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Výborové schôdze

22.01. - výborová schôdza klubu o 19:00 hod., na výbor sa môžete obracať 
vybor@dunajcik.sk 

  Výbor klubu Vám želá príjemný advent, vianočné sviatky a v Novom roku 2018   
veľa športového zdaru.

Športová činnosť

24.12. - 10.ročník Vianočného behu na Königswarte, Berg, AT 
		Štart o 10:00hod. za každého počasia, odmena vianočné kolačíky, rakúske 
frizzante a dobrý pocit

31.12. - Silvester

01.01. - Prvé km na Dunaji

02.01. - 07.01. - Bežkárske sústredenie na Skalke pri Kremnici

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

03.12. - Dunajčícky Mikuláš príde do lodenice o 16:00 hod., balíčky treba odovzdať do 
15:45 hod.

16.12. - Starešinské stretnutie

22.12. - Posedenie pod jedličkou s borovičkou

31.12. - Silvester

Kupredu  ahoj ,  Dunajč í c i  v  bo j  ! ! !
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Služby

04.12. - 10.12. Takáts Norbert – Takáts Elena

11.12. - 17.12. Takáts Natalia – Takáts Sofia

18.12. - 24.12. Tkáčová Dáša – Nemčok Michal

25.12. - 31.12. Wilschová Lívia – Kukumberg Karol

01.12. - 07.01. Vavřík Martin – Vavříková Dada

08.01. - 14.01. Stoklasa Matúš – Stoklasa Jozef

15.01. - 21.01. Michalík Andrej – Michalíková Jana

22.01. - 28.01. Chmelíková Monika – Marek Tomáš

29.01. - 04.02. Ševčík Róbert – Šočuvka Valentín

Informácie o klubovom živote

- starešina sa nedá odradiť žiadnym počasím a pravidelne chodí na turistiku

- 05.11. na knedlíkových pretekoch súľačky našúľali 1467 knedlíkov a 54 pretekarov ich aj poctivo zožralo, 
varšky tradične pripravila Natali Takats

- na brigáde sa pohrabali listy a pripravila sa lodenica na zimu

- štvrtky sme po dobrom cvičení a saunovaní oslávali Martinov pri haluškách a fazulačke

- za sneženia dobilo 16 dunajčíkov karpatskú sedemstovku

- Elenka Takáts bola promovaná za doktora dunajčííckych vied, promočnú reč pripravil Boris Bergendi

- zaujímavé premmietanie prezentovala Ľubka o pretekárskom družstve, Ondrej- inkubátorské a ine vodácke 
akcie, Andrej- Lotyšsko rieku Gauja  a Panamu, Tomáš- Vogalongu a Škotsko, Matúš- Balkán 

- 03.11. sa narodila Nina Stoklasová, gratulujeme rodičom Jozefovi a manželke

Výzva

- Pomaly si začnite pripravovať vytriedené fotky z akcií do dunajčíckeho albumu 2017. 
  Zuzka Tomašovičová ich zbiera v elektronickej podobe. Kontatk: zuzkatomasovicova@gmail.com

- Kto ešte neuhradil členské poplatky treba, to spraviť, čo najskôr, účet nájdete v hlavičke bleskovky!

- Záujemci o turistické známky sa hláste u kapitána Maťa Mišíka. Kontakt: m.misik@dhi.sk 

- Dopíšte si najazdené km na vode

- Ak máte fotky z akcií , na ktorých ste sa zúčastnili a chcete aby boli uverejnené na dunajčíckej stránke stránke 
môžete ich posielať na vybor@dunajcik.sk

- Pri odchode z lodenice skonrolujte a uzamknite lodenicu!

- Pri vstupe do posilňovne sa prezujte a upracte po sebe športové náčinie!

- Priestori lodenice sú v zimnom období vykurované a je preto potrebné jednotlivé miestnosti vždy zatvárať!
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