
� Účast:  PeR, NaR, MiM, DaH, MiP, MaP, VaM, HaM, čč:OtB  
 
1. Úvod  
� Uvítání po hledací akci po Praze;  
� DaH omlouvá MaH (nemoc);  
� MiP omlouvá CCC, že chystá retro výtisk. 
2. Pracovní část:  
� Diskuse o kronice a CCC (viz záv ěry v odstavci VOLBY/funkce) 
� Koluje fotoalbum i dv ě staré a jedna nová kronika. VaM píše do zápis ů. 
Volební programy:  

3.Volby:  

PeR pronesl slib (už to umí), pogratuloval i prokur átorovi a ostatním funkcím.  
 
� HaM - kroniká ř: z ůstává, kronika bude nov ě zakládaná z výtisk ů, a posléze svázaná 
        nov ě zkoušíme DENÍK - MaP ho založí a HaM ho bude všude  nosit ...  
� NaR - fotograf : z ůstává  
� VaM - zapisovatel a www : z ůstává, s tím, že CCC je transformován do elektornic ké podoby, 
jeho starosti p řebírají www stránky.  
 
4.Soud:  MaH 
� Za neú čast na výro ční sch ůzi (pres.: Prokurátore žaluj, vzáp ětí i prok: dtto)  
� Rozdělení fcí: 
� Obhájce=NaR, Prokurátor=MiM, Soudce=VaM, Ob žalovaný=MaH  
� Soudce-rozsudek:  (po porad ě s nezaujatými členy - PeR, MaP, DaH, OtB, HaM),  vinna - a ZPROŠT ĚNA 
obžaloby.  
PO SOUDU: 
MiM žádá o písemný výklad, zda je možné soudit člena v nep řítomnosti (vždy ť by m ěl uplatnit svá práva), a zda je to 
závislé na typu akce/sch ůze.  
 
5.Diskuse ... akce:  

 
SLAVNÝ VÝROK: Tak mi teda dejte taky ten pohár, pre j ! (MaP)  
(Poté, co si pracn ě objednal 3 kope čky zmrzliny s vaflí)   

Připravil: VaM, 18.11.2002, dokon čil: 20.11.2003   

Zápis z 26.výro ční sch ůze 17.11.2003, kde: U 
Pošty  

PeR viz kampa ň (m ěsí ční akce - viz rozpis, a aby se poda řilo zachovat i 
hraní)

MaP viz kampa ň (mj. pivovar)

MiM viz kampa ň (mj. celoro ční sout ěž pro PeR, a skon čí s víkendovým 
softem, aby na to m ěl víc času)

DaH viz kampa ň (poslední z 14.11.2003, inspirován PeR, akce i na 
Šumavě)

ostatní: NaR-jako každoro čně chce z ůstat u svého fotoalba 
VaM-zůstane soudce 
MiP-taky nekandiduje 
MaH-nepřítomná, DaH ji k tomu tla čil, ale prý necht ěla. 
HaM-taky nekandifuje. 

president 1.kolo PeR 4 , DaH 2, HaM 1, NaR 1

prokurátor 1.kolo DaH 5 , MiM 1, MiP 1, MaP 1

soudce VaM  (pokra čuje v 3. soudním období)

pá 28.11.2003 11. hraní U FELIXE (PeR)

pá 19.12.2003 Koncert: Lichtenštejnský palác, 19:00 (MiP)

3.x10.01.2004 Tříkrálová Oko ř (OtB)

so 24.01.2004 12. hraní a Posilvestr (sout ěže) (PeR)

únor hory (MiM nebo DaH)

ne 21.03.2004 První jarní den na Řípu (PeR)

ne 04.04.2004 Kolá č (odhad, protože 11.4. jsou Velikonoce) (HaM)

so 24.04.2004 Měsíc petanque ů - nová "prvomájová" (!) tradice (OtB)

14.-16.5.2004 Protipól - kola v Českém ráji + D ětenice, Rož ďalovice (DaH, MaP)

12.-13.6.2004 Halouny - "Kdo p řežije ..." (PeR)

24.7.-31.7.2004 Dovolená (Jižní Čechy, T řeboňsko (DaH)

út 28.09.2004 Blaník (na sv. Václava) (PeR)

2.- 3.10.2004 Kola v Černé na Lipn ě (DaH?)

st 17.11.2004 27.sch ůze 


