
� Všechno ostatní je na počmáraném originálu 
� Účast:  DaH, MaH, MaP, VaM, HaM, PeR, NaR, MiM (host: IvM, TeJ, IvJ, ViMj)  

1. Úvod: 
� Uvítání: MaH (chválí akce i členstvo)  
� Shrnutí akcí: (povedly se !) 
Okoř (i přes VaM-kotník nikdo viděl Okoř) 
Krkonoše - půl členstva na chatě Damián, půl v hospodě u Krakonoše) 
Akvapark Šutka a zakouřená, leč skvěle vařící hospoda U Dřeváka 
Výlet po Praze a nekuřácká Krakonošova hospoda (Dnes na čepu Rampušák !) 
Vítání jara (Rozhledna Kuníček u Petrovic, skvělá hospoda U Krobiána v Rovini) 
Protipól s víceméně úspěšným hubením karhátku a výletem s obědem ve Žloukovicích. 
Milešovka s východem slunce ? Zase ne - místo toho posezení v Bořanovicích ! 
KTO v Hudebním klubu na Palmovce. 
Třeboňsko na kolech (kola dobrý, ale autem s Martinem a harmoniem - to překonává 
všechno !) 
Hospoda u Krakonoše. 
Hospoda Pivovarský klub a následně Muzejní noc. 

2. Pracovní část: 
� Kroniky kronikářka HaM doplnila, všechny akce jsou zapsané (listujeme v nich), a opět 
žádá o fotky ale i o jiné dokumenty z akcí; 
� zapisovatel VaM píše do připravených zápisů (na papír, pořád ještě je to rychlejší) 

Volební programy: 
VaM navrhuje, aby na schůzi se už skoro vůbec nekandidovalo, od toho je kampaň. 
A do té by se měli členové zapojovat, ne jako poslední dobou, letos vůbec nikdo. 
Ostatní moc nesouhlasí, případně by chtěli kampaň posunout až těsně před schůzi, i za cenu 
změny zákona.  

3.Volby: 

Zápis z 36.výro ční schuze  17.11.2013, kde: Chata 
Damián, Svoboda n.Úpou 

MaH Je ráda za akce, zase jen domluvit termíny. V létě to nemusí být 
celý týden.

DaH Podporuje živly, letos by už i vlezl do raftu třeba i s Martinem. Kola 
yase až další rok.

MaP Letos je to divoký
MiP Martin cituje z papírku ...
VaM Měl by to dělat někdo, kdo to ještě nedělal !
HaM Taky podporuje ty, co ještě nevládly.
MiM "Ivo - budem kandidovat ? Tak prej jo ! 
PeR Taky se mu líbí návrh na neotřelé kandidáty.
NaR Vidí to na dohodu ...

president 1.kolo DaH..., HaM.|., MaH..., MaP... MiM..., MiP.||||||.,  NaR..., 
PeR..., VaM.||. ---> 6xMiP

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

prokurátor 1.kolo DaH.||, HaM..., MaH..., MaP.||||, MiM.||, MiP..., N aR..., PeR.|., 
VaM... --->4xMaP
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Slib: MaP zastoupil MiP a pronesl: Já jí zavolám Nebrala to, tak jí napsal, a MiP v odpověď 
vyjádřila potěšení (viz Slavný výrok) a slíbila pracovat pro blaho klubu. 
 
� HaM - kroniká ř: zustává (v kronice jsou dopsané všechny akce, včetně účastí ...) 
� NaR - fotograf : zustává  
� VaM - zapisovatel : zůstává  
� VaM,PeR - www : zůstává  
� HaM a všichni - deník  

4.Soud: (zas nic - nuda) 
� 1.  
� 2.  
� 3.  
� 4. 

5.Diskuse ... akce: 

SLAVNÝ VÝROK: 
Ježkovy voči ! člověk vleze do bazénu a než vyleze tak je prezident ! Ještě abych nechytla 
virózu ! 
 

Připravil: 26.5.2013 a zapsal: 17.11.2013 VaM,  

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

soudce 1.kolo DaH.||||, HaM.|., MaH..., MaP..., MiM..., MiP..., N aR.|., PeR.||, 
VaM.|. ---> 4xDaH 

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

út 04.12.2013 
so 03.12.2013 koncert - Betlémská kaple, od 19:00, MiP
po 30.12.2013 kocert - Panenské Břežany, MiP
so 04.01.2014 Tříkrálová Okoř /4.1.2013, OtB
ne 05.01.2014 koncert - u Panny Marie Sněžné, MiP
21-23.03.2014 Vítání jara na chatě Damián, MiM
05x20.04.2014 Rozhledna u Tábora, MaH (21.4.=Velikonoce)
17-18.05.2014 Protipól a že by zase karhátek ?, MaP
13-17.06.2014 Rafty ?, DaH
12-19.07.2014 Poreč u Ivana ?, MiM
19-21.09.2014 Moravské sklípky ?, IvM
11-18.10.2014 Maďarské lázně ?, VaM
po 17.11.2014 37. VÝROČNÍ SCHŮZE, MiP
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