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VODÁCKY KLUB DUNAJČÍK, KLOKOČOVA CESTA 5, 851 01 BRATISLAVA

DUNAJČÍCKA BLESKOVKA
DECEMBER 2020 / JANUÁR 2021

Výborové schôdze
18.01.

- Výborová schôdza klubu, začiatok o 19:00 hod., v lodenici podnety na členov
výboru klubu: vybor@dunajcik.sk
- Výbor klubu Vám želá príjemný advent, vianočné sviatky a v Novom roku 2020
veľa športového zdaru! 🎄 🎅 ⛄ 🎉
! Činnosť klubu je obmedzená kvôli Covid-19 !

Športová činnosť
Turistika & iné
03.01. - 06.01.

- Bežkárske sústredenie na Skalke pri Kremnici.
(Akcia je plánovaná, ale vzhľadom na protipandemické opatrenia nevieme či sa
uskutoční. Prihlásených účastníkov budeme informovať.)

Preteky
24.12.

- 13.ročník Vianočného behu.
Štartujeme o 10:00 hod. za každého počasia, odmena vianočné kolačíky, frizzante a dobrý pocit!
Miesto konania: (Hľadáme primeranú trať pre našich pretekárov.)

31.12.

- Silvetrovský beh cez Bratislavské mosty

Tréningová činnosť
Pondelok

- Preterári posilňovňa

Utorok

- Preterári posilňovňa

Streda

- Preterári posilňovňa

Štvrtok

- Cvičenie s Barbi od 18:30 hod., max 6 ľudí

Piatok

- Preterári posilňovňa

Kupredu ahoj, Dunajčíci v boj !!!
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Spoločenská činnosť
(Akcia stale odložená)

- Knedlíkové preteky sa dočasne odkladajú! 😭

31.12.

- Dunajčícky silvester! 🎉
(Nevieme, či sa bude mocť konať v tradičnej podobe.)

Výzvy
- Pomaly si začnite pripravovať vytriedené fotky do albumu 2020.
Treba ich zaslať Zuzke Tomašovičovej v elekronickej podobe zuzkatomasovicova@gmail.com
-

Kto ešte neuhradil členské poplatky treba, to spraviť, čo najskôr, účet nájdete v hlavičke bleskovky.
Záujemci o turistické známky na rok 2021 hláste sa u Matuša Stoklasu. Kontakt: matus.stoklasa@gmail.com
Dopíšte si najazdené km na vode do plavebnej knihy v lodenici.
Ak máte fotky z akcií, na ktorých ste sa zúčastnili a chcete aby boli uverejnené na dunajčíckej stránke môžete ich
posielať na vybor@dunajcik.sk

POZOR!
- Pre dosiahnutie vyššej ochrany pred vírusom Covid-19, zabezpečil výbor montáž 3 automatických aplikátorov
pre dezinfekciu rúk.
Sú nainštalované:
- vo vstupnej chodbe pod elektromerom
- v hangári pri východe ku klandrom (vedľa kuchynky)
- v posilňovni

!!! Žiadame členov pri pohybe v priestoroch lodenice o ich využívanie !!!
Služby
07.12. - 13.12.

Kuzma Michal – Kmiťová Janka

14.12. - 20.12.

Kupec Zdeno – Kondé Tomáš

21.12. - 27.12.

Kunc Braňo – Tomašovičová Zuzana

28.12. - 03.01.

Konrád Filip – Mikleš Martin

04.01. - 10.01.

Mišík Samo – Malík Matej

11.01. - 17.01.

Mišík Vladimír – Mišík Maco/Matej

18.01. - 24.01.

Mišík Maťo – Mišíková Emi

25.01. - 31.01.

Michalíková Katka – Biró Miki

Informácie o klubovom živote
- Areál lodenice bol oslobodený od listov. 🍁

Kupredu ahoj, Dunajčíci v boj !!!

