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Koledar načrtovanih aktivnostih DU VB za leto 2020

Datum osvežitve navedb: 31.1.'20 Pri nedvoranskih aktivnostih (tel. na prostem, izleti, pohodi...) dobrodošli tudi nečlani društva !

Prijave in vplačila za izlete: v pisarni vsak torek (razen, če je praznik ) med 9. in 10. uro; informacije tudi po e- naslovu: DU.Vizmarje.Brod@gmail.com. Tel. številka v pisarni: /.

O pohodih: Udeleženec naj bo planinsko opremljen (tudi s pohodnimi palicami) in obut v visoke planinske čevlje. S seboj naj ima rezervno perilo in pelerino ali dežnik ter vsaj nekaj hrane in pijače.

Vsak dan (razen ob sobotah, nedeljah in praznikih ); ob Športnem centru ŠD Tabor VB (Maksov gaj ), Na gaju; od 8. ure do 8,30. Poleti po dogovoru skupine. 

Vsak ponedeljek; v dvorani ČS Šentvid, Na gmajni 1, od 9. do 10. ure; cena:  po 13,00 € ⁄ mesec. Od 30. 6. do 31. 8.  telovadbe ne bo .

Vsak ponedeljek; v dvorani Kegljaškega kluba Hidro Medvode, Svetje, Čarmanova ul. 10, od 13. ure do 14,30; Od 27. 6. do 6. 8.  kegljanja ne bo .

Vsako sredo od 12,30 do 16,30, vsak četrtek in vsako nedeljo od 10. do 13. ure v dvorani ČSŠ, Na gmajni 1; julija in avgusta  te rekracije ne bo.

Ročna dela: Vsako sredo v dvorani Četrtne skupnosti Šentvid, Na gmajni 1, od 17. do 19. ure; maj, jun., jul., avg. in sep.  krožka ne bo .

Kolesarjenje: Vsak čet.; zbor udel.: pred trgovino Mercator (Na gmajni) ob 9. uri; jun., jul. in avg.: ob 8. uri . OP.:  Namesto kolesarjenja dogovorno nižinski pohodi.

Vsak četrtek pri 'kozolcu' (na meji med Vižmarjami in Brodom) ob 16. uri; jun., jul. in avg.: ob 17. uri . OP.:  V deževnem vremenu zgolj pikado

in prijateljsko druženje.

Vsak prvi petek v mes.; zbor udel.: pred trgovino Mercator (Na gmajni) ob uri, ki je navedena v pregledu. Sopotniki plačajo delež stroška za prevoz 

(= število km X 0,37 € na km / število oseb v avtu).

Na drugi petek v mesecu; v dvorani Četrtne skupnosti Šentvid, Na gmajni 1, od 18. do 22. ure; jun., jul., avg. in sep.  te aktivnosti ne bo .

Praviloma vsako tretjo sredo v mesecu; zbor udeležencev: pred trgovino Mercator (Na gmajni) ob uri, ki je navedena v pregledu.

Praviloma tri krat na leto ob uri, ki je navedena v pregledu; zbor udeležencev za h. Delfin: pred trgovino Mercator (Na gmajni), za zdravilišče pa po dogovoru.

Splošno opozorilo: Vsakdo se aktivnosti udeležuje na lastno odgovornost. Posamezna navedba vključuje samo informacijo ne pa tudi strokovno ali vodstveno varstvo.

Pomen kratic: OA - os. avtomobili, KB - kombi, BUS: avtobus Navedbe  odhodov (start) in vrnitev z izletov ali pohodov (konec) so zgolj informativne.
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31. jan. 17. Osnovna šola Vižmarje – Brod 21.

7. feb.

20. feb. izlet Pustovanje: gostilna Fajdiga, Temenica BUS 11. Dušan ČADEŽ 21.

22. - 29. feb. 10. Hotel 'Delfin', Izola 13.

6. mar. gorski pohod Krim - izhodišče: od daljnovodov, do koče je 1,5 ure hoje OA 9. Marjan KOVAČIČ 16.

11. mar. 17. Dvorana ČSŠ, Na gmajni 1 19.

18. mar. izlet Čebelarstvo Noč, Selo pri Žirovnici in Planinski muzej, Mojstrana BUS 9. Dušan ČADEŽ __

Telovadba na prostem 

" 1000 gibov ":

Za jutrišnji praznik ( Prešernov dan ) obesimo državno zastavo.

dan v tednu

Marčna pozornost do članic DU Vižmarje – Brod

Telovadba v 

zaprtem prostoru:

Namizni tenis:

petek,

četrtek,

7 dni:

Večdnevni izleti:

Rekreacijsko 

kegljanje:

Družabni ples in 

ljubiteljsko petje:

Skupinsko letovanje članstva DU Vižmarje – Brod

Gorski pohodi:

Enodnevni izleti:

sreda,

Balinanje in pikado:

Seja zbora članov DU Vižmarje – Brod

petek,

sreda,
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petek, Seja zbora članov DU Vižmarje – Brod3. apr. gorski pohod Kum - izhodišče: Lontovž, do koče je 40 min hoje OA 8. Marjan KOVAČIČ 15.

15. apr. izlet Globasnica (AT), Mežica, Črna, Šoštanj BUS 8. agencija __

20. - 30. apr. __ Zdravil. 'Reumal', Fojnica (BA) __

26. apr.

30. apr.

8. maj gorski pohod Nanos - izhodišče: lovska koča, do koče je 1,75 ure hoje OA 8. Marjan KOVAČIČ 16.

20. maj izlet Muzej pošte in telekomunikacij, Polhov Gradec BUS 8. Dušan ČADEŽ __

5. jun. gorski pohod Ratitovec - izhodišče: Prtovč, do koče je 1,75 ure hoje OA 7. Tone ZALETEL 16.

2. jun. 13. Gostišče v Mostecu 18.

17. jun. izlet Brestanica; bazilika grad, Kozjansko BUS 8. Dušan ČADEŽ 21.

24. jun.

3. jul. gorski pohod Blegoš - izhodišče: sedlo Črni kal, do koče je 1,5 ure hoje OA 7. Tone ZALETEL 15.

7. avg. gorski pohod Možic - izh.: pod smučiščem na Sorici, do vrha je 1,5 ure hoje OA 7. Tone ZALETEL 16.

11. avg. 13. Okrepčevalnica ŽIBERT, Brod 21.

4. sep. gorski pohod Slivnica - izhodišče: Cerknica, do koče je 1,75 ure hoje OA 8. Marjan KOVAČIČ 14.

__. sep. 11. Igrišče Oval, Gunclje 15.

16. sep. izlet Trgatev na Vipavskem (Birsa) BUS 9. Dušan ČADEŽ 20.

2. okt. gorski pohod
Planina nad Vrhniko - izhodišče: parkirišče pri Starem malnu, do 

koče je 1 ure hoje
OA 9. Marjan KOVAČIČ 15.

14. okt. 13. Okrepčevalnica ŽIBERT, Brod 18.

21. okt. izlet V neznano BUS 9. Dušan ČADEŽ 21.

9. - 16. nov. 10. Hotel 'Delfin', Izola 13.

8. nov. gorski pohod Kamniški grad - izhodišče: Kamnik, skupno 1,2 ure hoje OA 10. Marjan KOVAČIČ 14.

14. nov. izlet Martinovanje: Štorovje BUS 11. Dušan ČADEŽ 21.

17. dec. izlet Slovo od leta: Bencak, Medvode BUS 12. Dušan ČADEŽ 21.

25. dec.

predsednik DU VB:  Marko KORAČIN,  l.r.

Zdraviliško letovanje članstva DU Vižmarje – Brod

sreda,

Za jutrišnji praznik ( DUPO – dan upora proti okupatorju ) obesimo državno zastavo.

Za jutrišnji in pojutrišnji praznik ( prvi in drugi maj ) obesimo državno zastavo.

petek,

petek,

sreda,

torek,

10 dni:

sreda,

petek,

torek,

sobota,

petek,

7 dni:

četrtek,

Za jutrišnji praznik ( dan samostojnosti in enotnosti ) obesimo državno zastavo.

Skupinsko letovanje članstva DU Vižmarje – Brod

sreda,

 Dan vižmarsko – brojskih upokojencev

sreda,

 Srečanje članstva društev upokojencev ZDU Šiška

sobota,

petek,

petek,

Srečanje za 80- letnike DU Vižmarje – Brod in spremstvo

petek,

petek,

sreda,

Za jutrišnji praznik ( dan državnosti ) obesimo državno zastavo.

Dan Četrtne skupnosti Šentvid


