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Zápis z 35.výroční schůze 17.11.2012, kde: Všeradice, U pí
Dobromily Rettigové

Všechno ostatní je na počmáraném originálu
Účast: DaH, MaH, MaP, MiP, VaM, HaM, PeR, NaR, MiM (host: AjMj,IvM, bez OtB-v lázních Vráž) 

1. Úvod:
Uvítání: NaR (urychlené uvitání, než nás přemůže únava)
Shrnutí akcí: (povedly se)

Okoř (+bowling)
Pivní tour (Strahov)
PP-Průhonice (park, výstava Emmy Srncové, orli!)
sv.Václav ( v pátek diskgolf, v sobotu Skryje)
Bořanovice ("dobře zlomený kotník") ... a kronikářka ještě doplnila: Hosín - grilování kuřatek a vycházka kolem Vltavy
Restaurant Staré Časy na Kotlářce

2. Pracovní část:
Kroniky krinkářka HaM doplnila, všechny akce jsou zapsané (listujeme v nich), jen žádá o fotky z akcí;
k čemuž se fotografka NaR hlásí, nějakým způsobem je doručí (přes stránky to prý moc nejde)
zapisovatel VaM píše do připravených zápisů (pořád jen na papír, elektronika číhá doma)

Volební programy:

NaR Děkuje za loňský rok, aby to šlo i nadále, kdo to vede - na tom zas tak moc nezáleží ...

MiM Volební kampaň je nevhodně zvolená ! Moc brzo končí, mělo by se to změnit.

MiP Nic

MaP S časem je to zase špatný, ake příště už tu kampaň stihne.

MaH Hlavně držme pohromadě, to je vzácné a nikdo nám už ty zážitky neveme. Kandidatuře se
nebrání.

DaH Já to mám jako vždycky - akce na jihu Čech, voda, kuřátka, + akce ad hoc v Praze (budou

občas přijíždět za holkama).

HaM Podporuje Magdu.

VaM Iniciativu přes rozvoj stránek, kandidaturu neodmítne (to by neměl nikdo).

PeR Nemůžu, jsem soudce. (po trošce váhání kolikáté že to má období)

3.Volby:

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

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

neplatný hlas !)

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

prokurátor
2.kolo

XXX
DaH..., HaM..., MaH..., MaP..., MiM... MiP..., NaR..., PeR..., VaM...

soudce zůstává (na třetí období potvrzen PeR)

MaH pronesla slib ... já prezident slibuji ... a dbát o blaho klubu a jeho členů, těší se na spolpráci s prokurátorem.

HaM - kronikář: zůstává (v kronice jsou dopsané všechny akce, včetně účastí ...)
NaR - fotograf: zůstává 
VaM - zapisovatel: zůstává
VaM,PeR - www: zůstává

4.Soud: NIC (i když MiM několikrát vyvolával formulku "Prokurátore žaluj !", asi proto že si nikdo nebyl jist obsazením
funkcí v končícím období.
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5.Diskuse ... akce:
až sem ...

út 04.12.2012 Betlémská kaple (pro Jedličkův ústav), MiP

so 15.12.2012 vánoční koncert, na rohu Bieblovy ulice, Farní sbor církve evang., MiP

ne 30.12.2012 jihočeši v Praze (Předsilvestr ?!), MaH

so 05.01.2013 Tříkrálová Okoř /5.1.2013, OtB

ne 06.01.2013 charitativní akce (? Panna Marie Sněžná ?), MiP

xx únor.2013 hory, MiM,DaH,...

so 23.03.2013 Vítání jara někde, MaH

so 18-19.05.2013 Protipól a karhátek, MaP

so 15-16.06.2013 Dvoudenní Milešovka s východem slunce, PeR

xx červen.2013 Lodě Vltava, DaH

xx červenec.2013 Vinné sklípky (orientačně), MiM? PeR?

so 15=18.08.2013 Třeboňsko na kolech, DaH

xx září.2013 Česání jablek v Halounech, PeR

so 14.10.2013 Slowpitch (u příležitosti MiM+IvM=100

ne 17.11.2013 36. VÝROČNÍ SCHŮZE

SLAVNÝ VÝROK:
Dobře zlomený kotník (NaR, VaM)

Zapsal: VaM, 22.11.2012


