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ÂÅÑÒÎÍÎÑÅÖ
Годишни изяви на ветераните-гимнастици от клуб “Здравец”-Балчик

Ветераните - гимнас-
тици от клуб "Здравец"
Балчик достойно се
представиха със своето
съчетание "Големият
кораб минава" на репу-
бликански преглед по
гимнастика на спортни
клубове за здраве и дъл-
голетие във Враца. Уча-
стието им бе свързано
с престой в хотелски
комплекс близо до Вра-
тцата, екскурзия до пе-

щерата "Леденика", къ-
дето ледената приказка
се огласи от "Многая

лета"с прекрасния глас
на Веска Близнакова,
подет от цялата група.

Äâèæåíèåòî å æèâîò
Балчишките гимнас-

тици - ветерани участва-
ха в спортния празник
"Движението е живот",

проведен в град Тервел
и осъществиха незабра-
вима среща с клуба на
инвалидите, с които ги

свързва тясно приятел-
ство. Тервелци органи-
зираха своя група за
гимнастика  под ръково-

дството и помощта на
Димка Малева, методи-
чески ръководител на
клуб "Здравец".

Äúðæàâåí ïðåãëåä íà ñïîðòíèòå êëóáîâå
“Çäðàâå” îò öÿëàòà ñòðàíà íà

9 îêòîìâðè 2011 ã. îò 10.00 ÷. â ãîëÿìàòà çàëà

íà ñòàäèîí “×åðíî ìîðå”- Âàðíà
В този преглед , сред

повече от 900 участни-
ци от цялата страна,
беше и клуб "Здравец"
Балчик, който възхити
жури и публика с но-

вото си съчетание
"Моряците на Ди-
ма…".  Както всяко
участие и това завър-
ши с екскурзия до лю-
бимо място - галерия

за мозайки в с.Китка,
Варненско.  Ръководс-
твото на клуб "Здра-
вец" благодари за въз-
можността да се учас-
тва в прегледите, пре-

върнали се в пътува-
ния с незабравими
преживявания, голяма
благодарност на Об-
щинската администра-
ция на град Балчик.

След поредно участие в регионално състезание Предстартов марш на участниците в клуб „Здравец”-Балчик

Участие на републикански преглед в Г.Оряховица със
съчетанието „Риба на сухо”.

Пред зала „Люмиер” в НДК София, преди участие в Държавен
преглед на групите за гимнастика „Спорт за всички”

                Страницата изготвха: Димка Малева,
                                       Мария Андреева и Маруся Костова

Всички спортни ме-
роприятия, в които уча-
стват ветераните-спор-
тисти от клуб “Здра-
вец”-Балчик са придру-
жени с изпълнението на
богата културна прог-
рама за посещения на

мите те са подвластни
на различни изкуства -
плетива на една и някол-
ко куки, гоблени, ръко-
делия, икебана, орига-
ми и др. Скоро те учас-
тваха в голяма общинс-
ка изложба, уредена в

Художествената гале-
рия - Балчик, с което
станаха съпричастни
към предаваното с по-
коления естетическо
отношение на българ-
ската жена към красо-
тата в живота.




