
1. Úvod  Hodnocení ...  
Účast: PeR, NaR, MiM, DaH, MaH, MiP, MaP, VaM, HaM (j ak sed ěli kolem stolu). 
Neúčast: OtB (dopoledne pomáhal st ěhovat s MiM, VaM a PeR, a op ětovn ě žádal o projednání jeho 
členství ...) 
     
PeR žádá o výklad zákona k nastalé situaci kolem žá dosti o ukon čení členství OtB a p řípadném 
hlasování. 
VÝKLAD: volí jen volbám p řítomní ( řádní) členové, nep řítomní volit nemusí - MOHOU poslat hlas.  
 
 

Soud:  OtB  

� neúčast na sch ůzi  

� žádost o p řevedení členství na čestné,  
Rozdělení fcí: 
Obhájce=MaP, Prokurátor=PeR, Soudce=VaM, Ob žalovaný=OtB  
Soudce-rozsudek:  po všeobecné shod ě se soud rozhodl vyhov ět opakovaným žádostem OtB a ukon čit 
členství v CC a sou časn ě si dovoluje mu navrhnout čestné členství. 
Protože se jedná o záležitost životní d ůležitosti  je t řeba rozsudek potvrdit hlasováním. 
Výsledek hlasování: 9:0 (tj. 90% - všichni p řítomní souhlasí), oficiáln ě Otovi oznámí 
president. 
 
 

2. Pracovní část:  

� Poděkování člen ům za práci. 

Volební programy:  

 

Volby:  
 

 

� HaM - kronika: z ůstává  

� NaR - fotograf: z ůstává  

� VaM - zapisovatel a www: z ůstává (na dotaz VaM, je-li to funkce, PeR říkal, že to tak už bylo 
zavedeno ...) 

4. Diskuse ... akce:  

Zapsal: VaM, 17.11.2002  

Zápis z 25.výro ční sch ůze 17.11.2002 KA- PR, 
Hluboká  

PeR viz kampa ň

MaP na míst ě písemn ě

MiM celková váha clubu a vylu čovat p ři p řekro čení

MaH příští rok (akce na jihu), letos ješt ě ne

president 1.kolo PeR 6x , MaP 2x, MiM 1x

prokurátor 1.kolo MiM 4x , DaH, MaP, MiP, HaM, NaR - všichni 1x

soudce VaM (pokra čuje v 2. soudním období)

6.x21.12.2002 Skanzen ? /5.12. tu jsou Haubelti ...

4.1.2003 Posilvestr

22.2.2003 Zříceniny - Jenštejn x Berounka 

22.3.2003 Vítání jara 

1.5.2003 Čarod ějnice - Amerika

17.5.2003 ! Protipól 

15.-16.6.2003 Sportovní víceboj na Halounech 

20.7.-3.8.2003 Jeseníky

23.-30.8.2003 Tábor Halouny 

20.9.2003 Svatojánské proudy 

11.10.2003 Trilobiti u Kon ěprus 

17.11.2003 26.sch ůze 


