
VI.20 Rockování 2020

Příští zasedání: pátek 28.8. 19.00
Aktuálně:

garant: téma: úkol: kdy:

DOTACE

Levý turnaj srpen neuskuteční se podzim

Levý PTCM znovu žádat v říjnu říjen
Levá Pohár letenky, zaplatí oddíl/ kolik máme již vráceno zpět? červen

SPONZOŘI

Henkel sponzor dostaneme na podzim

levá příspěvky dlužníky si vyhledá sama

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

KLUBOVNA

levý a spol narozky 12.9.

nocar narozky Belica 18.9. udělat dres plus čepice

SPORT

levý nábory holky 4-6 třída, kroužky září

levý, levá databáze kontrola všech dle nových kategorií září

levý, levá přihláška pohár přihlásit dle výhledu hotelů srpen

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, čvančara září

Nicklas rozhodčí systém s trenéry jako garanti léto

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

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

HŘIŠTĚ

levý, car tribuna bizi 11m á 105 tis, opravit stávající … zkušenost Hostivař …?! srpen

Car střídačka judge zastřešená střídačka pro vyloučené + stream + časomíra nechat spočítat - zaplaceno léto

car,doležal síť světla dodělat sítě na míčky mezi sloupy léto

car osvětlení Imont léto

Car, Ríša, Vrky 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 přesunout do grantů spolu s nádrží podzim

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

OSTATNÍ

doprava přípravka jezdit s rodiči


