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Výborové schôdze ! Činnosť klubu je obmedzená kvôli Covid-19 !

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

Výzva

- Vzhľadom na súčasnú situáciu a sprísňujúce sa opatrenia sme nútení 
pristúpiť k fungovaniu lodenice a všetkých jej súčasti v režime OP. 
(očkovaní, prekonaní) 

Žiadame všetkých členov, aby to dodoržiavali. 

Neradi by sme, aby sme museli pristúpiť k uzavretiu lodenice. 

Za pochopenie a dodržiavanie Vám ďakujeme!

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

- Záujemci o turistické známky na rok 2021 hláste sa do 15.02.2021 
Matuša Stoklasu, matus.stoklasa@gmail.com

- Začnite si pripravovať vytriedené fotky z akcií do dunajčíckeho albumu 2021. 
Zuzka Tomašovičová ich zbiera v elektronickej podobe.  
Kontakt: zuzkatomasovicova@gmail.com

Športová činnosť

Tréningová činnosť ! podľa aktuálnej Covid-19 situácie !

Pondelok Preterári posilňovňa

Utorok Preterári posilňovňa

Streda Preterári posilňovňa

Štvrtok Preterári posilňovňa

Piatok Preterári posilňovňa

Kupredu  ahoj ,  Dunajč í c i  v  bo j  ! ! !
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Služby ! podľa aktuálnej Covid-19 situácie !

01.02. - 07.02. Šaling Andrej – Tkáčová Danka

08.02. - 14.02. Takáts Norbi – Takáts Elena

15.02. - 21.02. Takáts Sofia – Takáts Natalia

22.02. - 28.02. Paulíčková Dáša – Vies Damián

Informácie o klubovom živote

- 23.12. sa v zimnej lodeničnej atmosfere uskutočnilo posedenie pod jedličkou, ale tentoraz pod gaštanom.

- 14 r. Vianočného behu sa uskutočnil na Železnej studničke s cielom na Americkom namesti pri vyhladkovej veži, 
podmienky boli velmi ľadové. Bezkonkurečnym vítazom: Peťo Klimo.

- 31.12. sme využili krásny zimný deň na vodácku aktivitu a vyrazili sme na Dunaj.

- Dunajčícka výprava absovovala bežkárske sústredenie na Skalke pri Kremnici. 

- 6.1. nás náhle opustil Rudolf Valent vo veku 61 rokov. Česť jeho pamiatke!

- Individualne zimne športovanie: Skialp, bežky, lyže, …

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