
č.03/2020 Rockování 2020

Příští zasedání: VH pátek 27.3.2020 od 19.30hod
Aktuálně:

garant: téma: úkol: kdy:

DOTACE

Suda světla odloženo na 2020, dát žádost

Levý, Levá pohár - kraj podáno, zatím nic

levá ÚMO 3  grant Irsko - nic prosinec

Levý PTCM nedostali jsme, ale asi dostaneme dotaci jinou leden

SPONZOŘI

Levý kluby zahraničí udělat balíček pro kluby ze zahraničí společně s Ibisem, pozývat je k nám / hotovo prosinec

KLUBOVNA

Strejc tv koupit vhodnou Tv nahoru do patra na taktiku při zápasech, peníze z klubovny, Vrky navrhuje pana. leden

SPORT Rakovník Litický den v Rakovníku - návrh 22.3. všechny kategorie od přípravky výše tam - zrušeno 2020

Levý U16 plánován turnaj U16 do Litic na 29.5.-1.6. 2020

levý, levá trenérská II

vytipováno 7 lidí z klubu na tr. Dvojku - adam, tery, láďa, kamila, bendís, libor š., bártič / nakonec 8, ale 

pozdrženo zima

levá, levý trenérské školení III. Třída - předmluveno, únor či březen plus by mohlo být i u nás nebo pro jen pro nás/ 14 lidí, pozdrženo leden

Levý reklama na klub do blízkých vesnic zařídit reklamu na nábor dětí 2020

vrky, levý soustředění zima

 lyže žactvo - 12.-15.2.20 N. Hutě - (st-so), zjistit termín pro dce 20.-23.2. , muži opět vajskič 27.-1.3. 

hotovo listopad

Levý fyzio Viktorka na zkoušku muži a ženy / pozdrženo

listopad, 

prosinec

Levý Běh osvobození 15.4. zapojit se do akce, sehnat Dezorta a případně zaštítit celé 2020

Levý kroužky oslovit ředitelku v Liticích - vytvořit kroužek v Liticích na škole

Levý turnaje 2020 tradiční turnaj muži a ženy - konec srpna / zatím je Padova 2020



turnaje 2020 tradiční turnaj dorosty - velikonoce U14, U16 čt a pá?         2020

turnaje 2020 28.29.3. začlenit do přípravy mužů přípravu st. Žactva a ml. Žactva odloženo 2020

Opus korbel 21.3. zrušen 2020

Levý, Dolejš rozhodčí systém rozhodčích 2020…lidi, co opravdu chtějí, výchova mladých

Bárta, Nocar V a L pořadatel systém pořadatelů a nejen našich utkání, ale i U16, naše otevřené turnaje, parta lidí

velikonoce turnaj o velikonocích U14, U16 my a rakáč mezinárodní letos ne

kemp kempy o prázdninách . připravovány

příměstský tábor o prázdninách … hlásí se, zatím cca 40 dětí

kroužky 2x týdně, středeční a páteční turnaje- ano, připraveno

výhled muži C - mladí dohromady s dci

Levý/cárek, bártič ukončení sezóny

pátek předposlední v červnu, hráč roku, medaile, osobnost klubu, zrušit maškarní, sranda napříč, zapojit 

rodiče

Levý/cárek, bártič Vánoční spojit se sportem, všichni si zahrát, fotbálek nebo hokej, pak vánoční

Levý sportovec roku do mládeže dky, aďa a lucka leden

HŘIŠTĚ

levý tribuna
nová tribuna, tribuna svah – nechat spočítat tribunu z betonu na celé délce cca 30m + projekt Hönig … možná dotace na 

tribunu 2020

Car střídačka judge zastřešená střídačka pro vyloučené + stream + časomíra nechat spočítat březen

CAR zámky Litice generální klíč, březen

Car tabuli přidělat plaketa poděkování všem, kdo přispěli na UT (m2, sponzoři, mšmt, příspěvky) říjen

CAR, Ríša kancelář při rekonstrukci reorganizace kanceláře -  obsluha muzika, časomíra, trezor, skartovačka podzim

Car, Ríša, Vrky brigáda

Gumové desky od Kykiny na dětské h. ?,plakáty chodba, držák na míče a hokejky na chodbu, fasáda 

dodělat listopad

Hofrichter hřiště stavební horní opěrka + schody přes horní opěrku a vstup i shora 2020

Levá vlajka litickou vlajku, abychom měli navždy a i na ME 2020

levý vystýlka branek ochránit bednění 2020

Levý zeleň více zeleně - zámkovka květníky, pí.Douděrová, buxusy od Kačítka - květníky sehnat - Levý mail rodičům 2020

Levý, Doležal síť

objednat síť na severní stranu mezi stožáry proti padání míčků na spodní barák - zelená, lehká 2,5x40m - 

dorazila listopad

Nocar vápník dvojnásobný stav vápníku ve vodě - jak řešit, Voráček, Kudrna .. říjen

nocar, doležal sprchy vyřešit přetékání vody ze sprchy, hnijou dveře atd. listopad 

vrkoč kompostér koupit velký na trávu 2020



Doležal, Nocar dětské hřiště rekonstrukce dětského hřiště, nová ut, guma, zadní stěna, sítě podzim

Doležal klubovna vylazení klubovny po reko (sedačky, stolní fotbal, držák na hokejky) 2020

Hofrichter kolo žlutomodré kolo 2020

Vrkoč posilovací věci posilovací hřiště (hrazdy apod.) 2020

branky U8 udělat dodatečné mantinely vč. branek malých pro U8

OSTATNÍ

 Levý ročenka spojit ročenku 2018,19 dohromady březen

Hofrichter VH TJ volební ruší se VH TJ 18.3.2020. Náhradní termín 31.3.2020 od 18.30hod. v přísálí LD

Levá festival sportů ano, termín?

Hofrichter volby oddíl

návrh - předseda Nocar V., výbor - hofrichter, benda, levý, vrkoč, levá, míka, doležal, noca l., brada + noví 

- nicklas potvrdil, tušlová - potvrdila

Hofrichter volby TJ návrh - předseda hofrichter, za oddíl nocar (předseda) a metodik levý


