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Plán akcí SK Pegas Sedlčany, o. s. pro rok 2015 (pořádané klubem mimo soutěžní činnosti a akcí družstev) 

leden – březen: 

neinvestiční akce: 

lektorské kurzy na školách (TD, TK, AŠ) 
hory (JŠ) 
valná hromada (TL) termín 28.2.  
příprava Sedlčanské slowpitchové ligy 

březen – červen: 

investiční akce: 

nátěry kovových konstrukcí v areálu (tunely, backstop, ploty, HR dílce) (VR) 
doplnění pletiva u 1. mety, opravy nebo výměna pletiva backstop, dugout, samozavírač branky (VR) 
zajištění sportovního klubového oblečení pro dětské kategorie (trička) (VR) 
nákupy vybavení pro dětská družstva (helmy s mřížkou, malé velikosti) 
vyklizení prostranství kolem šaten  
zřízení deponie zeminy za hřištěm (dle dohod s majiteli) (KŽ, TL)  
neinvestiční akce: 

vyklizení tělocvičny, příprava stadionu na sezonu (TL – brigáda 21.3.) 
instalatérské práce na hřišti, zavěšení sítí (zprovoznění areálu) (TL) 
pletí hřiště (bullpeny, pole, tunely) (VR) 
kurzy pro školy, nábory (TD, TK, AŠ) 
Sedlčanská T-Ballová liga (3 turnaje) (AŠ) 
turnaj kadeti  
turnaj Junioři (ML+KŽ) 
turnaj slowpitch (ML+TL) 
dětský den (TD, TK, AŠ, KP) 
tunel na slavnostech Rosa (KŽ) 
softbalový den pro členy, rodiče, … (zápasy členů, oheň, opékání, …) (KŽ) 

červenec – srpen - neinvestiční akce: 

hostující soustředění (předání stadionu, převzetí, zapůjčení vybavení) (MJ+TL) 
společné soustředění dospělých (TL+ML) 
společné soustředění mládeže (TD+KP) 
softballový tábor??? (TD) 
letní kemp s hostujícími trenéry (PM) 

září – říjen - neinvestiční akce: 

softbalový den pro členy, rodiče, … (zápasy členů, oheň, opékání, …) (KŽ) 
turnaj kadeti  
turnaj žen (podle přidělení ČSA) (JŠ+TL) 
kurzy pro školy, nábory (TD+TK+AŠ) 
Sedlčanská T-Ballová liga (3 turnaje) (AŠ) 
zazimování hřiště, stěhování do tělocvičny 25.10. (VR) 
investiční akce: 

zvýšení a srovnání OF, rozvoz zeminy po hříšti, výsadba nového trávníku  (VR) 
listopad – únor 2016 

 neinvestiční akce: 

kino (TD) 
ples výročí 20 let (KŽ) 
ročenka (TL) 

zkratky: AŠ - Andrea Šulcová, JŠ – Jan Šlapák, KP – Karel Pelant, KŽ – Kateřina Žižková, MJ – Martin Jelen, ML – Maja Langerová, 
PM - Petr Mindžak, TD - Robur, TK – Tomáš Křivský, TL – Tomáš Langer, VR =(JŠ+KŽ+ML+PM+TL) 
 

výhled (bude realizováno v případě zajištění prostředků) 
zastřešení tribuny (TL+KP) 

osvětlení pálk. tunelů 
zavlažování IF (čerpadlo, trysky do IF) 


