
Květnový protipól 1995 - aneb - Co když venku prší ... 
Podle úmluvy CC ze 17.11.1994 měl v květnovém víkendu po 17.5. proběhnout květnový protipól listopadové schůze. Hned při 
premiéře dostal třaskavý náboj, když zde mělo být projednáno členství nových adeptů (přesně vzato adeptek). 
První termínový pokus (podle pravidel bylo využito přesunu "před" uvedené datum - tedy 13.5.1995) byl naplánován k Ruthům do lesa 
(a nebýt deště, tak jsme se opravdu podívali do lesní hospůdky U Vašků), resp. pokračování ještě večer u kuželek. Uvažované dámy byly 
skoro všechny, panů bylo poměrně málo (Dejte si pozor, chlapi, tam by nás přehlasovaly !) - chyběli všichni Haubeltíci a Ota (pečlivě 
omluveni). Akce byla přesto velmi vyvedená (i hosté Matunovi M+D+P+J už odpoledne i večer připojení Pinkasovi J+J+V - tedy včetně 
malého Vašíka v košíku mezi otrlýmí kuželkáři !). Ještě je třeba se zmínit o odpolední písmenkové křížovce a dvoukytarové produkci bří 
M. Rovněž děti se určitě dobře bavily. Jak, to nikdo neví - jen občas v zástupu připochodovaly podívat se na hada ("na žížalku" - jak 
prohlašoval malý Víťa). Dospělejší se o ně nemuseli moc starat, a o to více se však mohli těšit na večerní kuželky (kdo si teď představil 
pivní láhve, není žádnej sportovec ale wožrala !).  
Jaký mohl být program, kdybychom se trochu protiprávně nedohodli na dalším termínovém pokusu (3.6.1995), si můžete přečíst níže 
(připravil ho podle regulí úřadující prokurátor - V). 
 
1. květnový protipól mohl být 13.5.95 u Ruthů ... (připravený zápis o jednání) 
Přivítání, úvod:  
- rozšířená účast, vítejte členi, potenciální členky i hosté 
- poprvé oficiálně v květnu (i když kdysi byly měsíční a později čtvrtletní schůze ...) 
- hlavní body: hodnocení půlsezóny, nové členství 
 
Hodnocení: 
- rozhodně patří mezi výraznější období CC 
- akce: skorohory, příprava dámského vstupu, koulení, pálení čarodějnic, divadlo U Panáků ... 
 
Nové členství: 
- na nabídku oficiálně (písemně) odpověděly Ha, Na, Mi (L ústně lecos naznačila, ale papír je papír ...) 
- přes určité zpoždění a tím vyvolanou nervozitu (neboť pro nás - pánové - je termín zákonem  
/a naopak/, že !?) přijetí DOPORUČUJI - záleží na hlasování CC 
- další postup - NÁVRH: - po individuálním hlasování předběžné přijetí do výroční schůze, kde bude definitivní možnost všech hlasů; 
- předání (k prohlédnutí) klubových propriet (Kronika, zápisy,album, znaky, trička ...) 
- 17.11. definitivní hlasování (podle programu, tj. po volbách) 
 
Závěr: Navrhuji půlsezónu prohlásit za velmi dobrou ze strany řízení událostí, ze strany druhé doporučuji hlídat si termíny akcí. 
 
Připravil: vm 12.5.1995  

Zápis z protipólu 1995 13.5.1995 Protěž 


