Občinska zveza za

tehnično kulturo Domžale
TEHNIČNI DAN 2018,
ki bo v nedeljo, 11. 11. 2018 .

Zbor ob 10:00 na parkirišču pri Kinološkem društvu
Domžale. Od tam se bomo sprehodili na vrh Šumberka
ter na zahodno stran. Tam bo pripravljena vrvna "žičnica"
(tirolka) za prehod čez Kamniško Bistrico.
Vabljeni otroci, mladostniki in njihovi starši!

Društva, ki sestavljamo občinsko zvezo organizacija za tehnično kulturo Domžale, samo si po naši osnovni dejavnosti zelo
različna. Skupno nam je to, da se na svoj način ukvarjamo s problemi vsakdanjega življenja, ki so na videz dognani in
dovršeni. Vsak na svojem področju stremimo, da se že poznana oprema uporablja bolje in učinkoviteje ali da se za določen
namen posamezne komponente sestavijo v celoto, ki olajša delo uporabniku. Del programa se razvije za potrebe
tekmovalnih dosežkov, del pa za učinkovito reakcijo ob naravnih in drugih nesrečah.

AMD Domžale

AMD Domžale Predavanja o varni vožnji za mlade,

Peter Verbič 041 623 585.

DZRJ Simon Robič Domžale bo demonstriralo upor osebne varovalne opreme,

možnost plezanja, redna šola jamarstva ob sredah od 17h do 19h.
Aleš Stražar 041 909 949.

Modelarji Modra ptice bo prikazali uporabo modelarskih izdelkov

Krožek 16:45 do 19:00 vsako sredo na viru, v prostorih KS Vir.
Rajko Hafner 068 122 285.

Radio klub Domžale in Radomlje, radijska tehnike in lova na »lisico«.

Krožek »lov na lisico« je občasno na OŠ Rodica,
Franci Žankar 041 771 999

Mavrica, foto, kino in video klubu
Janez Kosmač 051 391 973

Zveza šoferjev in avtomehanikov nas bo spomnila na prometno

varnost, ki ni aktualna samo 1. Septembra, ko gremo spet v šolo.
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