
VII.20 Rockování 2020

Příští zasedání: 30.09.2020
Aktuálně:

garant: téma: úkol: kdy:

DOTACE

Suda světla světla hotová, zaplacená září

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

Bradís zápasy změny zápasů hlásit na Bradís,Vena,Bára, Rendolf říjen

SPONZOŘI

Henkel sponzor dostaneme na podzim, Terka zjistí

levá příspěvky vyřídit s trenéry

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

KLUBOVNA

SPORT

levý nábory holky 4-6 třída, kroužky září

levý, levá databáze kontrola všech dle nových kategorií září

levý, levá přihláška pohár přihlášeno srpen

Levý reklama na klub do blízkých vesnic zařídit reklamu na nábor dětí, 3 bannery vyvěšené léto

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

Nocar V. Klíče systém klíčů i kancelář, kdo je ve výboru má klíče od kanclu září

Levá Macháč zaplatit trenérům Macháč září

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

HŘIŠTĚ

levý, car tribuna kovová p.Duchek, 4 schody, 20 m, na jaře 2021,objednáno září

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

car,doležal síť světla dodělat sítě na míčky mezi sloupy - uděláno z 1/2, dodělat léto

Levý síť zelená plachta 60m2 říjen

Car, Ríša, Vrky brigáda plakáty chodba, držák na míče a hokejky na chodbu, fasáda dodělat, držáky na hokejky, 17.10. říjen

Levá vlajka litickou vlajku, modrá a žlutá se znakem léto

levý vystýlka branek ochránit bednění léto

Levá světla prodej světla 10 ks podzim

Nocar V. ochoz střecha na ochoz, vypočítat Korďas podzim

Nocar vápník přesunout do grantů spolu s nádrží podzim

René cedule na vlastní nebezpečí



Doležal zámek koupit zámek na věž září

Hofr, Nocar V. tiskárna koupit pro Kuzmu září

Hofrichter kolo žlutomodré kolo léto

doležal posilovací věci posilovací hřiště (hrazdy apod.), místo houpačky? jaro 2021

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 říjen

Levá tréninky benjamínci zimní tréninky 2 x venku, 1x středa rezervována v Liďáku

Levý dešťovka domluva s Daňsovou říjen

Doležal trezor 2x skříňka zamikací říjen

OSTATNÍ

doprava přípravka jezdit s rodiči

Vinobraní všichni termín 14.11.? listopad


