
1) úvod 
(uvítání, chvíli se váhalo, jestli se Poláčkovic omluvili předem nebo ne, ale asi jo; 
  Dalibor spěchá domů - cca v 20:30). 
"MiP: já jsem to říkala paní prezidentový ...  

2) Volební projevy:  
MaP - hospoda,doplňování kroniky  
OtB - navrhuje D (neboť jsme si všichni rovni)  
DaH - zve znovu na Hosín, ač se to loni nepovedlo; totéž na lodě (ty zajistí)  
MiM - nekandiduje  
VaM + HaM - ... viz minulé CCC (kolování kroniky s doplňováním ...)  
NaR - album  
PeR - děkuje všem za loňskou čínnost, ví že nikdo nebyl 3x,  
navrhuje osvědčené akce (i ze starších - ZCO apod.)  
měsíční akce:  
5.12. Mikuláš u Ruthů  
4.1. Silvestr v Hýskově nebo v Řepích, podle počasí)  
leden - kuželky  
únor - dětské divadlo (15:00, neděle)  
březen- Matějská  
22.3. - Prokopské údolí (vítání jara)  
27.4. - pálení čarodějnic  
1.5./5.5. - ZOO  
17.5. - protipól (cesty A-Z, Blamík)  
1.6. - MDD, Žebrák-Točník  
červec/srpen - pro zájemce Poreč  
září - Průhonice  
říjen - prameny Rio Botič  
listopad - kuželky  
Přijetí nového člena: MiM - všichni pro  
 

Volby:  
president PeR ///, HaM //, VaM /, DaH //, Ota / 
prokurátor OtB ////, VaM //, MaP //, MiP /  
kronika HaM  
fotoalbum MaP  
šéfredaktor VaM (VaM /////, Ota //, MiM //)  
Dohodnuté akce: Mikuláš u Ruthů ... 5.12., od 16:00, Mikuláš přijde v 18:00; (omlouvá se Ota) 
Silvestr ... v Hýskově, cca od 14:00 (děti tam být mohou); (omlouvá se MiP) 
 
DaH odchází ...  
Večeře ...  
Ota odchází ...  

Závěr  
Poreč - předběžné informace  
asi PeR & Co., VaM & Co., MiM & Co.  
16.8.-30.8.97  
ceny za apartmán cca 65 nebo 85 DEM/den (13x) = 845-1105 DEM  
cesta cca 150 DEM (včetně rakouského dálničního poplatku)  
takže celkem cca 2000 DEM  
Kuželky  
neděle 2.3.97 od 16:00 nebo 17:00 (jak bude volno v KužKulu - Zahr.město)  

Zapsal: VaM, 17.11.1996, přepsal: VaM, 12.12.2000 

Zápis z 19.výroční schůze 17.11.1996 Na paloučku 


