
� Účast:  PeR, NaR, MiM, DaH, MiP, MaP, VaM, HaM, MaH / ( čč:OtB jen p řes SMS)  
 
1. Úvod  
� Uvítání: (už v 11:00) protože všichni sp ěcháte, tak hned konkrétn ě ... máte n ěco ke 
kronice, fotoalbu atd. ? 
2. Pracovní část:  
� Diskuse o kronice, deníku a CCC DaH & MAH chválí, d íky tomu víme, co se kdy stalo a je to 
moc p ěkné ... (všeobecné souhlasné mru čení) 
� Koluje fotoalbum i staré a nové kroniky. VaM píše d o zápis ů. PeR se diví, že tu 
přečmáranici (náhled!)  rozluští. 
 
Volební programy:  

Po ob ědě vskutku propukla tajná kuloární jednání, rozd ělená na frakce b ůhví podle jakého 
klí če (HaM+MaH+MiP+NaR, MiM+VaM, MiM+VaM+PeR, MiM+VaM+P eR+DaH, MiM+VaM+PeR+DaH+MaP), a 
přinesla úžasné výsledky. 
 
3.Volby:  

NaR pronesla slib: d ěkuje za d ůvěru, na blaho klubu myslí celý den a s PeR pomocí ch ce 
úrove ň alespo ň udržet.  
 
� HaM - kroniká ř: z ůstává i s DENÍKem 
� NaR - fotograf : z ůstává  
� VaM - zapisovatel a www : z ůstává  
 
4.Soud:  YyY 
� Nebylo co soudit (co se dá d ělat ...)  
5.Diskuse ... akce:  

 
SLAVNÉ VÝROKY:  
"Pánové, držte se zákona, nám ho jen vykládejte !" (MaH v p ředvolební řeči) 
"Funkce se d ědí i s brejlema" (??? p ři p ředávání zápisu a insignií PeR->NaR) 
(....)   

Připravil: VaM, 17.11.2004, dokon čil: 26.11.2004   

Zápis z 27.výro ční sch ůze 17.11.2004, kde: U FELIXE  

PeR Letos, jak avizoval, kandidovat nebude, ale program  p řipravil, protže ho to baví.

MiM Překvapen, že PeR nekandiduje, on ano: konkurovat akc ím by bylo t ěžké, ale nejen akcemi je klub živ. 
Dotáhnout víc člen ůke kandidatu ře. Rád by se vzdal kandidatury ve prosp ěch jakékoliv dámy, protože je 
pot řeba zm ěna zásadní, klub to m ůže obohatit. Akce p řece neur čuje prezident.

NaR Nekandiduje, sta čí fotoalbum (sic!, však zázra čný obrat nastane !)

MaH Nekandiduje, klub pat ří do Prahy, ráda se zú častní. "Pánové, držte si zákon, nám ho jen vykládej te !"

HaM Nekandiduje, ráda by si podržela kroniku.

MiP Nekandiduje, protože si nemyslí, že by to d ělala dob ře (jak to m ůže v ědět ? My myslíme, že jó !)

MaP Rád se pokusí, zachovat aspo ň 1 akci m ěsí čně, i když má málo toho času ...

VaM Hlavn ě pauzu na ob ěd, abychom mohli ty p řekvapivé informace strávit a rozpoutat kuloární jed nání (MiM 
taky). Sám letos nekandiduje, ale na p říští rok už má vymyšlené téma kandidatury.

DaH S povd ěkem kvituje 2 akce v 'našem koutu zemi čky', a letos kv ůli času nekandiduje.

president 1.kolo NaR 7 , HaM 1, PeR 1

prokurátor 1.kolo MiM 3 , MaH 2, VaM 2, PeR 1, HaM 1

soudce MiP 5 , PeR 1, VaM 1, MiM 1, HaM 1

so 18.12.2004 18. hraní v Bo řanovicích a kolaudace (VaM & HaM)

ne 19.12.2004 Vánoce v Ostré (HaM)

po 20.12.2004 Adventní koncert (MiP, 19:00, Korunní 60)

so 08.01.2005 Tříkrálová Oko ř (OtB) nebo 15.1. s hraním (MiP 8.-9.1. nem ůže)

so 19.02.2005 ZOO v zim ě (+ AnHj * <-> 26.1.) (MaP+MaH))

5.-6.3.2005 hory - Vysoké n.J. (MiM)

so 2x9.4.2005 Kolá č (odhad, protože p ředtím jsou Velikonoce) (HaM)

so 30.04.2005 Měsíc petanque ů - "prvomájová" (!) tradice (OtB)

so 21.05.2005 Protipól - (MiM - slibuje exotické místo, ale všich ni se t ěší do Nižboru)

so 4.-5.6.2005 Rousínov - výlet na Luž (HaM)

23.7.-30.7.2005 Dovolená (Jižní Morava, Slov.ráj, Krkonoše, Itálie, Chorvatsko ???)

28.-2.10.2005 Prodloužený víkend v Krkonoších (PeR)

15x28.10.2005 Botanická zahrada (HaM)

čt 17.11.2005 28.sch ůze 


