05.05. | Škisova tržnica | Gregor Laharnar | 031 739 009
Že 19. leto zapovrstjo Zveza študentskih klubov Slovenije (Zveza ŠKIS)
pripravlja Škisovo tržnico, največjo kulturno-zabavno prireditev za mlade,
ki temelji na promociji slovenske kulture in kulinarike, s pestrim
popoldanskim ter večernim programom pa skrbi za dobro vzdušje in
zabavo obiskovalcev. Kot že tradicionalno pa bo na Škisovi tržnici
prisoten tudi KLIŠE. Se vidimo!
06. 05. | Poker večer | Žiga Dolar | 041 880 334
Pridruži se nam na poker večeru v prostorih KLIŠE-ja.
20. 05. | Potopisni večer - EKVADOR | Maja Mijić | 040 663 138
Te zanima kako potovati poceni in spoznavati lokalno skupnost, navade, tradicijo
države po kateri potuješ? Tina je en mesec z nahrbtnikom potovala po Ekvadorju.
Predstavila nam bo svojo izkušnjo in prednosti alternativnih načinov potovanja
(couchsurfing, štopanje, workaway itd.). Za vse radovedne!
21.05. | Klišejeva izobraževalno-zabavna sobota | Jure Urekar | 041 902 562
Ob koncu šolskega leta bomo tako na omenjeno soboto ob 17:00 pripravili
dodatno neformalno izobraževanje na temo aktivne participacije in proaktivnosti.
Gostili bomo EVS prostovoljca iz Bulgarije, ki nas bo poučil o izbranih temah. Vabljeni
vsi zainteresirani, potrebno je osnovno znanje angleščine.

SREČANJA Mateja Gracar | 031 405 520
Kliše te v duhu ustvarjanja in sodelovanja vabi, da postaneš
aktiven član in tako prispevaš k ustvarjanju lokalne mladinske
atmosfere. Vabimo te, da se nam pridružiš na mesečnih sestankih, ki bodo potekali vsak drugi četrtek v mesecu s pričetkom ob 19.00. Naslednji sestanek bo 12. maja. Po sestanku bo
sledilo neformalno druženje, udeležba je brezplačna.
REDNE UGODNOSTI ZA ČLANE
INŠTRUKCIJE ZA MATEMATIKO, ANGLEŠČINO,
FIZIKO IN KEMIJO Žiga Dolar | 041 880 334
FOTOKOPIRANJE IN PRINTANJE
najcenejše kopije v Litiji | 01 898 330 7
črnobelo samo 0,02€ na stran
barvno NOVO samo 0,10€ na stran

UGODNO DO ŠPORTNIH AKTIVNOSTI
Maja Višnikar | 051 619 426
- Fitnes Klepec - cena za člane 25€
- World Jumping - torek in četrtek: ob 19.00 in ob 20.00, 		
cena za enkratni obisk je 6€, za mesečno karto, ki 		
vključuje 8 vadb pa le 37€
- Zumba - ob sredah ob 20.30, nedelje ob 19.00, cena
enkratnega obiska s KLIŠEjem je 2€
- BOOTCAMP (LAMFIT) - za več info pridi v KLIŠE

KLIŠE klub litijskih in šmarskih študentov | naslov: Valvazorjev trg 8, 1270 Litija | telefon: 01 898 33 07, 051 685 722
mail: klub.klise@gmail.com | fb: klise.klub | web: www.klise.klub.si | uradne ure: pon, sre in pet od 17:00 do 20:00

28.05. | Finale lige prvakov | Blerim Ramadani | 064 115 304
Vabljeni na ogled finala Lige prvakov ob 16.00 na klubu Kliše, tekmo si bomo ogledali na prostem. Za pijačo in hrano bo poskrbljeno.
Prosim vas, da prisotnost potrdite v klubu Kliše med uradnimi urami do 25.5.2015
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