
!!!Prosím čtěte pozorně a komentujte!!!

Komunita 30.8.2012
Otevření:

– JB vyřízení povolení změny užívání stavby – stavební úřad – bude vyřízeno do 12.9.2012
– JB nebude mít žádnou prezentaci, ale projev!
– Stánky: stůl, židle , lavice – ok; slunečníky ne; text na ceduli Katce na mail 

katerina.novakova@koneprusy.cz
– pro zvukaře bude altánek
– jak to je s prodejem a daněma? To zjistí JB 
– Katka Vacková – koláče zajišťuje s Jiřinou Havlíčkovou (již chodily po vesnici a ptaly se 

kdo je schopen co připravit) – řeknou nám ve čtvrtek
– Dadla hospoda – Jakub s ní má vyjednat to pivo
– malování na obličej Ema souhlasila
– kapely ok – Lidinský 3500 kč, Kemel plus Javorský – 3000 Kč, KosaVostra – 2000-3000 Kč
– další návrh JB – meditativní hudba, housle a violoncello
– divadlo ok – 2500 Kč
– výstava ok
– rozpočet – buď dar nebo obecní peníze
– úklid Věra ok
– navigace Jájina ok
– navigace v budově (probrat ve čtvrtek)
– senátor dorazí v 15:30, 16:00 bude mít projev (tomu nechat místo na parkování!!!)
– uvádění celé akce – Jenýk H.? Chopí se toho??? Nic jiného mu nezbude ;-)
– regály – Lumír Šilar – už je měl doma, jak to vypadá teď nevím
– kasičky pro dobrovolné vstupné Bára
– květinová výzdoba pí. Drahotová a Mirka
– z Lomu jsou pozvaní (pan Šroubek), co pozvat ještě pana Komaška z jeskyň???
– plakáty pro holky do školek a jiných organizací či insttucí? Nestačí když se vytisknou na 

úřadě malý? Nebo se budou brát z těch 20ti barevných od Jájiny?
Schválit program až do konce roku: nikdo nejevil prostest = souhlas

27.10. podzimní dekorace – Hana Kovaříková
20.10.2012 Bazar oblečení 
24.11. adventní trh
1.12. kurz balení dárků – Katka Novákov
26.9-4.-10. - kurz výroby netradičních dárků (mamča Katky Novákový – aranžérka)

WEB!!!
Jana Kubásková dostala zakázku na další kresbu
do kdy bude??? Jakub říkal, že se na tom velmi usilovně pracuje, do otevření to snad bude
sjednocení webu Koněprus a centra
wifi??? už je signál v centru???
napíše texty na WEB Petr Kadleček???
výměna stolů – JB už je měli odvézt, jestli to udělali se dozvíme ve čtvrtek
služby v MC se budou rozdělovat až od 25.9.2012

DALŠÍ SCHŮZKA KOMUNITY 13.9.2012 VE 20:00!!!

Možnost reklamy v rádiu zdarma: KULTURA@KISSPROTON.CZ – chopí se toho někdo???
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