
� Všechno ostatní je na počmáraném originálu
� Účast: DaH, MaH, MaP, MiP, VaM, HaM, PeR, NaR, MiM 

1. Úvod
� Uvítání: DaH: akce ubyly proti loňsku, něco bylo ...
2. Pracovní část:
� Kolují staré a nové kroniky. PeR - fotoalba je na cestě, přivezl všechny zápisy do kroniky. VaM píše 
do zápisů.
Volební programy:

3.Volby:

DaH pronesl slib ("Vůbec jsem s tím nepočítal !") Slibuje seč bude moci, aby clubovní život byl 
pestřejší než v minulém roce.

� HaM - kronikář: zůstává i s DENÍKem
� NaR - fotograf: zůstává 
� VaM - zapisovatel: zůstává 
� VaM,PeR - www: zůstává 

4.Soud: NEBYL
� 1. 
� 2. 
� 3. 
� 4. 
5.Diskuse ... akce:

SLAVNÝ VÝROK: NaR - ty jsi jak Karel Gott ! (poté, co DaH po zvolení překvapeně říkal, že s tím vůbec 
nepočítal) ???
(....)

Připravil: VaM, 30.5.2009, dokončil: 11.3.2013!

Zápis z 32.výroční schůze 17.11.2009, kde: ...

NaR Nekandiduje (ani v předvolební kampani). 

PeR Viz stránky (taky by chtěl být aktivním členem clubu, ale i akci uspořádat), aspoň 4 ročně, když měsíčně je moc. 

MiM Ne - softové vytížení. 

VaM Námět na rodinné akce.

HaM Ne. 

MiP Ne. 

MaP Ne, bude se snažit být aktivním členem.

MaH President je spíš pocta; akce 1x za 2 měsíce (měsíčně je asi nereálné, ale 4 ročně je málo ...), a nejlépe dvoudenní. Nabízí 
chalupu na Šumavě, barák. 

DaH Kandidovat budu ! (Spíš ze setrvačnosti, nekandidovat by byl alibismus) reálněji míň akcí, lákavější - aby byla účast. 

president 1.kolo DaH.////., HaM..., MaH./., MaP./., MiM..., MiP..., NaR..., PeR.//., VaM./. === 4xDaH

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

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

prokurátor 2.kolo DaH..., HaM..., MaH..., MaP..., MiM..., MiP..., NaR..., PeR..., VaM... 

soudce zůstává (potvrzena MiP)

?? ??.11.2009 vycházka po Praze

ne 06.12.2009 MiP: v 17:00, Betlémská kaple (i opery), nutno rezervovat, vstupné 
pak dobrovolné.

ne 03.01.2010 Rybova mše u pí M.Sněžné (je tam zima !), 16:00, s orchestrem.

so 06.01.2010 Tříkrálová Okoř /6.x13.1.

pá 08.01.2010 cca 19:00 u Apolináře

so 20.03.2010 vítání jara Milešovka

.. __.04.2010 Pochod Mratín x Koláč (odhad) (HaM)

so 22.05.2010 Protipól

26-28.06.2010 voda (z Vyššího Brodu do Boršova)

.. __.07.2010 ...........................

cca22.08.2010 dovolená (pokus o společný termín)

18-19.09.2010 rozhledny

.. __.10.2010 ...........................

.. __.11.2010 ...........................

po 17.11.2010 33. VÝROČNÍ SCHŮZE

DALŠÍ 
MOŽNOSTI:

www.turlan.cz
zamzlé Lipno
Lužnice x Sázava
Sloupič - červen
Nižbor dřevo - červen
kola - Morava,Dunaj
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