
1) úvod 
� přivítání členů, čekatelů a hostů (tj. PeR, VaM, OtB, MaP, HaM, NaR, MiM, po chvíli i DaH),  
� dopis do MiP (přijat s pochvalným mručením),  
� pozvánka od MiM na nedělní akci ZOO + akce na schůzi (7+1 panák ... schváleno a vypito).  
� Připomenuty oficiální názvy klubu: CLUB CC (čti klub CC a ne CéCé), 
    + alternativní: MMHP-S, Okokotáni (viz 17.11.87, jak přesně připomněl OtB). 
 

2) Pracovní část 
� Po jednotlivých bodech schválen dodatek 4 k zákonu. (podepsáni PeR, VaM, OtB, MaP, DaH)  
� Večeře  
� Přijímání nových členů: 
    MiM (5 x ANO) ... 2. hlasování v květnu 
    HaM (5 x ANO) 
    MaH (souhlas s doporučením odložit na květen) 
    MiP (v nepřítomnosti, leč 5x ANO) 
    NaR (5 x ANO) 
Blahopřání. Od této chvíle se zúčastňují další činnosti včetně hlasování. 
 

Předvolební projevy:  
� MaP - akce pro děti, měsíční, hraní 
� OtB - akce pro děti, ještě aspoň jeden člen 
� VaM - akce pro dospělé, soudce není trest na 3 roky 
� HaM - letošní rok dobrý, byly akce měsíčně (v průměru) 
� DaH - 3 akce na Hosíně, Pinkasovic hory 
� NaR - ráda se zúčastňuje, je zvědavá na soud 
� PeR - viz CCC (3 části, ...) 
 

VOLBY: (bez účasti MiP) 

AKCE:  
PeR podle předvolebního projevu obsazuje měsíce pro akce (dohodou): 
prosinec - Mikuláš, u Ruthů od 16:30 (v 18:00 přijde čert), 
leden - Ota sáňkování, 
únor - HaM doplňování kroniky, 
Pinkasovic hory ? ale asi ne v Pinkasovic termínu, 
březen - NaR 
duben - pálení čarodějnic v Halounech , 
květen - DaH Hosín (+ schůze CC), 
červen - MaP, 
červenec- klubovní prázdniny, 
srpen - VaM, 
září - MiP, 
říjen - PeR. 
 
Pro akce lze využít navrhované akce z předvolebního projevu. 
 
MaP ... od prosince je v Tech. muzeu výstava hracích dtrojků (některé má momentálně MaP doma). 
PeR ... dětské návrhy na zjev Okokotána. 

        Dopis od MiP na schůzi CC 
(nelze neotisknout, na schůzi nezůstalo jedno oko suché) 
 
Praha 17.11.1995  
Vážený pane presidente, 
        dovoluji si tímto omluvit svou neúčast na dnešní slavné schůzi. Důvodem je kojení (18:00, 20:00, 22:30 ad. až do rána - děťátko je při chuti). Je mi známá, ba přímo 
vlastní, zásada "klub nade vše", podnikla jsem tedy veškeré kroky, abych se mohla schůze zúčastnit. Byly to zejména pokusy: 
1) dítě odstavit. Přestože k obvyklému jídelníčku našeho děťátka patří strava pestrá - boty, špičky od dupaček, ruby dek, vlastní palce (obdivuhodně rychle dorůstají), apod. 
zdá se, že tato strava není dostatečně sytá - miminko se na ni nedalo. 
2) vyprovokovat u babičky laktaci tajným přidáváním různých preparátů do večerní kávy. Káva byla od Žida, babička však nekojí. 
3) aplikovat metodu "velbloud" - nacpat dítě přebytkem jídla, ze kterého potom bude čerpat zásoby. Metoda však nezabrala - dítě je stále schopno přijímat další stravu, 
pouze použitých plenek je více. 
4) zvykat dítě na hladovění. Dítě si nezvyklo a sousedi také ne. Vyhrožují žalobou za rušení nočního klidu. 
Všechny kroky tedy selhaly, tudíž nezbývá, než se omluvit a setrvat na doslech od dětské postýlky. 
S úctou 
Milena Poláčková 
P.S. Dovoluji si poznámku k zaslaným materiálům (aspoň vidíte, že jsem jim věnovala náležitou pozornost). Nezavání bod 7. Zákona trochu totalitou ? Že byly akce 
povinné a místo jednoho každého posuzovala jeho důvody Strana a vláda, to tu už bylo. A kam to vedlo ? Stojí klub o členy, kteří jdou na kaci z povinnosti místo radosti ? 
Připadalo by mi lepší, kdyby každý své důvody zhodnotil sám a nedělal věci, které se mu dělat nechce. Ale to jen na okraj, ne že bych chtěla něco kritizovat. 

Zapsal: VaM, 17.11.1995, přepsal: VaM, 9.12.2000  

Zápis z 18. výroční schůze 17.11.1995 Protěž 

president 4 x PeR, 1 x VaM, 1 x OtB, 1 x DaH

prokurátor 5 x OtB, 2 x MaP

soudce 4 x VaM, 2 x MaP, 1 x DaH

kronikář 4 x HaM, 3 x MiP (... doplnění "staré" kroniky + 
nová)

fotograf NaR dohodou

šéfredaktor5 x OtB, 2 x VaM


