
  

TURISTIČKA ZAJEDNICA DARUVAR – PAPUK 

 

NAJAVE DOGAĐANJA ZA SRPANJ 2017. 

 

Tko ne bi zavolio ljeto uz bazene i planine na dohvat ruke, kino pod zvjezdanim daruvarskim 
nebom, događanja u kojima se ističe ljepota različiti kultura, promoviranja nebeskih visina, dobre 

glazbe ili opuštanja uz cvrkut ptica i dobru knjigu u rukama…  

 
LJETNO KINO POD ZVIJEZDAMA 
Filmski piknik na otvorenom TZ Daruvar-Papuk, Pučko otvoreno učilište Daruvar, Grad 
Daruvar i Sportska zajednica grada Daruvara organiziraju i ove godine na legendarnom 
Stadionu Sokol. Pozivamo vas na ljetne projekcije filmova tijekom mjeseca srpnja pod 
nazivom „3 ljubavne priče“: 

 12. srpnja 2017. u 21,00h – Najsretniji dan u životu Ollija Makija 

 19. srpnja 2017. u 21,00h – Projekt Zajedno 

 26. srpnja 2017. u 21,00h – Nakon ljubavi 
Na vama je samo da ponesete dekice, dobro raspoloženje, dovedete ekipu i uživate u 
filmovima, kokicama i dobroj atmosferi. Veselimo se vašem dolasku. 
VIŠE O FILMOVIMA NA: www.visitdaruvar.hr, www.pou-daruvar.hr  
 
GLAZBENO SPORTSKI DAN ZEMLJA – ZRAK 
U subotu, 1. srpnja, na daruvarskom aerodromu bit će održan glazbeno-sportski dan Zemlja-
Zrak. Manifestaciju uspješno organiziraju i provode stalni i aktivni članovi Aero kluba „Ždral“ 
Daruvar šestu godinu za redom kako bi letenje približili posjetiteljima te ih ponukali da se i 
sami uključe. Tijekom dana bit će održana prezentacija letjelica, modelarski dio, odnosno 
prezentacija modela letjelica koje su izradili najmlađi članovi kluba, turnir odbojke na pijesku i 
„open air“ koncerti na pijesku u večernjim satima. Pratite razvoj događanja i na face stranici 
Aero kluba „Ždral“ Daruvar i TZ Daruvar-Papuk. Očekujemo vas! 
VIŠE NA:  www.akzdral.hr  i www.visitdaruvar.hr     

 
PETROVO NA PETROVOM VRHU  
Planinarsko društvo Petrov vrh Daruvar u suradnji s restoranom Kapelica i ove godine 
obilježava svoj dan prigodnom svečanošću i planinarskom druženju pod nazivom Petrovo na 
Petrovom vrhu. Obilježavanje Dana Društva odvijat će se 1. srpnja okupljanjem kod 
Planinarskog doma i pješačenjem stazama Zapadnog Papuka u prijepodnevnim satima, 
planinarskim ručkom, poslijepodnevnim druženjem uz pjesmu i ples ispred planinarskog 
doma i tradicionalnim paljenjem krijesa u večernjim satima. Za sve posjetitelje osigurana je 
zabava uz živu glazbu, gastro ponudu po pristupačnim cijenama, daruvarsku Graševinu i 
Staročeško pivo. VIŠE NA: https://web.facebook.com/petrovvrh/ i  www.visitdaruvar.hr  
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KUHARSKI VITRAJ U DOLJANIMA 
Povodom Dana češke kulture Češka beseda Doljani pod pokroviteljstvom Savjeta nacionalnih 
manjina RH u subotu, 1.srpnja organizira Kuharski vitraj u Doljanima. Na školskom igralištu 
u Doljanima od 18 sati započinje predstavljanje kulinarskih specijaliteta manjinskih društava, 
šaljivo kuharsko natjecanje, a od 20 sati kulturno-umjetnički program. U programu sudjeluju 
Češke besede Doljani, Šibovec, Dežanovac, Virovitica i Ivanovo Selo, Zajednica Nijemaca i 
Austrijanaca iz Sirača, Zajednica Mađara iz Daruvara, Pakraca i Lipika i Třehusk iz Češke 
Republike. Nakon programa je Vrtna zabava za sve zainteresirane.  
 
KAZALIŠNA PREDSTAVA „E,MOJ ČOVJEČE“ 
Svi koji su propustili premijeru, neka se pripreme za drugu izvedbu izvanredne ekipe, ljudi koji 
su motivirani i vole glumiti! Kazališnu predstavu „E, moj čovječe“ Amaterskog kazališta 
Daruvar možete pogledati ponovno 4. srpnja u Kino dvorani „30.svibnja“ s početkom u 20 
sati. Pretprodaja ulaznica započela je već krajem lipnja u Pučkom otvorenom učilištu Daruvar. 
Svojim dolaskom pomažete budućim projektima i uspješnom djelovanju Amaterskog kazališta 
Daruvar. VIŠE NA:https://web.facebook.com/groups/324699420974623/?fref=ts i 
www.visitdaruvar.hr 
 

U.D.K. FESTIVAL 
Pučka knjižnica i čitaonica Daruvar s veseljem predstavlja novi ljetni program pod nazivom 
U.D.K. festival (U Daruvarskoj Knjižnici!) koji će se održavati od 14. do 16.srpnja, posvećen 
knjigama, pričama i zabavi. U. D. K. festival nasljednik je manifestacije Daruvarsko kulturno 
ljeto, a temeljna nit vodilja je umjetnost bazirana na pisanoj i usmenoj riječi s dodatkom 
zabave. Tijekom U.D.K festivala odvijat će se druženja s pričopričalicama,  piscima, mladim 
daruvarskim glumcima amaterima, kao i profesionalnim glumcima pripovjedačima, učit će se 
pripovijedati priče na Storytelling radionicama, a bit će i još pokoje vrlo zanimljivo 
iznenađenje! VIŠE NA: www.knjiznica-daruvar.hr i www.visitdaruvar.hr   
 

TJEDAN ČEŠKE KULTURE U DARUVARU 
Češka beseda Daruvar od 11. do 15. srpnja obilježava Tjedan češke kulture i čak 110. 
godišnjicu postojanja i rada Češke besede Daruvar.  
Tim povodom će se tijekom tjedna održati projekcija češkog filma, likovna kolonija, likovna i 
povijesna izložba, kulturno-umjetnički i zabavni programi puhačkih orkestara, folklornih 
društava, a u Dvorskom perivoju Staročeški sajam na kojemu će biti predstavljene 
tradicionalne rukotvorine i suveniri. Posebna atrakcija za sve posjetitelje je pečenje poznatog 
češkog bramboraka koji se, naročito u ovom ljetnom periodu, izvrsno sljubljuje uz 
osvježavajuće Staročeško pivo. USKORO VIŠE NA: : www.savez-ceha-rh.hr/index.php/cz/  
i www.visitdaruvar.hr  
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