
přípravka a mladší žactvo závody
- individuálně komunikovat s dětmi, mluvit s nimi o tom, jaké to je
- mluvit o závodech na konci tréninku
- chceme, aby měli větší motivaci do závodů

starší atleti
- naopak nenutit tolik do závodů, aby s tím sportem neskončilo, nechat větší volnost

nové děti na trénincích
- cca 250 nových dětí na tréninky
- představení sebe, představení ostatním dětem
- popsat jim vše, co budeme dělat, co přesně znamenají některé pojmy

TRÉNINKY
- vyzvedávání z družin -> od 15:30, podmínka pro vyzvedávání je očkování / test s

rouškou, zdravit pana vrátného
- vyzvedávání z družin od 15.9.
- od 7.9. mladší žactvo tréninky

13.9., 14.9. - náborové závody
- informace o závodě předem, skupiny podle příchodu na ovál, bez přihlášek dopředu
- zároveň jsou už tréninky

zápis mzdy
- do konce týdne, pokud si to někdo zapíše později, nedostane peníze
- najít za sebe náhradu a ohlásit ve skupině, že nepřijdu - případně, kdo jde za mě na

trénink
vyhlášení atleta roku

- 4.12. v hale, 17-21hod
- promítání fotek, zhodnocení roku, ples?

NOVINKY
- pokrok v projektu Dob, zaplaceno 50%
- schválení sektoru na tyč čer za workout hřištěm
- DOB kruhy na disk a výška
- projekt trenér do škol - v dopoledních hodinách se bude podávat dotace -> trenéři

budou chodit do škol a učit tělocvik (Tom, kačka s, kuba, naty?, kačka k.?, kája,
honza, jana)

DISKUZE
- tyč v černošicích (800k) x atletický ovál DOB (méně financí na projekt DOB)

- veřejná sbírka na sektor o tyči? x veřejná sbírka na atletický ovál DOB?
- návrhy:

- počkat si, až bude projekt v DOB a začne se stavět, není řešení zastavení
projektu DOB

- 2 jiné cílové skupiny v DOB i ČER => 2 veřejné sbírky v rozmezí 2 let
- problematika vlastnictví atletický ovál DOB

- děti jsou registrovaní v klubu a ne pod sokolem
- potřeba, aby DIPOL určoval chod stadionu, dalších 30 let tam mohl bezplatně

působit
- právník: Bruthans, Stržínek, Hlavička,



- úprava skoku do dálky - DOB, rekonstrukce (nový písek)
- oblečení

- deka 1300kč
- pronájmy - v půlce října do tělocvičen, potřeba nahlásit panu správci / Zelené
-


