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ĎAKOVNÝ LIST MONDI SCP 

 

Tento rok sme podstatne mohli obohatiť činnosť nášho KDDC vďaka finančnej pomoci od Mondi SCP:  

ĎAKUJEME, že sme mohli: 

• V máji 2019 sme najprv oslávili Deň matiek v Drevokupe, každú účastníčku sme potešili kvietkom, 

sladkým zákuskom a rezkou muzikou.  

• Koncom mája sme sa už tretí krát zúčastnili na Olympiáde seniorov - zábavno-športovom podujatí 

pre skôr narodených z troch družobných miest Kroměříž, Nitra, Ružomberok. Ako sa hovorí: Do 

tretice všetko dobré...Tak aj nám sa podarilo, po dvoch druhých miestach  - v Kroměříži a v 

Ružomberku  - prepracovať sa na prvé miesto v Nitre. Radosť to bola veľká.  

• S podporou Mondi SCP sme v júli 2019 zažili krásne dni na zájazde do Poľských Chocholovských 

Termov a užili si pohostinnosť kúpalísk v Dunajskej Strede kde sme si ohriali naše opotrebované 

kosti v termálnych vodách týchto kúpalísk. 

• V júli sme už piatykrát organizovali náš Guláš v drese – obľúbené športovo zábavné podujatie na 

ihrisku IV. ZŠ. 

• V auguste sme sa vybrali na severovýchod našej krajiny a užívali si termálnu vodu v Ružbachoch 

a okolí, cestou tam sme navštívili Beliansku jaskyňu a nazreli do rázovitej obce Ždiar. 

• V októbri sme nazreli do nášho hlavného mesta Bratislavy, po prehliadke historického centra sme  

si užili divadelné predstavenie v SND činohru ZMIERENIE ALEBO DOBRODRUŽSTVO PRI OBŽINKOCH. 

Zažili sme aj sklamanie, keď sme sa do Viedne museli prepraviť autobusom, nakoľko hladina vody 

v Dunaji nedosahovala bezpečnú úroveň. 

• Vrcholným zážitkom bol novembrový pobyt v kúpeľnom trojuholníku najznámejších českých „lázní“ 

Mariánske Lázne, Františkove Lázne a Karlove Vary. Na toto budeme ešte dlho spomínať. 

• Z finančnej podpory Mondi SCP sme zakúpili pre náš klub aj párty stanový prístrešok, ktorý využijem 

na našich outdoorových podujatiach. 

Milé Mondi SCP, ešte raz srdečná vďaka za poskytnutú podporu. 

 

V Ružomberku 2.2.2020        Alena Vinžíková 

           Vedúca KDDC Ružomberok 


