
1. Úvod  PeR - Hodnocení:  
    17 akcí, to už tu dlouho nebylo; p řes ten za čátek to byl velmi dobrý rok, spousta akcí, na všech  
(!) hojná ú čast. 
Do budoucna - jen a ť to tak pokra čuje! 
 

2. Pracovní část:  

� Poděkování člen ům za práci  
      - kronika, fotograf, www - zatím VaM, bez fun kce  
      - a čekáme na MiP (p řišla pozd ěji kv ůli d ětem),  
      - váháme se soudem (MaP), a obsluha zase s jí dlem ... 

� HaM - kronika : dopln ěna (zcela aktuální), kde nebyl p řísp ěvek, byl použit článek z www.  

� NaR - fotograf : stav poznamenán novým fotoaparátem, ale album pln é fotek koluje ...  

� MiP - šéfredaktor : snahu o vydání (povinného !) p ředsch ůzovního čísla p řekazil rozbitý po číta č.  

� VaM - zapisovatel : všechny zápisy jsou na www (krom ě n ěkolika starších).  
 

3a Volby Volební programy:  

 

3b Soud:  s MaP, za nevydání "platného a presidentem potvrze ného zn ění zákona" - viz čl.8 a 
následn ě čl.4 
Rozdělení fcí: 
Obhájce=OtB, Prokurátor=MiM, Soudce=PeR, Ob žalovaný=MaP  
Soud veden ve smyslu, je-li nutné vydávat "platné z nění" a to jestli písemn ě, nebo sta čí-li ústní 
dohoda (jak tvrdí obžalovaný), a jakou formou ho má  president schválit. 
Soudce-rozsudek:  obžalovaný MaP je vinnen, vzhledem ke kon čícímu období funkce soudce není t řeba 
ur čit trest, jen v p řípad ě znovuzvolení platí podmínka do konce roku vydat "P latné zn ění zákona".  
 

ad a) Volby:  
 

 

4. Diskuse ... akce:  

Zapsal: VaM, 17.11.2001, přepsal:20.11.2001  

Zápis z 24.výro ční sch ůze 17.11.2001, 
Smích.sklípek  

VaM připravena celoro ční čtverácká hra (i když po dnešku ješt ě 
hry ?) 
kv ůli zákonu kandiduje i na soudce.

DaH akce zam ěřené "více na jih" (tj. ne až k Hosínu) 
("po PeR je t ěžké kandidovat")

OtB s kandidaturou navrhuje institut "Osam ělého vlka", uvítal by 
fci prokurátora.

MaH jako mluv čí DaH podporuje, sama nekandiduje .

MiM, HaM, 
NaR 

nekandidují.

MaP po lo ňské katastrof ě radši nic.

president 1.kolo 7xPeR,  3xVaM

prokurátor 1.kolo 6xOtB, 1xMiP,1xHaM,1xMiM,1xNaR

soudce 1.kolo 7xVaM, 1xHaM,1xNaR,1xDaH

15.12. 13:00 u Václava, prosincová váno ční procházka (místo 
Mikuláše) 

5.x12.1. Tříkrálová Oko ř (s ve řejnou akcí nebo Sami sob ě.) 

9.- 10.2. bobování na Kleti (DaH) x Karneval (HaM) x jarní 
prázdniny 

23.3. Vítání jara 

1.5. Čarod ějnice - Zvíkov

18.5. Protipól 

15.-
16.6.

Kola a žeb ři ňáky na Halounech 

8.- 20.7. Šumava & voda 

25.-
31.8.

Tábor Halouny (v ned ěli p řivézt, v sobotu završit) 

21.9. Loučení s létem - Ludmila 

12.10. Posázavská stezka 


