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Bila je nekoč tovarna MTT, rodilo se je BD SIDRO.



Proslava brez pleh muzike? Kot krompir brez soli.



Morda smo komu od teh junakov podarili lep spomin na sončen dan?



Z žara vabijo vonjave, med tekmovalci narašča napetost.



Prijatelji in sosedje – Društvo Drava – so poskrbeli za najmlajše.



Na društvenih delovnih akcijah zmeraj ostane nekaj orodja brez uporabnikov. Ko se poti mojster 
žara, je pa udeležba članstva vedno polnoštevilna. Zanimiva primerjava.



Odlične jedi z žara je skoraj nujno poplakniti z ohlajenim ….



Tako raznoliko in obilno ni bilo pri nas niti na ohceti.



Za pridih razkošja in za dobro fotko.



Kako ponosno nosi društveno majico naš „Foto Pepi“ – Jože Hercog, neutrudni dolgoletni foto 
kronist dogodkov na Bresterniškem jezeru.



Tudi BD Sidro vsako leto 
pomembno prispeva k 
uspešni raznolikosti 
Športnega vikenda.
Letos smo vložili veliko 
truda v urejanje 
objektov, okolice in 
plovil. V pritožni knjigi 
ni bilo niti enega vpisa 
iz množice navdušenih 
obiskovalcev. Veliko jih 
je zatrdilo, da se tudi 
prihodnje leto zagotovo 
srečamo. Nekaj 
navdušencev je celo vzelo 
pristopne izjave za 
članstvo v društvu! Naše 
mariborsko morje ponuja 
veliko užitkov za vse, ki 
jih veseli druženje z 
našo lepotico Dravo. 

Letos smo ponudili 
jadranje, SUP-anje, 
veslanje in razstavo 
društvenih plovil, da žara 
in pijače ne omenjamo.



Jože je nadvse uspešno vodil našo skupino že od ranega jutra. Delovali smo kot navita urica.



Simpatična prva obiskovalka. „Ste že kdaj veslali v kajaku? Vam pokažemo?“



Naša Jelka (sicer kraljica savinjskih brzic) je tudi priznana inštruktorica joge. Se vidi!



Nadvse živahno ves dan! Veliko otrok in nasploh mlajših navdušencev za mokri element. 



Sašo ne trdi zaman, da lepe ljudi obožuje tudi objektiv fotoaparata. Se strinjate?



ABSOLUTNO ENKRATNA! Ta simpatična deklica je prič prijela veslo in sedla v kajak! Nikomur 
ni bilo jasno, kako so jo po uri neumornega veslanja starši prepričali za vrnitev na kopno!



Kajakaštvo je šport za vse navdušene čofotalce od 7. do 99. leta. Saj tudi stoletnika spravimo v 
čoln in na vodo, le dovolj gibljiv mora biti. Kanček navdušenja je pa itak samoumeven.



Jadralci se pripravljajo za finalni plov regate.



Trije junaki so se izmojstrili na Kolpi in poželi navdušenje za vratolomno vrtenje in nagibanje 
čolnov. Jih ob priliki podučimo, kako vse to opraviš z minimalno porabo energije.



Največje zadovoljstvo in priznanje je zaupanje staršev, da lahko gre otrok s teboj v čoln!



Mami, še piščalko imam na rešilnem jopiču!



Iz malega zraste veliko! Tudi v svetu priznani mojster SUP-a Rok Puvar je otroštvo preživel na 
našem jezeru. Prve uspehe je požel kot jadralec BD Sidro.



Jadralna regata je končana, jadralci so na suhem. Kaj sledi? Plaz komentarjev o tem kaj bi, če 
bi in veselje na obrazih. Za srečo so potrebne drobne stvari, tekmovalna jadrnica pa ni poceni.



Divjevodaški dvojec Topo-Duo za vsak športni vikend naredi veliko kilometrov, veslač pa se kar 
malce nagara. Ampak navdušeni obrazi in sijoče očke naraščaja so nepozabno bogato poplačilo.





Razglasitev rezultatov regate.



ZMAGOVALCI



Jelka, Jože, Ljubo, Miran, Sašo in Tone smo po čofotalskih močeh z veseljem opravili del 
društvenih aktivnosti iz te zgodbe. Večina slikc je Jožetovih, nekaj malega sva jih dodala še Sašo 

in jaz. Poleti veslamo ob vikendih in četrtkovih popoldnevih. Vabljeni!


