
Zápis ze schůze – bylo dohodnuto: 

1) tréninky (zůstávají stejné) 

  MH starší   – do konce října:     pátek 18,00 – 20,00 hodin 

    -  od listopadu do února:   pátek 18,00 – 19,30 hodin 

 MH přípravka  – do konce října:     neděle 13,30 – 15,00 hodin

    -  od listopadu do února:   neděle 13,30 – 14,30 hodin 

   MH mladší   – do konce října:     neděle 15,30 – 17,30 hodin 

      -  od listopadu do února:   neděle 15,00 – 16,30 hodin  

  v příloze – jsou naskenovány tréninky do prosince 2012 – počínaje od teď 

2) MH starší a mladší – dostanou tento víkend na trénincích odznaky odbornosti

 - na schůzi jsme se nedohodli, kde je budou děti nosit na sportovních soupra-

 vách – my jako vedoucí jsme se rozhodli, že nikoho nebudeme nutit, aby je 

 nosil, a také necháme na každém z Vás kam je dětem, když budou chtít připev-

 níte – prosíme jen o to, abyste dětem dali až do Úmyslovic na poslední kolo 

 ligy a ne dříve  

3) děti budou na závody jezdit jen s kšiltovkami od našeho sponzora Milwaukee 

 a na nástupy nebudou nosit nic jiného 

4) rozpis aut a dětí na závody v Polabské lize je přiložen, rozpis aut na ZPV 

 v Kounicích pošleme koncem měsíce září 

 na závody (Polabská liga) sebou: věci na převlečení (tepláky, tričko nebo 

 mikinu, ponožky spodní prádlo a boty – jelikož děti poběží 2 kola, bylo by 

 dobré mít oblečení 2x), dostatek pití, svačinu (prosím pokud možno bez 

 čokolád), papírové kapesníky, potřebné léky 

       MH mladší a přípravka – do auta podsedák 

 5) omluvenky dětí budou akceptovány jen písemnou formou na:   

  email  SDH-MHPatek@seznam.cz       

  SMS telefon: 608725087, 604380801 

 6) sběr papíru proběhne tento týden  - jen Ti co se nahlásili 

mailto:SDH-MHPatek@seznam.cz


 7) byla dohodnuta pomoc tatínků všech (netýká se už jen fotrtýmu) podle  

  předpisu, který sestavíme do konce týdne a pošleme na Vaše emaily – jedná 

  se o pomoc s technickým materiálem- jeho přípravou a úklidem, u přípravky 

  nutná přítomnost na celém tréninku – jedná se o měsíce březen – červen a 

  září – říjen – v případě, že byste někdo, v daný termín nemohl přijít, napište 

  nám, tak týden vždy dopředu před stanoveným datem, aby se to mohlo vymě-

  nit: 

 8) do 31.10.2012 se vybírá finanční rodičovský příspěvek 500,- Kč/dítě 

 9) byla dohodnuta pomoc rodičů na lampiónový průvod – schůzka ohledně této 

  akce proběhne začátkem měsíce října 2012 

 

 


