
PeR, DaH, MaP, VaM 

Program - MaP 
1. Zahájení - projev presidenta (MaP) 
2. Zprávy o činnosti referent ů:  

� Kulturní DaH:  
- ples, omezila se návšt ěva kin - návrh na obnovu,  
- návšt ěvu ples ů a kult.podnik ů (vážná hudba), 
- činnost: Hluboká, Č.Krumlov, kina  

� Brigádní DaH: činnost žádná, výhledov ě - nic.  

� Kuchaři DaH&MaP: O.K.  

� Studijní VaM: 
- činnost:zkoušky, zahájení šk.r., IT-PP (neúsp ěšně), 
- výhled: dopl ňovat studijní látku, více se u čit. 

� Dopisovatel VaM: nemá co d ělat (jen komisní oznámení).  

� Konstruktér a údržbá ř MaP:  
- činnost: kolob ěžka a gramo, 
- výhled: pomoc s kronikou, návrh na obal. 

� Hrací (MaP ?): 
- činnost: prakt.žádná 
- výhled: komisní víceboj (kule čník,vrhcáby,ruleta,byznys,cyklisté,fotbal,...) 
- pravidla do 25.11.1978 
- hudební extempore. 

� Cestovní (?): MLR, čundr, výhled: Silvestrovské tažení. 

� Sportovní (PeR?):  
- činnost: pyramida na Hracholuskách, 
- výhled: sportovní víceboj 
-- DaH: kuželky, domino, šachy 
-- MaP: kule čník, minigolf, p řehazovaná 
-- VaM: st.tenis, tenis, minigolf 
-- PeR: tenis, b ěh v areálu, plavání. 

� Pokladník: nyní cca 300,- (- 180 pro MaP), p řísp ěvky 50 K čs 

� Kroniká ř PeR: kronika skoro hotova (DaH nedal sv ůj p řísp ěvek a zákoník), album. 
 
 

Diskuse: 
PeR návrh na komisního fotografa, fo ťák-brigáda, fotky. 
VaM film (do 25.11.) 
PeR 9.12. sch ůze u PeR, 
MaP sešitky (do p říští sch ůze), číslování sch ůzí, zápisy do kroniky 
...... fotoalbum na šrouby, STK (sout ěž tvo řivosti komise) 
PeR napsat "Pr čice" do 24.11.1978, 
MaP pracovní sch ůze 24.11.1978: 
...... komisní víceboje, kronika+obal, znak 

Volby: 
President: ...... PeR 
Vicepresident: .. VaM 
President: ...... MaP 
President: ...... DaH 
Referenti:  

Pochvala:  
Petrovi za bezvadné vypracování kroniky. 
(-> zápis do kroniky a pochvalné kole čko).  

Pracovní část:  

� Kronika: znak, nápis "Kronika" a roky 1978,1979 
¨ - slavné osobnosti, prázdniny. 

� Název: zvl.sch ůze, !bezpodmíne čně do konce roku 1978! 

Závěr:  MaP - p ředání žezla PeR. 

Na p říští (14.) sch ůzi projednat:  
- brigáda (fo ťák), víceboje, Silvestr, sešitky, STK (MaP). 

Přepsal: VaM, 18.11.2000  

Zápis z 2.výro ční sch ůze 17.11.1978, U pastýřky  

Studijní:VaM Pokladník:VaM Nohový:PeR

Jednatel:PeR Tiskový:VaM Kroniká ř:PeR

Fotograf:DaH Cestovní:MaP Dopisovatel:DaH

Dřeva ři:VaM&PeR Kritický:MaP Kuchaři:DaH&MaP

Kulturní:DaH Sportovní:PeR Brigádní:DaH


