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VODÁCKY KLUB DUNAJČÍK, KLOKOČOVA CESTA 5, 851 01 BRATISLAVA

DUNAJČÍCKA BLESKOVKA
MAREC 2018

Výborové schôdze
19.03.

- výborová schôdza klubu o 19 hod., na výbor sa môžete obracať
vybor@dunajcik.sk

Športová činnosť
Splavy, vodná turistika
18.03.

- Mestské otvorenie vodáckej sezóny splav Morava – Dunaj
prihláška: u Zuzany Hricovej, email: hricova@fajnorka.sk

Tréningová činnosť
Pondelok

- preterári posilňovňa

Utorok

- telocvičňa 18:30 – 20:00 hod., Nevädzova ul.

Streda

- plaváreň 18:00 – 19:00 hod., Slovnaft

Štvrtok

- cvičenie s Barbi od 18:30 hod., relax sauna

Piatok

- pretekári posilňovňa

Spoločenská činnosť
(datum ešte nie je známy)

- Dunajčícka promócia Danky Tkáčovej, začiatok o 17:30 hod.

25.03.

- Valné zhromaždenie klubu
Program:
- Otvorenie
- Voľba mandátovej a volebnej komisie
- Správy členov výboru za rok 2017 a návrh činnosti a rozpočtu na rok 2018
- Správa kontrolórov účtov
- Diskusia
- Voľby členov a výkonneho výboru a kontrolórov účtov na rok 2018
- Voľba delegátov na rokovania konoistického a turistického zväzu
- Záver
Účasť členov na valnom zhromaždení klubu je povinná!

Kupredu ahoj, Dunajčíci v boj !!!
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Brigáda
24.03.

- 1. dunajčícka brigáda

Služby
05.03. – 11.03.

- Czapiewska Alexandra – Czapiewski Philip

12.03. – 18.03.

- Čavara Pavol – Baleja Zdenek

19.03. – 25.03.

- Cisárová Alexandra – Galmišová Dominika

26.03. – 01.04.

- Brziak Peter – Bergendiová Katrína

Informácie o klubovom živote
- Zasnežené Karpaty umožnili členom cez víkendy bežkovať na Zochovej chate a po dobrom výkone sa stretnúť u
Mišíkoch na chate
- Starešina sa stretla pri premietaní fotiek
- 23.02. sa konalo vyhodnotenie Slovenského pohára v rýchlostnej kanoistike za rok 2017 spojené s galavečerom.
Ľubka Klimová bola vyhodnotená na 3.mieste za veteránky a 4. mieste za ženy.
Peter Soldán na 12.mieste za veteránov,
Gregor Papp na 14.mieste ako junior
Tomi Kmiť 4.miesto a Zorka Klimová 13.miesto
Gratulujeme!
- prijali sme nového člena Michala Kuzma

Výzva:
- 2% + 3% tlačivo v prílohe , info na rozhodni.sk
Do 30.04. môžete poukázať 2% až 3%. Pre tých, ktorí by chceli poslať až 3% a pracovali dobrovoľnícky aspoň
40 hodín, vieme vystaviť potvrdenie. Bližšie info u Peťa Klima (klimox99@gmail.com).

Kupredu ahoj, Dunajčíci v boj !!!

