
Zápis z 23.výroční schůze 

17.11.2000 U Keltů po pražské ZCO (Síbrská 4, salón, 18:00-24:00, pak ještě bez Poláčků u Ruthů do 4:00) 
PeR, DaH, MaH, HaM, NaR, MiP, MaP, VaM, v 18:15 MiM, v 18:30 OtB (a dcery PeR: PeR! & KaR a DaH:TeH & 
AnH ) 

1. úvod - PeR  
Přivítání v posledním století i tisíciletí, pod ěkování za aktivitu. 
Hodnocení roku velmi kladné, podzim mimo řádně vyvedený. 
Vyhodnocení ZCO (po Praze ...) + zprávy "pozorovate l ů". 
MiM p řichází, OtB p řichází 
objednávka jídla ... a jíme (nebo ť nám vyhládlo). 
 
Na návrh PeR a dohod ě na formulaci s VaM je odsouhlaseno dáno do zápisu:  
Všichni členové berou na v ědomí platný název - tj. "ClubCC", 
přijatý zápisem ze 17.11.1988.  
 
Další návrhy PeR na zoficiáln ění zápis ů, resp. úkoly pro presidenta 
promítnout název do všech oficialit nebyly p řijaty ... 
 
Návrh na alternativní název Čtveráci  zamítnut /8 hlas ů pro, proti VaM&OtB. 
Hlasování jako o životní d ůležitosti potvrdil president (PeR) i prokurátor (Ha M). 
 
VaM: návrh zm ěn zákona, p ředem ale navrhuje odvolat soudce z funkce  
(a zvolit jiného na zbytek funk čního období - tj. na 1 rok). 
Návrhy zm ěn čl. 6, 8, 11 - zamítnuty  
(proti čl.6 byl MiM, další dva byly staženy dohodou VaM a P eR). 

Hodnocení vedl.funkcí:   

� HaM: kronika O.K. (celá dopsána), vítány by ovšem b yly p řísp ěvky člen ů.,  

� PeR: fotoalbum - dtto,  

� MiP: CCC - asi zkusit jedno velké číslo za rok, vztah k www ...  
 
Soud:  
Návrh VaM Prokurátore žaluj:  
- zbavit soudce funkce, aby mohl kandidovat na pres identa ... 
    (je jediný protikandidát k PeR !) 
... VaM upozor ňuje, že po zamítnutí zm ěn zákona nebude kandidovat na soudce.  
Soudce: PeR, žalobce: HaM, obhájce: OtB 
... obhájce: p řeci není proti zákonu kandidovat na další hlavní fu nkci ! 
... obžaloba: sv ědek VaM - "MaP by radši d ělal presidenta než soudce". 
... obhajoba: sv ědek DaH - "ur čit ě necht ěl v ědomě porušit zákon". 
... MaP: "Cht ěl jsem být zvoilen presidentem." 
... Soudce odebírá opakovan ě řeč obhajob ě p ři záv ěre čných dotazech na obžalovaného. 
... Opakují se 3 poslední body soudu. 
... Soud se odchází poradit s VaM a DaH. 
... Výrok:  
Soudce z ůstává ve funkci, v p řípad ě zvolení presidentem se o čekává rezignace na jednu z hlavních 
funkcí. 
... MaP: "já si dám kafe." 

2) Dopln ění volební kampan ě: 
DaH bude za veleúsp ěšný rok volit PeR, 
MaH nekandiduje, 
MiM po zaváhání - nekandiduje, 
OtB  nekandiduje, chce čestné nebo p řidružené členství, 
MaP viz kampa ň na internetu, 12 osv ědčených akcí, 
MiP  chce radši ješt ě zkusit CCC, 
VaM taky (asi myslel www), 
HaM chce d ělat kroniku, 
NaR chválí (všichni souhlasn ě mumlají) PeR a bude ho volit, 
PeR měl jinou p ředstavu, jedna akce m ěsí čně je únosná, insignie atd. 

  

3) Volby: 

President: ...... PeR 7, MaP 2, VaM 1 
Prokurátor: ..... MiM 3, VaM 3, DaH 1, HaM 1, OtB 1, MaP 1 



......... 2.kolo: MiM 5, VaM 5       (oba se vyjad řují VaM nechce, MiM chce) 

......... 3.kolo: MiM 6, VaM 4 
(Slib presidenta a prokurátora se nekonal ! ) 
Soudce: ......... MaP zůstává 
Kroniká ř: ....... HaM zůstává 
Fotograf: ....... NaR z ůstává 
Šéfredaktor: .... MiP z ůstává 

Diskuse:  

� PeR: další návrh na oficiálního zapisovatele (zm ěnou zákona) 

� VaM: to už se nesta čí zformulovat (je 22:45, OtB musí v 23:00 odejít) 

� DaH: usíná 

� VaM: zvykové právo - zápisy zve řejnit a do další sch ůze 
        je čas na p řipomínky - nepřijato . 

Dohodnuté akce:  nezbyl čas ... ! 

1. pokračování bez Poláčků u Ruthů do cca 4:00. 
Dohodnut nástin řešení ústavní krize: 
- soudce by měl svolat mimořádnou schůzi na 2.12.2000 dopoledne, 
    (DaH je ochoten přijet), 
- soud o presidentství - nové volby ? (požadavek PeR - odmítá převzít funkci) 
- změny zákona (přidružené členství aj.) 
- vyřešit požadavky na jiné členství (všech žádajících) 
- nové volby (asi i soudce !, a ne prokurátora ?) 

2. pokračování - virtuální blesky na www (viz "Ona to asi ani nebyla krize" 

3. pokračování - v čajovně U dvou šálků, 25.11.2000 
Účast: PeR, NaR, VaM, HaM+2, MiM, MaP, MiP, OtB, a na telefonu viseli DaH a MaH. 
PeR: prohlášení (poděkování za přijetí pozvání "na pivo" a vysvětlení postojů ...) 
Diskuse o zákonech ... 
Hlasování o čl.6 - změna jednomyslného hlasování na 90% -> přijato (DaH+MaH telefonicky) 
Na další hlasování asi nebude čas, tak alespoň rámcová dohoda: 
Čl.8 - doplnění povinností soudce a zapisovatele: nejsou námitky, měly by to akceptovat i bez zákona hned. 
Čl.11 - přidružené členství - zatím asi neprůchodné vzhledem k obavám z rozjitřené atmosféry. 
MaP: referendum o volbách jako podklad pro soudcův další postup ... 
        "Potvrzujete volby ze 17.11.2000 ? 
Na základě výsledku MaP prohlašuje, že volby nejsou zpochybněny, a žádá PeR, aby se ujmul své funkce presidenta. 
PeR: trochu nechápe, jak to mohlo být 100%, ale (sláva!) čte (!) SLIB. 
MiM:  jako prokurátor se ptá na zrušení dřívější PeR-žádosti o jiné členství, PeR souhlasí a tvrdí, že když žalobu 
nedával jako president, nemusí automaticky následovat soud. 
A je po krizi ... 
MiM+VaM:  navrhují změnu zákona tak, aby soud nerozhodoval o životně důležitých věcech klubu, jen je tak označil a 
nechal o nich (90%) hlasovat (např. vystoupení člena z klubu by neměl rozhodovat jen soudce, ale všichni ...) 

4. pokračování - u Matunů v Londýnské, 1.12.2000 
Diskuse o zákonech ... 
MiM:  navrhuje změnu volbního pořadí PRES-SOUDCE-PROK (po debatě bez rozhodnutí). 
Čl.5+9: Soud X rozhodování o živ.důl. ... skoro schváleno (8 hlasů, čeká se na hlasy NaR a OtB, zajistí MaP) 
        bude-li schválen, pak do dodatku 5, s účinností od 3.12.2000. 
Plán akcí na další rok (viz AKCE) 
Schválena Zpravodajská komise pro RokOkokO - NaR, OtB, koordinátorka HaM 
Diskuse k návrhu na PŘIDRUŽENÉ ČLENSTVÍ:  
      - zvážit právo hlasovat (byť) podmíněně o živ.důl. 

Přepsal: VaM, 18.11.2000  


