
Zápis z 39.výroční schůze 17.11.2016, U Kapličky, Srbsko

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

1. Úvod:
• Uvítání: akce v 1. pololetí OK, v druhé půlce se snažil pasivitou vyburcovat členy k aktivitě. Předal putovní trika všem třem významným funkcím. 
• Shrnutí akcí: 

1. prosinec - pivní klub (salónek s hraním) 
2. leden - Okoř (z Velkých Přílep)
3. březen - Hýlačka (ocel na místě dřeva)
4. duben - Přímo za čumákem (Fanča a Matýsek)
5. květen - Milešovka (7 x 1)
6. léto - dovolená v Poreči
7. pak už jen dvoustranné hospody
8. VS - Hýskov, Srbsko

2. Pracovní část:
• Kronikářka HaM všechno zapsala, kroniky (staré i nové) kolují, i "Deník" (vždy s několikaletou prodlevou zápisů, teď do něj píše Viktor s Verčou);
• Zapisovatel VaM píše do připravených zápisů (na papír, pořád ještě je to rychlejší)

Volební programy:
President MiM zahájil doplnění předvolební kampaně pro všechny, i když se jí účastnili de jure jen dva až tři členové.

VaM s HaM připravili návrh viz kampaň, 6 termínů pro akce, které uskuteční, i kdyby tam byli sami.

HaM viz VaM, upřesnění akcí, mj. Tugendhat, společné oslavy s tombolou

DaH viz kampaň - reakce na útlum po PP, nerad by viděl jen VS a PP a žádné akce. President má tlačit club kupředu.

MaH nekandiduje, podpoří DaH, společné oslavy po prázdninách

PeR kandiduje na prokurátora :-), Ralsko chváli, nabízí Šatov

NaR líbí se jí fce fotografky, posílejte foto (WhatsApp aj.)

MaP nekandiduje, bude mít šílený rok, nabízí kolaudaci Bráníka (příp. překládku dříví v Nižboru)

MiP prý jako posledních asi 35 let nekandiduje, podpoří kolaudaci (vyzrazením kde je kafe a čaj)

MiM nekandiduje, ale v akcích mu chybí kola, běžky a lodě

3.Volby:

president 1.kolo DaH.||. HaM.|||||||. MaH... MaP... MiM... MiP... NaR... PeR... VaM... ---> 7xHaM 

prokurátor 1.kolo DaH.||. HaM... MaH.|. MaP.|. MiM... MiP... NaR... PeR.|||||. VaM... ---> 5xPeR 

soudce 1.kolo DaH.||. HaM... MaH.||. MaP... MiM... MiP.|. NaR... PeR... VaM.||||. 
Slib: Děkuje za projevenou důvěru a slibuje, že že bude pečovat o blaho clubu a dodržování zákona !

• 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 
• VaM,PeR - www: zůstává, zkontrolujeme přístupy pro PeR (jako vloni) 
• HaM a všichni - deník
• Kronikářka a fotografka chtějí taky trika - nejlépe zelená :-) a určitě by si je zasloužily :-) 

4.Soud: ............................................................ 

5.Diskuse ... akce:

7.1.2017 Okoř (Přílepy-Okoř-Přílepy)

leden 2017 hory Damián

18-19.3.2017 jih (MaH + DaH)

22.4.2017 Ralsko (i podle počasí, možná na víc dnů

13.5.2017 PP (nebo 20.5. nebo i 3.6. na Šatově)

3.6.2017 Vinné sklípky Šatov

léto 2017 Dovolená (Řecko/MaH, Bulharsko/MiM, Slov.Ráj/HaM

28.9.2017 Piknik na Petříně

říjen 2017 Tugendhat (cca 10 lidí, 21.10. nebo 17.11. nebo dle možností)

čt 17.11.2017 40. VÝROČNÍ SCHŮZE (fakt 40 !)

SLAVNÝ VÝROK:
MiM: To je jako kdybych já zapomněl ignicie !

Zapsal: 17.11.2016 VaM, vydal: 18.11.2016 VaM


