
V.20 Rockování 2020

Příští zasedání: úterý 5.8. 17.30
Aktuálně:

garant: téma: úkol: kdy:

DOTACE

Suda světla odloženo na 2020 červenec

Levý, Levá pohár - kraj 200.000,- Kč - jen potvrzení možnost vyčerpání smlouvy červenec

Levý PTCM znovu žádat v říjnu říjen
Levá Pohár Cca 150.000 na letenky, zaplatí oddíl červen

SPONZOŘI

Henkel sponzor dostaneme na podzim

Levý kluby zahraničí udělat balíček pro kluby ze zahraničí společně s Ibisem, pozývat je k nám podzim

KLUBOVNA

SPORT

Brada přihlášky 3x přípravka, 2x ml. žáci, 2x st. žáci, 1x dorky, 2x dci, 2x muži a 1x ženy červen

levý bohemka 16.-23.8. srpen

levá, levý trenérské školení 3 lidi nebyli na dokončení III. O tomto víkendu bez omluvy červen

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

Levý Běh osvobození 23.9.. zapojit se do akce, sehnat Dezorta a případně zaštítit celé / září

Levý kroužky změna na 11.ZŠ - Bendová, Průchová září

Levý turnaje 2020 tradiční turnaj muži a ženy - konec srpna léto

Nicklas rozhodčí systém rozhodčích 2020…buď to budou dělat lidi, co opravdu chtějí nebo všichni - výchova mladých léto

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

Levá, Levý, čech příměstský tábor o prázdninách 13.-17.7. cca 20 dětí a 20.-24.7. cca 35 dětí červenec

levý  výhled muži C - mladí dohromady s dci, od další sezóny dle vývoje v B, možná hala 2021

Levý/cárek,adél, rené ukončení sezóny

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

rodiče 25.6.

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

HŘIŠTĚ

Levý, Nocar tribuna projekt brůna / duchek / bizi - 30-35m do 5.8.

Nocar střídačka judge zastřešená střídačka pro vyloučené + stream + časomíra nechat spočítat léto

Nocar, Dolěžal síť světla dodělat sítě na míčky mezi sloupy léto

Nocar osvětlení Imont léto



Nocar, Vrkoč, Doležal brigáda plakáty chodba, držák na míče a hokejky na chodbu, fasáda dodělat, držáky na hokejky léto

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

levý vystýlka branek ochránit bednění léto

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

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

Hofrichter kolo žlutomodré kolo léto

doležal posilovací věci posilovací hřiště (hrazdy apod.) léto

doležal branky U8 udělat dodatečné mantinely do haly vč. branek malých pro U8

levý, levá výstavba konstrukce posilování  - nalézt grant

Hofrichter roura na hřiště proti útěku míčků 2x 50m, s UV odolností léto


