PRÁCE PRO BRIGÁDY V ROCE 2017
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oprava vleku za autobus (podlaha, osvětlení, rám na lodě)

Goťas

výměna světel na středním vleku za LED osvětlení (12/24 V)

Goťas

zapojení bojleru a ohřívače, puštění vody

Chlupáč

zhotovení regálu pro lodě v pravé části skladu lodí

Šabo, Macek

kontrola stavu a opravy lodí plast

Broněk, Aneta, Martin+1

kontrola stavu a opravy pádel, přileb

Broněk, Aneta, Martin+1

výměna latí na bráně, doplnění latě na brance, nátěr

Jarek

posunutí plotu (třetí až osmý sloupek) k řece

Luděk, Mike + 2

nátěr modré buňky

Řehová

nátěr dřevěného opláštění klubovny

Šos

vyčištění a ukotvení hadrového kajaku v proluce

Milan, Petr
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úklid klubovny (až na závěr brigád)
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kontrola, oprava, sbalení a řádné uložení gumových lodí v proluce (mimo hromadné brigády)

32

kontrola stanů nových, kompletace funkčních celků ze stanů starších (mimo hromadné brigády)

připravení dřeva na oheň a na douzování, zhotovení přístřešku na dřevo
uložení fošen na vyhrazení jezu (vymyslet a zrealizovat)
oprava obložení okna zevnitř

Čenda

montáž garnýží do klubovny, zavěšení záclon, zvážit závěsy x žaluzie

Milan, Petr

prověřit stav lednic, opatřit lednici v proluce tapetou (bude-li lednice využívána)

Milan, Petr

posečení trávy v prostoru celé loděnice a mezi bránou a řekou

Čenda

úprava zeleně okolo loděnice (keře na břehu , vrba a podobně), holinky!!
kontrola funkčnosti elektro, výměna žárovek, krytů, výměna zářivkových těles

Chlupáč

promazání kladek a vodících ploch brány a vrat skladu lodí

Milan, Petr

úklid sociálek, doplnění toaleťáků, mýdla, ručníků
vymyslet a zrealizovat opatření proti kunám
kontrola, dezinfikace a případná oprava vest
úklid ložnice, skladu v patře
úklid odpadů, do popelnice na směsný odpad dát pytel

úklid dílny (až na závěr brigád)
úklid proluky (až na závěr brigád)

umístění kotev na zajištění vyhrazení jezu, řešit podjezí (mimo hromadné brigády)
návrh a realizace nástavby na kola (mimo hromadné brigády)

Obsluha udírny

Milan

Petr

Potřebný materiál a nářadí:
Pořídit (silně je již koupeno)
tapeta, latě 70x20, žárovky, chemikálie na plíseň, luxol na opláštění loděnice a latě brány, hmoždinky,
toaleťáky, žárovky LED, barva modrá, černá, pivo (1x 30, 2x 15)
Donést k zapůjčení

nůžky zahradní, nůžky velké zahradní, stáčecí zařízení

Bod 32 - kontrola stanů bude řešena tak, že stany si odnese brigádník domů, postaví, provede

kontrolu a očistu, zapíše případné závady na vložený list a podepíše se, sbalí a vrátí do
loděnice. Za kontrolu 3ks stanů bude splněn závazek brigádnických hodin pro osobu.
Každý zkontrolovaný stan bude opatřen listem s podpisem (i když nebudou závady)

