
Dobrý deň všetkým. 
 

Nastal čas, kedy už všetky deti chodia na vodu a tak náš spravodaj opäť nemôže chýbať, aby Vás 
všetkých oboznámil čo sa chystá. 

V prvom rade verím, že naša zimno jarná príprava nikoho neodradila a riadne namotivovala 
športovcov na nové výzvy. Sústredenia všetkých kategórii dopadli úspešne a klub by v nich chcel 
pokračovať aj v budúcom roku. Všetkým, ktorí pomáhali či už pri sústredeniach alebo napr. dávaní mól 
na vodu ďakujem v mene celého klubu. 

S príchodom sezóny na vode nastávajú v trénovaní malé zmeny. Do tímu trénerov pribudla nová 
posila v osobe Ondreja Kovačoviča, dlhoročného veslára a študenta UK - fakulty telesnej výchovy a 
športu v Bratislave.Ondro bude zastrešovať tréningy najmenších veslárov, samozrejme spolu s 
trénerkami Erikou a Andreou a zároveň bude pomáhať aj Peťovej skupine starších žiakov a žiačok.  
Ďaľšou zmenou bude tréning žiakov za účasti šéftrénera Lukáša Babača, ktorý bude pre všetkých 
žiakov a žiačky.( 14 - 10 rokov). Tréning bude prebiehať každý utorok od 17.00 hod. 
Tento týždeň je tréning naplánovaný mimoriadne na štvrtok 17.00 hod.  
 
Na najbližšie obdobie sú naplánované nasledovné výjazdy na regaty. 

14.4.2018 - meraný tréning SVZ - zemník BA - účasť vybraní dci, dky, jri, jky, m, ž. info p. Babač 
21.4.2018 - Jarná regata v Brne - účasť vybraní žiaci, vybraní dci, dky info. Strečanský, Jurgová 
28.4.2018 - meraný tréning SVZ krátka trať - zemník BA - účasť dci, dky, jri, jky, m, ž. info p. Babač 
12.-13.5. 2018 - regata Piešťany - povinná účasť všetci 
O bližšej organizácii Vás budeme včas informovať 

S blížiacou sa domácou regatou organizuje klub jarnú brigádu, na ktorú pozývame všetkých členov, 

rodičov detí a priaznicov klubu. Brigáda je naplánovaná na 1.5.2018. Verím, že všetci 

prispejete akýmkoľvek spôsobom k úprave areálu klubu a organizácii samotných pretekov. 

Opätovne upozorňujem všetkých, že klub je registrovaný ako prijímateľ 2% z daní. Z tejto kapitoly 
prichádza nemalý prísun peňazí do rozpočtu klubu, a preto sme vďační za každé euro naviac. Vopred 
Vám ďakujeme za aktivitu a v prípade akýchkoľvek nejasností, ako je možné darovať 2%, nás môžete 
kontaktovať. 

Tak dosť bolo rečí, hor sa na vodu.  
Prajem pekný deň 

Miroslav Škulec 

 

 


