
� Všechno ostatní je na počmáraném originálu  
� Účast:  DaH, MaH, MaP, MiP, VaM, HaM, PeR, NaR, MiM ( čestný člšn: OtB)  
 
Dopoledne prohlídka pivovaru, pak (krom VaM&HaM -ra něná noha) výlet pod Monínec, 
OtB dorazil až tam.  
1. Úvod  
� Uvítání: DaH, "insignii má nachystanou doma". 2. Pracovní část:  
� Co se událo ... shrnul akce; PeR dotaz na Ter ču - asi nic, akce propadla, 
uvidíme dál ... 
� Už je toho na n ějakou truhlu ! 
Volební programy:  

3.Volby:  

DaH pronesl/a slib ... já prezident slibuji ... a d bát o blaho klubu a jeho člen ů.  
 
� HaM - kroniká ř: z ůstává i s DENÍKem 
� NaR - fotograf : z ůstává  
� VaM - zapisovatel : z ůstává  
� VaM,PeR - www: z ůstává  
 
4.Soud:  xxx 
� 1.  
� 2.  
� 3.  
� 4.  
5.Diskuse ... akce:  

Zápis z 33.výro ční sch ůze 17.11.2010, kde: Pivovar, 
Sedlec-Pr čice  

NaR Loňský rok se jí líbil, ne 

PeR Ne ( čas zabere komunální politika) 

OtB Ne - protože m ůže být zvolen. 
Abych nezat ěžoval zbyte čnými řečmi - a že by bylo co říct

DaH viz stránky: lyže, Šumava, vítání jara, protipól, v oda, dovolená + ad hoc akce. 

MaH Jiho česká spole čná kandidátka, radši bych presidentovi radila. 

MiP Ne - asi bych to vedla od 10 k 5 (tak v zájmu zacho vání klubu ne) 

MaP Já cht ěl kandidovat, ale nestih jsem to - oni to ale zaraz ili. 
Tak te ď: akce co m ěsíc + retrorafty ... 

MiM Je blbý, že skoro nikdo nekandiduje, tak v zásad ě: p řes sportovní aktivity (a insignie - "ale 
já bych ji asi ztratil") 

VaM viz stránky - ale to je vícemén ě práce 

HaM ne

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

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

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

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

soudce 1.kolo DaH..., HaM //, MaH /, MaP /, MiM /, MiP..., NaR... , PeR ////, VaM ... 

st 08.12.2010 Koncert v Korunní

pá 03.12.2010 Country bál (Novodvorská, s výukou tanc ů, PeR&NaR)

út 14.12.2010 Betlémská kaple (Váno ční oratorium + sbor)

pá 14.01.2011 Ples Sestry na sál (Obecní d ům) (lístky za 990,- /možná 400,-)

zima .2011 Lipno (lyže, brusle - až to zamrzne)

leden .2011 Itálie (sjezdovky, chatky s karmou)

červen .2011 Voda (Plou čnice, Berounka - VaM zjistí p ůj čovny)

ne 7.-14.2011 Dovolená (hory, Ralsko, T řeboňsko)

so 19.03.2011 Milešovka podruhé

so 21.05.2011 Protipól na rozhledn ě (+dohodnout vodu a dovolenou

září .2011 vinobraní na Morav ě

.. __.07.2011 ...........................

.. __.08.2011 ...........................

.. __.09.2011 ...........................

.. __.10.2011 ...........................
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SLAVNÝ VÝROK: ??? 
(....)   

Přepsal: VaM až 16.11.2011   

.. __.11.2011 ...........................

po 17.11.2011 32. VÝRO ČNÍ SCH ŮZE
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