
Zápis z 37.výroční schůze 17.11.2014, kde: A-Plus, Praha, Na Florenci

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

1. Úvod:
• Uvítání: MiP (Akce byly - o viz níže, ukončení dnes ...) 
• Shrnutí akcí: (opět se povedly !) 

1. Okoř (s předčasným zahájením, předběhli jsme akční turisty!)
2. Procházka novým Karlínem
3. Želiv (kamzičí stezka)
4. Šutka
5. Z Bulhara na Krejcárek po staré trati
6. PP (Lužná - mašinky a výlet po okolí)
7. Poreč
8. VS

2. Pracovní část:
• Kronikářka HaM všechno zapsala, kroniky (ty nové) kolují, i "Deník" (vždy s několikaletou prodlevou zápisů);
• zapisovatel VaM píše do nepřipravených zápisů (na papír, pořád ještě je to rychlejší)

Volební programy:
VaM znovu navrhuje, aby na schůzi se už (tentokrát vůbec) nekandidovalo, od toho je kampaň, 
a do té OPĚT NIKDO NIC NENAPSAL !
Ostatní moc nesouhlasí, zejména MiM - a znovu by chtěl kampaň posunout až těsně před schůzi, i za cenu změny zákona.
Tak to (po kuloárně-pisoární domluvě pánů a u stolu zůstavších dam) paní prezidentka povolila. 
MaP Zúčastním se všeho, klidně mě zvolte.

MiM Schválně jsem nic nepsal, ale vloni jsem zorganizoval obří akci - azsloužím obří ocenění !
A mám doma skrytý potenciál ! Kandiduji. Ale můj favorit je jiný.

PeR Nemám na to lidi, ale taky mám jiného favorita.

NaR Děkuje za krásnou dovolenou, chválí akce.

DaH Nemůže - běží mu druhé soudní období.

VaM Dle svého návrhu nic nenavrhuje, od toho byla kampaň.

HaM V období kampaně nemohla nic dělat, te´d má svého favorita.

OtB Překvapivě kandiduje - říká, že nás zaskočí, navrhuje pro příště elektronizaci (voleb a pod.).

MiP Když se minule zohlednilo, kdo to ještě nedělal, tak letos by to mohl být někdo, kdo to už dlouho nedělal.

3.Volby:
president 1.kolo DaH... HaM... MaH... MaP.|. MiM... MiP... NaR... PeR... VaM.||||. OtB .||||. ---> 4xVaM, 4xOtB

výrok soudce: Hlasy pro OtB jsou neplatné, kandidování není zákonem omezeno, ale hlasy propadají.

prokurátor 1.kolo DaH.|. HaM... MaH.|. MaP.||. MiM... MiP... NaR.|. PeR.||. VaM... OtB.||. --->2xMaP a 2xPeR

prokurátor 2.kolo DaH... HaM... MaH... MaP.||. MiM... MiP... NaR... PeR.|||||. VaM... OtB.||. ---> 5xPeR 

soudce zůstává DaH (druhý rok z tříletého období) 
Slib: VaM - překvapen, původně chtěl dokonce nějaké změny kvůli ignoraci kampaně, ale tak dobře - já se vám odvděčím !

• HaM - kronikář: zůstává (v kronice jsou dopsané všechny akce, včetně účastí ...)
• NaR - fotograf: zůstává (fotografie bude nejen NaR ale prosím všichni dávat někam na web - např. na www.rajce.net ... přihlášení 
jako clubcc@seznam.cz a obvyklé heslo)
• VaM - zapisovatel: zůstává (kdyby to psal někdo jiný, tak by mi to pěkně zkomplikoval) 
• VaM,PeR - www: zůstává, zkontrolujeme přístupy pro PeR 
• HaM a všichni - deník

4.Soud:> (zas nic - ale bylo namále, Otova kandidatura a hlasy pro něj po soudu přímo volaly)

5.Diskuse ... akce:
čt 04.12.2014 koncert - Betlémská kaple, od 19:00, MiP

út 09.12.2014 Adventní koncertve sboru CČSH v Praze 8, Vítkova ulice, v 18:30, MiP

út 30.12.2014 Přesilvestr ?, VaM+DaH

ne 04.01.2015 koncert - u Panny Marie Sněžné, MiP

so 10.01.2015 Tříkrálová Okoř, OtB

leden 2015 hory - zjistíme možnosti, MiM

únor 2015 Zamrzlé Lipno (zamrzne-li), DaH

III-IV 2015 Něco na jaro, VaM+HaM

23.05.2015 Protipól, PeR

červen 2015 Rafty/lodě, DaH

04-11.07.2015 Dovolená u moře ? /v lednu dáme dohromady termín asi začátek července, MiM

září 2015 Jelení příkop, HaM

říjen 2015 Maďarské lázně ?, VaM

út 17.11.2015 38. VÝROČNÍ SCHŮZE, VaM

SLAVNÝ VÝROK:
Kuloární jednání u pisoárů vedla k nečekaným výsledkům !
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