
� Všechno ostatní je na počmáraném originálu  
� Účast:  PeR, NaR, MiM, DaH, MiP, MaP, VaM, HaM, MaH / ( čč:OtB)  
 
1. Úvod  
� Uvítání: DaH upozor ňuje na blížící se t řicátiny klubu a domnívá se, že má poprvé možnost pl kat na 
úvod sch ůze ( ve skute čnocti byl prezidentem již v roce 1984 a 1993 - pozn . zap. ). 
2. Pracovní část:  
� Diskuse o kronice, deníku a CCC: PeR chválí rok a činnost, fotografové apelují na p ředávání fotografií z 
akcí (!) .  
� Koluje fotoalbum i staré a nové kroniky. Kroniku II I. už necháme svázat (po konci roku). 
� Po diskusi dohodnuto ponechat podmínku ú časti na akcích podle zákona (tj. nadpolovi ční v ětšina), 
pro zápisy, stránky apod. je ozna čovat jako "Akce CC", ostatní pokusy (s nižší ú častí) jako akce 
"Akce".  
� Blokování termín ů - zp řístupnit na stránkách všem - ale je to jen nezávazn é oznamování ... Omluvy 
dál podle Zákona CC. 
Volební programy:  

3.Volby:  

 
� HaM - kroniká ř: z ůstává i s DENÍKem 
� NaR - fotograf : z ůstává  
� VaM - zapisovatel : z ůstává  
� VaM,PeR - www: z ůstává (další zmenšování písma vyvolává hromadný výl ov brýlí a humorné poznámky o 
krátkých rukách !)  
 
4.Soud:   
� 4.1. MiM: Prokurátore žaluj - za pozdní p říchod PeR,NaR,MaH,DaH na ch ůzi (tj. cca v 17:00) 
Z výslechu sv ědků vyplynulo, že pozvánka na sch ůzi byla na až na 18:00 (jestli v ůbec !?) a dodate čný 
posun už na 16:00 se týkal zamluvení místa nikoliv nutn ě zahájení sch ůze - žaloba byla stažena.  
� 4.2. Na další už radši nedošlo ... 
 
5.Diskuse ... akce:  

 
SLIB:  HaM pod ěkovala za hlasy a slíbila dbát o blaho klubu a jeho  člen ů a držet se p ředevším článku 1 
Zákona CC. 
 
SLAVNÝ VÝROK: P ři klubovních poradách nad mušlí  se vymyslela spousta ptákovin  !  
 

Připravil: VaM, 3.11.2004 (!), dokon čil: 19.11.2006   

Zápis z 29.výro ční sch ůze 17.11.2006, Červený Mlýn 
( Ďáblice)  

MaP "V podstat ě jsem ochoten cokoliv p řijmout ..." Takže z řejmě kandiduje. 

MiP Soudce ješt ě další rok - nekandiduje. 

VaM Podpoří HaM. 

HaM Kandiduje - viz www. K navrženým akcím p řidává "Kuli čkový turnaj" a Blogy na CC-stránkách. 

MiM "Letos 'výjime čně' nekandiduji." 

NaR Sta čí jí fotoalbum a 1x m ěsí čně se vid ět. 

PeR PeR podporuje kandidaturu Hanky, jemu se zalíbilo v e fci prokurátora, ale na tu se 
nekandiduje. 

MaH "Prezident z Bud ějc je fce více čestná než výkonná; ono je to od nás složit ější. Ráda podpo ří 
HaM, a za rok se uvidí." 

DaH Bude kandidovat; "Jako každoro čně po řádám 'vodní' akci, op ět zvu. A Ter ča je v Praze, bude víc 
příležitostí na ad-hoc akce." 

president 1.kolo DaH ///, HaM ////// (=6) , MaH , MaP , MiM , MiP , NaR , PeR , VaM 

prokurátor 1.kolo DaH /, HaM , MaH , MaP , MiM /, MiP , NaR , PeR ////// (=6) , VaM , OtB / 

soudce zůstává (potvrzena MiP)

so 02.12.2006 Koncert u Klimenta (MiP - vstupenky zdarma u MiP)

so 09.12.2006 Nácvik na oslavu (PeR)

ne 31.12.2007 Silvestr na Jihu (DaH) /ale MaP a MiP nemohou .../

so 06.01.2007 Tříkrálová Oko ř /6.x13.1.2007 a možná Posilvest ří v Praze (OtB x 
PeR)

so-po 3.-
5.3.2007 Prodloužený víkend (do pond ělí) na Lipn ě s výjezdy do Rakous (DaH)

so 22?.4.2007 Jarní Mratín (termíny 22.4. x 29.4. x 1.5. x 8.5.20 07) (HaM)

út 01.05.2007 Kuli čkiáda (HaM)

so 19.05.2007 Protipól - rozhledny v okolí Rousínova (PeR + HaM)

so 09.06.2007 PeR + NaR = 100

so 
20.7.x3.8.2007 Švýcarsko (Ticino)

pá 28.09.2007 Prodloužený víkend (Mratín?), p říp. DaH+VaM=100

so 13.10.2007 Ekofarma v Rož ďalovicích

so 17.11.2007 30. VÝRO ČNÍ SCH ŮZE


