
1) úvod: D vítá a pronáší přípitek  
2) Soud: V za pozdní příchod 
    Obhajoba (P) vyvrací s tím, že nebyl řádně oznámen termín. Po chvíli dohadů a poradě žaloba stažena. 
 
3) Hodnocení roku:  
D - akce z minulé schůze se +ž na tu první (jako obvykle) nekonaly. 
"Úspěch je ale, že jsme se aspoň toho 17. zase sešli." 
A děkuje M. 
4) Volební programy:  

 
VOLBY: (bez účasti MiP) 

D gratuluje, předává insignii (bez šňůrky, tu sežrali moli). 
Pauza na jídlo. 
P pronáší slib: pečovat o blaho klubu a dbát na předvolební program. 
Akce plánované:  
V - Mikuláš, 5.12. pondělí Londýnská 
D - pomikulášský víkend, 10.12. sobota 13:00, P se připojuje, že u něj oslavíme narozeniny. 
O - sáňkování (neurčitý termín), 
V - ZOO: 20.11. - 10:00 (bazén už je asi moc) 
 
Prokurátor: víkend po 17.5. -> 20.5. KDE ? - přijímání nových členů. 
"Květnový protipól" - zajišťuje prokurátor, hodnotí půlsezónu, on i ostatní případně mohou vyslovit nedůvěru .> 
NOVÉ VOLBY 
Lze po všeobecném souhlasu přesunout na víkend před. 

Zapsal: VaM, 17.11.1994, přepsal: VaM, 9.12.2000 

Zápis z 17. výroční schůze 17.11.1994 U Pivoje 

M 
  

navrhuje drobná setkání + tradiční svátky ZOO, výlet, Mikuláš; ob 
měsích akci + případná aktivita ostatních.

O 
  

volá po impulsech na dotažení akce; 
-protipól 17.5. a rovnou do zákona 
-nový člen (to má zajistit president.

V 
  

vyjmenovat akce (ZOO, Mikuláš, hory, jaro, letní koulení, předschůzovní 
akce). 
V případě zvolení zaručuje uskutečnění.

D 
  

Neslibuje žádné organizování akcí, které by nemohl udělat. 
jarní Hosín (cca 17.5.+víkend) a voda (zajistí lodě a pádla)

P 
  

Upraveno zapisovatelem - co šlo stihnout ... 
Každá společnost prochází svým vývojem, tak i CC. Nastává doba 
stagnace CC, aby nenastal pád. Stárnoucí sláva, zašlá sláva, volby, 
rozejdou se ... Nač je president, prokurátor, členové, CCC - když jsou 
pasivní. Proč tedy volit - když by to stačilo předávat ... Nikdo se neptal 
prokurátora, jak plnil svoji funkci. Volební kampaň aspoň měsíc předem - 
vyhlásí president přesw CCC, ostatní vyjadřovat tamtéž. 
Povinnosti pres. a prok. nejsou v zákoně, takřka vůbec nic (jen "věc 
cti ...").  
Budoucnost je v našich dětech. 
Je jich tolik, že se vyplatí plánovat akce ne pro sebe, ale pro ně. 
CC potřebuje nové členy. Ale proč hledat, když je máme (naše ženy - 
proč nevyužít jejich opotřebovanosti vůči klubu). 
Chce doplnit kroniku - pomoc ostatních.

president D, O, P, P, P

prokurátorV, V, V, D, 
O


