
� Všechno ostatní je na počmáraném originálu  
� Účast:  DaH, MaH, MaP, MiP, VaM, HaM, PeR, NaR, MiM (host:  AnHj)  
 
1. Úvod  
� Uvítání: 2. Pracovní část:  
� Kolují fotoalba i staré a nové kroniky. VaM píše do  zápis ů. 
� Už je toho na n ějakou truhlu  ! 
Volební programy:  

3.Volby:  

DaH slib nepronesl, ale mluvilo se o tom, a asi pla tí slib z minule ... 
 
� HaM - kroniká ř: z ůstává i s DENÍKem 
� NaR - fotograf : z ůstává  
� VaM - zapisovatel : z ůstává  
� VaM,PeR - www: z ůstává  
 
4.Soud:  MiM nesplnil rozsudek z kv ětnového protipólu 2008 (uspo řádat slowpitch) 
� Před soudem byl dohodnut termín (který minulému rozsu dku chyb ěl), do p říš tího protipólu ! 
 
5.Diskuse ... akce:  

 
SLAVNÝ VÝROK: ??? 
(....)   

Zapsal: VaM, 18.11.2008   

Zápis z 31.výro ční sch ůze 17.11.2008, kde: Kulturní 
dům, Hýskov  

cc (ješt ě to doplním ... VaM, 18.11.2008) 

NaR 

PeR 

MiM 

VaM (jakožto ú řadující soudce nekandiduje) 

HaM 

MiP 

MaP 

MaH 

DaH 

president 1.kolo DaH 3 , HaM..., MaH..., MaP 2 , MiM 1 , MiP..., NaR ..., PeR 3 , VaM... 

president 2.kolo DaH 5 PeR 4 

prokurátor 1.kolo DaH..., HaM 1 , MaH 1 , MaP..., MiM 1 , MiP..., NaR  1 , PeR 5 , VaM... 

soudce zůstává (VaM, ani nebyl potvrzován)

čt 18.12.2008 MiP váno ční koncert (Korunní 60, Rybovka aj.) /VSTUPENKY u M iP !

po 05.01.2009 MiP sv. Vojt ěch (Rybovka, za Národním Divadlem, POZOR je tam 
zima !) /VSTUPENKY u MiP !

út 20.01.2009 MiP u Salvátora (20. výro čí sboru), sbory z oper aj. (moc 
pěkné !) /VSTUPENKY u MiP !!!

ne 04.01.2009 ??? Tříkrálová Oko ř

pá 20.-22.03.2009 
DaH

chata na Lipn ě (cca 220/os/noc) /Pozn.: jarní prázdniny Praha 3: 
23.2.-1.3./

duben 2009 MiM slowpitch

so 16.05.2009 PeR Protipól (Nižbor, Rož ďalovice, ale nejspíš zbylé rozhledny na 
Severu)

so 19.05.2009 Protipól

so-po 20.-
22.06.2009 DaH Voda (lod ě, MaP zájem o raft, ale musel by ho naplnit)

začátek června 2009 
NaR kola Lou čeň (+ rozhledna a bludišt ě) + Rož ďalovice (je to blízko)

so-ne 25.7- 2.8.2009 
cc

Nižbor, chata v Peci u Zahrádek (DaH), kola (jižní Morava, 
Mácháč), VC F1 + zbytek týdne t řeba Belgie 
termíny F1 2009:  
Spa:30.8., Nurnburing:12.7., Hungaroring:26.7., Val encie: 23.8., Itálie:13.9. 

so-ne 12.-
13.09.2009 Nižbor + Skryjská jezírka

út 17.11.2009 31. VÝRO ČNÍ SCH ŮZE


