
(scházíme se v 19:30 v po řadí PeR + OtB, VaM + HaM + MiM,  
v 19:55 DaH a ve 20:00 MiP + MaP, prokurátor ml čí, prý jsou horší v ěci.) 

1) úvod (uvítání)  
VaM nemá lo ňský zápis, MaP nemá fotoalbum (nechal ho u MiM ??),  
HaM má kroniky (dopln ěny všechny akce - aspo ň titulkem a datem), 
OtB má zákon, insignie vid ět nejsou ... 

2) Volební projevy:  
OtB - navrhuje presidenta diktátora (netrvá na t ělesných trestech,  
i když ne všem by z řejm ě vadily ... ? ),  
MiP - nabízí "leda tak p ředvolební guláš",  
MaP - 2-4 rodinné akce po čtvrtletích, 
DaH - vyzývá k akcím "na jih", zase lod ě, tentokrát nabízí i zimu, 
MiM - 1. garant každého m ěsíce, 2. ???, 3. zrušit rodinné členství, 
HaM - nekandiduje, 
VaM - nekandiduje (má od r.95 fci soudce), (pozn.: 8 akcí není málo), 
NaR - nekandiduje, 
PeR - nekandiduje (konstatuje, že nejv ětší ú čast m ěli hosté), 
  

3) Volby:  
president MiM ///, OtB //, VaM /, NaR /, MiP /, MaP  / 
prokurátor PeR ////, OtB //, HaM //, MaP / 
kroniká ř Ham ////////, NaR / 
fotoalbum NaR /////, MiP // MaP /, MiM / 
šéfredaktor OtB ////, MiP //, VaM /, HaM /, DaH / 

Dohodnuté akce:  
- 5.12.97 ... Mikuláš u Polá čků, od 16:00-17:00, Mikuláš p řijde v 18:00 
(omlouvá se NaR + PeR + DaH +OtB?) 
- 10.1.98 ... Silvestr u Matun ů, od 14:00-15:00  
- 25.4.98 ... čarod ějnice v Halounech (?podle po časí), od 10:00-12:00 (do ve čera)  
- 16.5.98 ... protipól (celý den nebo v nouzi aspo ň ve čer, tajný cíl - PeR) 
- 3.-6.7.98 ... lod ě Hosín (nebo podle po časí) 

Další akce zatím bez p řesného termínu:  
- únor ... maškarní bál v Žitné (HaM), 
- duben ... poch "Za kolá čem" (VaM), 
- a další m ěsíce viz seznam u MiM. 

4) Návrh na p řijetí nového člena:  
JaP - všichni p ředběžně pro, p ředání oznámení a zákona zajistí president. 

5) Slib nového presidenta:  
" ... že budu dbát o vaše blaho a ruším bod 3 ze sv ého p ředvolebního projevu. 
A navážu na všechno dobré ze zákona CC." 
(prok.: "já slibuju, že pohlídám pohyb v mezích zák ona.")  
CCC: zv láštní informa ční vydání - zajistí asi MiM, 
s obsahem: výtah ze zákona, adresá ř člen ů, p řehled akcí, zápis ze sch ůze. 
(pokud nevydá MiM, vyjde řádné vydání) 
 
V dalším vydání CCC budou mj. i zkušební testy ze z ákona, návrh na "kolovací" číslo atd. 
Před záv ěrem po kroniká řské p řest řelce si radši n ěkte ří členové rozebrali tak řka všechna 
volná témata do kroniky. 

6) Záv ěr  

Zapsal: VaM, 17.11.1997, p řepsal: VaM, 8.12.2000  

Zápis z 20.výro ční sch ůze 17.11.1997 Maruška  


