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Výborové schôdze
18.02.

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

Športová činnosť
Splavy, vodná turistika
10.02.

- Extrémny splav Morava – Dunaj,
Organizátor: Dunajklub
Naväzovania lodí:
- o 8:00 v lodenici Dunajklub v Petržalke
- o 8:30 odchod do Tatranu

Preteky
02.02.

- M-SK v ťahaní na trenažéri, OC Avion

Tréningová činnosť
Pondelok

- preterári posilňovňa

Utorok

- plaváreň 19:00 – 20:00 hod., Slovnaft

Streda

- pretekári posilňovňa

Štvrtok

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

Piatok

- pretekári posilňovňa

Spoločenská činnosť
08.02.

- Vodácky ples, koná sa v kultúrnom a spoločenskom stredisku, Záhorská
Bystrica, Bar Corona, vstup len s vopred zakúpenou vstupenkou.
Rezervácia a zakúpenie vstupenky u Ľubici Galovej, v čase od 19:00-20:00 hod.,
Záhradnícka 23, Ba.

Kupredu ahoj, Dunajčíci v boj !!!
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Služby
04.02. - 10.02.

Ďuriš Stano – Ďurišová Paťa

11.02. – 17.02.

Elexa Tomáš – Gašparík Miloš

18.02. – 24.02.

Galmiš Marián - Galmišová Viera

25.02. – 03.03.

Grünzweigová Silvia – Hriadeľová Katarína

Informácie o klubovom živote
- 01.12.2018 sa konala dunajčícka promócia Danky Tkáčovej.
- Mikuláš potešil dobré detičky sladkosťami.
- Starešina si na svojom posedení premietala fotky z Gruzie.
- Predvianočný punč sa stihol vypiť skôr ako prišli vianoce.
- 23.12.2018 sme využili slnečný zimný deň na vodácku aktivitu a vyrazili sme na Dunaj, zostava: jedna pramica
a kanojka. Nástup na vodu v Devíne a pokračovanie cez splavnú karloveskú zátoku a ciel v Dunajčíku.
- 11.ročník vianočného behu na Königswarte nás síce prekvapil silným dažďom ale nikoho neodradil podať
vysoké výkony, opät bola rekordná účasť.
- Medzi vianočný čas bol ako stvorený na turistiku v Karpatskych lesoch, výstúpili sme na malý a veľký Geldek
- Silvester v lodenici začal od rána prípravou výbornej kapustice a punču, nasledovala športová činnosť na dračej
lodi a záver s ohňostrojom a dobrou zábavou. Ďakujeme za výbornú organizáciu Kiwimu a Matúšovi Stoklasovi.
- na bežkárskom sústredení na Skalke pri Kremnici sme si pri výborných snehových podmienkach dobre
zabežkovali.
- víkendové bežkárske aktivity z Pezinskej Baby na Biely kríž a okolo Zochovej chaty.

Výsledky z pretekov
11.r. Vianočný beh na Königswarte, Berg

1. Tomi Kmiť

00:13,50

2. Vlado Mišík

00:14,50

- 38 zúčastnených + 🐶
30.r. Silvestrovský beh cez bratislavské mosty
10,3 km

Papp Gregor
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00:47,52

