU in RAZNIH IGER – vsako
sredo v društvu
ODBOJKI – vsak petek od 19.30 do 20.15 ure v
Osnovni šoli Hinka Smrekarja, Gorazdova ulica 16
(Šiška)
TELOVADBI ZA STAREJŠE – vsak ponedeljek
in četrtek od 9. do 10. ure v športnem klubu Chagy,
Vojkova 58 (Beţigrad)

Zdaj je čas za pohode v hribe
in izberite kakšno dobro
rekreacijo za vaše zdravje!
MAREC IN APRIL
STA POMLADNA MESECA.
Pust je za nami, veselo smo odganjali zimo.
Kaj nam zdaj sledi? Topla pomlad!
Vedno nas spremljajte!
Vaše MDGL

Mesečni napovednik za mesec:

MAREC
in
APRIL

Marec – Sušec

Petek, 30. marec ob 8.30 uri

Četrtek, 01. marec ob 9. uri
Kreativna delavnica …
… na temo »POMLAD«. Vodila jih bo Irena Kregar.

Sobota, 03. marec – DP
Državno prvenstvo …
… v šahu ekipno in posamezno. Organizator je DGN
Celje.

Nedelja, 01. april ob 18. uri
Z vlakom v Laško …
… v zdravilišče Laško. Kopali se bomo in uţivali v
masaţnem kopanju!

Ponedeljek, 02. april ob 17. uri
Državno prvenstvo …
… v odbojki – ţenske in moški. Za ţenske bo v Ribnici,
moške pa v Kočevju. Organizator je DGN Ljubljana.

Srečanje upokojencev …
… vsako mesečno ponedeljkovo srečanje upokojencev
v prostorih društva. Vedno se imamo lepo!

Potopisno predavanje …
… o Maleziji. Predstavila bosta Nina in Jan Orešnik.

Od petka 13. aprila do nedelje 15. aprila

Praznik žena in materinski dan …
… skrito presenečenje …

Gledališka delavnica …
… bo potekala v Kranjski Gori. Vodila jo bo Lada
Lištvanova s Petro Šiler. Organizator je ZDGNS.

Sobota, 16. marec – DP

Potopisno predavanje …
… o Kitajski. Prof. Petra Rezar bo predstavila delo in
ţivljenje gluhih na Kitajskem, kjer je bila na izmenjavi.

Srečanje upokojencev …
… vsako mesečno ponedeljkovo srečanje upokojencev v
prostorih društva. Vedno se imamo lepo!

Sreda, 11. april ob 18. uri

Sreda, 07. marec ob 18. uri

Sreda, 28. marec ob 17.30 uri

Folklora Veselje …
… nastop na območnem srečanju folklornih skupin v
Špancih borcih – »JAZ PA TI, PA ŢIDANA MARELA«.
Vljudno vabljeni!

Sobota, 31. marec – DP

Ponedeljek, 05. marec ob 17. uri

Državno prvenstvo …
… v bowlingu ekipno. Organizator je DGN Pomurja
Murska Sobota.

April – Sušec

Pridite navijati v Ribnico in v Kočevje!
Ne pozabite pogledati na oglasno desko društva, oz. na
spletno stran www.mdgl.si , kjer bo objavljena tema in
vsebina predavanj.

Pridruţujemo si pravico pri spremembah terminov in časa.
MDGL

Sreda, 18. aprila ob 18. uri
Potopisno predavanje …
… o New York-u. Predavala bo Nina Orešnik.

Sobota, 21. aprila TURNIR
Turnir …
… veteranov v košarki. Organizira naše društvo MDGL.

