
� Všechno ostatní je na počmáraném originálu 
� Účast:  DaH, MaH, MaP, MiP, VaM, HaM, PeR, NaR, MiM, OtB (host: AnHj,IvM)  

1. Úvod:  
� Uvítání:  
� Shrnutí akcí:: 
Koncerty a plesy se konaly, ale obvykle bez nás ... 
Místo Milešovky bylo opět něco jiného ... tentokrát Technické muzeum + hospoda Euforie. 
Rafty OK, Krkonoše OK, s nadprůměrnou účastí "jen" samé hospody. 
viz též Slavný výrok - dole. 

2. Pracovní část:  
� Kroniky máme sebou, Hanka dokonce něco dopisuje.  
� VaM píše do připravených zápisů, DaH má před sebou loňský, nechává kolovat insignii !!! 
� Už je toho na 2 truhly ! 

Volební programy:  

3.Volby:  

NaR pronesla slib ... já prezident slibuji ... a dbát o blaho klubu a jeho členů. 
Děkuji za důvěru a doufám, že mi pomůžete, a kdybych něco dělala špatně, tak mě napomeňte. 
 
� HaM - kroniká ř: zůstává (v kronice je záhlaví všech akcí, dopište co kdo víte (rafty atd.) 
� NaR - fotograf : zůstává (furt fotí - ale asistent nic (ale ne - ve skutečnosti to dává na stránky); a jde to taky 
přes AKCE !)  
� VaM - zapisovatel : zůstává  
� VaM,PeR - www : zůstává 

4.Soud: NIC  
� 1.  
� 2.  
� 3.  
� 4. 

5.Diskuse ... akce:  

Zápis z 34.výro ční sch ůze 17.11.2011, kde: Písek, U Reinierů  

NaR Kdyby byl DaH unaven, tak to vezme ... 

PeR Nemůžu, jsem soudce.

MiM Někdo mi to maže pod rukama, příště si to pohlídám ! A najdu si CC stránky !

VaM Nic (jak říká DaH; no ale něco bylo na stránkách, jenže to asi nikdo nečetl).

HaM Nic

MiP Nic

MaP Taky chtěl napsat, ale už to nestihl. /ˇuplně stejná slova jako vloni - viz zápis !/ Jo a fary !

MaH Taky chtěla napsat. Akce 4+2, na víc to reálně nevidím (ale strašně ráda vás vidím!).

DaH Jsem rád, že club funguje, a jsem ochoten pro to udělat aspoň to, co letos. Když můžeš - musíš ! Akce 
vždycky stojí za to, byla by obrovská škoda o to přijít.

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 zůstává (potvrzen PeR)

ne 04.12.2011 Betlémská kaple (pro Jedličkův ústav), MiP

út 13.12.2011 Betlémská kaple (se sborem ČVUT) ,MiP

pá 06.01.2012 Panna Marie Sněžná (navazuje hraní a Okoř !?), MiP

so 07.01.2012 Tříkrálová Okoř /6.x13.1.2012, OtB

so 31.03.2012 Zamrzlé Lipno (uvidíme do konce března), DaH

so 28.04.2012 
Čarodějnice v Nižboru - víkendové pálení dříví a ježibab, MaP

so 12.05.2012 Protipól na Milešovce, VaM

pá 01.06.2012 Lodě Vltava, DaH

ne 15.07.2012 Moravské sklípky (orientačně), MiM+IvM
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SLAVNÝ VÝROK: 
Když se ohlídnu za tím rokem (mého presidentování - pozn. red.), tak to zas tak strašný nebylo ! 
A vždycky jsem si to užil ! 
(Což Natálka souhlasně glosuje, ostatní alespoň souhlasně mručí ...) 
 

Připravil: VaM, 16.11.2011, dokončil: 22.11.2011  

ne 05.08.2012 Krkonoše ("čili druhý týden v srpnu"), DaH

pá 28.09.2012 Kovářov u Milevska (fara), MaP

po 17.11.2012 35. VÝROČNÍ SCHŮZE
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