
Zahájení: přivítání, vzpomínka na hospody p řed 10 lety  
MiM byl tehdy zahnán zp ět do hospody na Albertov ě, CC m ěl sch ůzi u Koštý ře – bez PeR, kterého p řišla NaR omluvit).  
PeR:  

� 1) pro č nebyla vyhlášena p ředvolební kampa ň podle zákona  

� 2) pro č nebyly soudy (asi pozdní p říchod)  

� 3) jak m ůžou být volby, když se nehlasovalo o def.p řijetí (asi myslí MaH)  
První hlasování o MaH (jak zjiš ťuje kroniká řka HaM) prob ěhlo kladn ě, akce byla (Silvestr 98); 
Druhé hlasování te ď: 9 x ANO, gratulace (opakované s fotem) 
 
Návrh:  soudce do konce roku vyjasní otázku kumulace funkc í.¨ 
 

Předvolební ci(n)táty:  

� MiP: nemyslí, že by to mohla d ělat, a že „schopn ější jsou zde p řítomní muži“ (!)  

� OtB: „nekandiduji, samoz řejm ě …“  

� DaH: pot ěšen, že se zvýšil po čet akcí na jihu Čech, a byl-li by zvolen, snažil by se to ješt ě rozší řit.  

� MaH: „ješt ě nekandiduji …“  

� HaM: také nekandiduje, „moc akcí asi nebylo …“  

� VaM: po minulých št ěpných a zamítnutých (resp. nezvolených) návrzích ne kandiduje (z pléna prej Jaký návrhy ?)  

� NaR: nekandiduje na hlavní funkce, „ale na toho fot ografa si už zvykla !“  

� PeR: „p řipravoval se na prokurátora, ale vypadá to, že bude  muset d ělat protikandidáta DaH“,     rozdal nov ě 
navržené paragrafované zn ění zákona CC.  

� MiM: zdá se mu, že dva kandidáti jsou málo, a že to  nesv ědčí o zdravém jádru CC.  
 

Volby:  

Prudké diskuse,co s platností voleb, když 3 odešli( VaM, OtB, MiM) a mezitím se hlasovalo; 
MiM navrhuje zm ěnit název na BBB; 
OtB dává do zápisu své Tropico Tousty (nabízí je i celé); 
NaR: „n ěkte ří členové znevažují volby p řehazováním papírk ů s neplatnými hlasy; 

 
MiM p ředává slovo PeR. 
(Kde jsou insignie ? NaR: „možná v plechové krabi čce…“ 
 

Slib PeR:  
bude se snažit pokra čovat, doufá, že to nebude vypadat jako dneska, zkus í najít insignii.  

Akce  

� HaM: 5.12.1999, 14:00 „Mikuláš“ u kostela na Ji řího z Pod ěbrad (Ple čnik), a od 16:00 čajovna  

� DaH nebo VaM:  8.1.2000 Posilvestr (u DaH nebo VaM)  

� bez termínu:  p řipomínky k Novému zákonu od PeR jen písemn ě (všichni pro)  

� MaP+MiP+OtB:  celá zima – bruslení  

� HaM: cca 13.2.2000 Karneval – ú čast vítaná i bez d ětí  

� NaR+HaM: 30.4. ZOO s čarod ějnicí do ZOO  

� HaM: 20.-21.5.2000 (Rousínov ?)  

� PeR + NaR:  cca 17.-18. června – Halouny kola  

� DaH:  od so 22.7.2000 Rafty – po všeobecné dohod ě kv ůli po časí  

� HaM: čt 17.-31.8.2000 prázdniny 10 dní v Dalmácii + 2+2 d ny cesta (Podgora),  

� MiP:  cca 2.týden v zá ří – Ji čín m ěsto pohádek  
 
MiM: prokurátore žaluj  – a to soudce (MaP) za špatný výkon navrhuje zbavi t funkce. 
HaM: jako prokurátor se dotazuje soudce na výklad. 

Soud:  
Rozdělení fcí: 
soudí president (PeR), obžalovaný si vyžádal obhájc e VaM (tem po vnit řním p řerodu p řijímá (stejn ě asi musí). 
Obh=VaM, Prok=HaM, Soud=PeR, Ob ž=MaP 
Prok:  nedokonalá znalost zákona, dokonce nemá ani origin ální výtisk  
          (obhájce mu obratem jednu kopii p ředává) 
 
Obh.:  p ředvolává sv ědka MiM a PeR (ten odmítá, že jako soudce nem ůže být sv ědkem ?) 
          chce po sv ědkovi konkrétní p říklad špatného výkladu nebo neznalosti zákona. 
Prok:  navrhuje hlasovat o novém soudci 
Rozsudek:  hlasování o mandátu (když neprojde, tak nový soud o zbavení funkce),  
          výsledek 9:1 pro ponechání ve funkci  
 
            ... 
Soud: ... nemá. 
 

Přepsal: VaM, až x.12.2000   

Zápis z 22.výro ční sch ůze 17.11.1999, Verona  

president PeR 6 , DaH 1, NaR 3

prokurátor HaM 4, DaH 3, VaM 2, OtB 1

soudce bez potvrzování pokra čuje volební období MaP

Kroniká ř potvrzena HaM

Fotograf potvrzena NaR

Šéfredaktor MiP 4 ,MiM-2,OtB-1,VaM-2,DaH-1


