
PATRÍ SA POĎAKOVAŤ 

Rok sa s rokom zišiel a my si opäť plníme milú povinnosť poďakovať Nadácii Supra 
a spolumajiteľovi ružomberských papierní Milanovi Fiľovi  za ich štedrý dar, ktorý sme dostali 
na začiatku roka 2018. Sumu 10 000 € sme sa snažili minúť, čo najrozumnejšie, aby sme 
potešili, čo najviac našich členov. Vďaka tomuto daru sme opätovne veľa zažili, videli, poučili 
sa, dokúpili chýbajúce. 

ĎAKUJEME, že sme mohli: 

Seniori v pohybe – V máji 2018 sme zorganizovali zábavne-športového podujatia pre 
seniorov z troch družobných miest Kroměříž, Nitra, Ružomberok, na ktorom si 108 
súťažiacich zmeralo sily v šiestich disciplínach. Vďaka príspevku od Nadácie Supra sme mohli 
pre nich zabezpečiť pekné ceny, kvalitné občerstvenie aj posúťažnú zábavu. 

Milujeme kultúru a tak nás potešilo, že vďaka Nadácie Supra sme mohli navštíviť skvelé 
predstavenia a koncerty: Donskí kozáci, Záhorácka paráda, Lúčnica, dvakrát sme si pozreli 
koncert Integrácia a nezabudnuteľné spomienky nám ostanú na Vianočný koncert v Koniarni. 

Našim Eliškám (tanečná skupina zložená z členiek klubu) sme z príspevku vyčlenili na ich 
činnosť 300€. 

Turistika je nám blízka aj napriek tomu, že už nohy občas neposlúchajú a preto sme radi, keď 
nás na zaujímavé miesta odvezie autobus. S podporou Nadácie Supra sme v roku 2018 zažili 
krásne dni na zájazde do Valtíc. Cestou sme navštívili jaskyňu Driny, hrad Červený Kameň 
a sfárali do bane v Banskej Štiavnici.  

Výlety za teplou vodou – niekoľkokrát sme sa vybrali ohriať naše opotrebované kosti 
v termálnych vodách známych kúpalísk. Navštívili sme kúpalisko vo Vrbove (cestou sme sa 
zastavili na Bachletke), v Podhájskej a veľmi sa nám páčilo aj v poľskom aquaparku 
Chohocholowskie Termy.   

V novembri sme sa vybrali spoznávať Prahu Tento výlet bude pre našich členov patriť medzi 
nezabudnuteľné. Zabrať dostali naše nohy, hlavy aj srdiečka, veď sme počas dvoch dní 
dobývania pražských pamiatok prešli cca 20km, vďaka vedomosťami nabitej milej 
sprievodkyni Zuzke sme sa dozvedeli množstvo zaujímavých informácií, užili si síce dlhú ale 
príjemnú cestu v luxusnom autobuse, nocovali a stravovali sa v hoteli na vysokej úrovni.  

Na vianočné trhy sme sa tento raz vybrali do Zakopaného, veľa sme nenakúpili, no kochali 
sme sa výzdobou a príjemnou vianočnou atmosférou. 

Naši členovia majú príležitosť stretávať pravidelne dvakrát v týždni v klube KDDC, túto 
možnosť využíva čoraz viac členov, ktorí si prídu podebatovať, vypiť kávičku, osláviť 
narodeniny, či meniny. Vďaka podpore Nadácie Supra môžu byť súčasťou týchto stretnutí aj 
prednášky na rôzne témy, tohto roku to bola prednáška o životospráve v staršom veku. 

Okrem týchto pravidelných stretávok organizujeme pre našich členov pravidelne stretnutia 
v Drevokupe pri rôznych príležitostiach, ktoré v tomto roku mohli byť, vďaka príspevku 
Nadácie Supra, na vyššej úrovni, bohatšie na občerstvenie, ktoré mnohí z nás vedia oceniť, 
lebo im je vzácne:  MDŽ, Deň matiek, Guľáš v drese 2018, mesiac úcty k starším, vianočná 
kapustnica. 

https://kdcentrum2016.wordpress.com/2018/05/27/seniori-v-pohybe/
https://kdcentrum2016.wordpress.com/2018/12/02/ako-ruzomberski-dochodcovia-prahu-spoznavali/


Kvalita klubového života našich členov a práca výboru  sa zvýši aj vďaka tomu, že sme mohli 
dokúpiť rôzny materiál: Perkolator - 30 litrový hrniec, rezačku na papier, tonery do tlačiarne, 
diáre, písanky, zakladače a iný spotrebný materiál (káva, voda, plastový riad, toaletný papier, 
utierky, čistiace potreby...)  
 
Na záver ešte raz VEĽKÉ ĎAKUJEME Nadácii Supra, osobitne jej najvýznamnejšiemu 
podporovateľovi Milanovi Fiľovi a jeho spoločnosti ECO – Investment, a.s. za to, že 
nezabúdate na nás skôr narodených, že vďaka vám môžeme zažívať krásne chvíle na cestách, 
potešiť sa vzájomnými stretnutiami, jednoducho vďaka vám je náš život krajší, pestrejší. 
Ružomberským filantropom prajeme pevné zdravie a veľa síl v roku 2019. 
 
 
 

 

 

  

 


