
1. úvod - MiM  
(v 18:00 cht ěl uvítání, v 18:45 už vynadání). 
(Na stole kolují: kroniky, po číta č se stránkami CCC, každý má i sv ůj výtisk)  

Hodnocení roku:   

� akcí hodn ě (viz seznam),  

� diskuse o akcích,  

� předání Pasiváka Otovi (OtB: Ď, a doufám, že ho p říští rok obhájím)  

� Prokurátore žaluj:  
... 1) OtB za pasivitu (+ bod 3) 
... 2) MaP že nem ěl celý rok basu 
... 3) Dah a OtB že nebyli na protipólu 

2) Volební projevy:  
VaM - kandiduje po 3 letech, tento rok dobrý s vrchole m na raftech, kronika a urgované akce (mj. Internet ),  
HaM - nekandiduje, ráda by dál d ělala kroniku, 
OtB - nekandiduje na nic, 
PeR - ptá se, na co je vlastn ě pres. a prok., nemohlo by to být cyklické ? ... zm ěna tradice, 
DaH - obchází ho mráz, ale taky nekandiduje, rád by za členil Lenku do Clubu, nabízí 2 akce (P ředsilvestr a 
Vltava), 
NaR - nekandiduje, ráda by dál d ělala fotoalbum, 
MiP  - nekandiduje, možná kronika nebo fotoalbum, 
MaP - žádné gigantické zm ěny, akce m ěsí čně, koordinace, víc akcí po m ěst ě, 
MiM - obdoba lo ňského (dobrého) roku, s d ůrazným vyžadováním akcí. 

  

3) Volby: 

President: ... MiM  ////, VaM ////, MaP / 
2.kolo: ...... MiM /////, VaM //// (pozn.red.: VaM hlasoval pro MiM)  
Prokurátor: .. PeR ///, VaM //, OtB /, DaH /, HaM /, MiP / 
(Slib presidenta a prokurátora) 
Soudce: ...... MaP /////, MiP //, OtB / 
Kroniká ř: .... HaM /////, MiP //, VaM / 
Fotograf: .... NaR ///////, MiP /, DaH / 
Šéfredaktor: . OtB /////, VaM //// 

Diskuse:  

� (k p ředvolebním projev ům o ne/zbytnosti hlavních funkcí (Vam x PeR)  

� MaH s návrhem na člena souhlasí, p ředběžný souhlas člen ů jednomysln ě PRO,  

� návrh na Janu P. zamítnut (7 PRO, 1 PROTI, 1 se ZDR ŽEL) 

Dohodnuté akce:  

� 5.12.99 ... Mikuláš u Polá čků, od 16:00-17:00, Mikuláš p řijde v 18:00 (omlouvá se DaH + OtB)  

� 27.12.99 ... P ředSilvestr na Hosín ě, cca 27.-31.12.98  

� xx. 2.99 ... karneval (bude up řesn ěno - asi 2. víkend v únoru)  

� 1. 5.99 ... čarod ějnice (v Halounech ?)  

� 21. 5.99 ... protipól (sch ůze už v pátek - bay mohli DaH i MaH a OtB)  

� 12. 6.99 ... Nižbor (do 13.6.99)  

� 6. 7.99 ... rafty (tj. od úterý do soboty) 

4) Záv ěr 

Zapsal: VaM, 17.11.1998, p řepsal: VaM, 2.1.1999   

Zápis z 21.výroční 
schůze 

17.11.1998 U Pětníka (Praha 
6) 

Ustanovení 
poroty a SOUD:

soudce:VaM, obž.:PeR, obh.:DaH, MiM rozsudek

ad 1)  OtB 
obhajoba(DaH): v ěděl vše ? - jak se 
informovalo o akcích ? 

Pasivák budiž nošen viditeln ě, další projednání 
na protipólu, do té doby se o čekává akce s naší 
bianco p řislíbenou ú častí

ad 2)  MaP - 
výměna obh. a 
obž.

obhajoba(MiM): nástroje nejsou v zákon ě, 
žádá o akci v Nižboru, aby se nedo čkavci 
podívali na basu 
soudce navrhuje, aby na nejbližších 
akcích byla basa 

žalobce stahuje žalobu 
(mimo soud prob ěhlo hlasování o pot řebě basy - 
drtivá v ětšina byla pro)


