
Zápis ze 40.výroční schůze 17.11.2017, restaurace Maják, Roudnice n.L.

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

1. Úvod:
• Uvítání: HaM - akce nakonec dopadly dobře, některé jsme nahradili na poslední chvíli, ale ke spokojenosti, OK 
• Shrnutí akcí: /doplň termíny !!!/

1. Zlatá kovadlina místo Okoře (závěje)
2. Okolo Vltavy a Rokytky
3. Vítání jara ve štěchovické elektrárně (místo rozblácené Posázavské stezky)
4. dvojakce Za čumákem a U Kozla
5. Zmrzlina Ralsko (ale Ralsko zůstalo až do příště opět nepokořeno)
6. Bráník - kolaudace a tombola
7. Bowling Chabry a Bořanovice místo Šatova
8. Koupání v bazénu na Hosíně (slunce, kuřátka, do 5 do rána)
9. Ještě jednou Zlatá Kovadlina

10. Na Václava místo pikniku Kolkovna
11. a zlatý hřeb - Tugendhat

2. Pracovní část:
• Kronikářka HaM všechno zapsala (i všechny letošní akce !), kroniky (staré i nové) kolují, i "Deník" (každý rok zápis, zlepšujeme se :-);
• Fotoalba kolují, ale je málo času na to, aby je viděli všichni :-( Co takhle akce "Prohlížení fotek" ?
• zapisovatel VaM píše zápis

Volební programy:
Presidentka HaM dala slovo všem, předvolební kampaně se letos NIKDO nezúčastnil :-(
VaM jako soudce nemůže kandidovat

MiM vždycky kandiduje, ale letos má pauzu

PeR chtěl by, ale nějak nemá nápady

NaR nekandiduje, ale hezké je, když každý něco vymyslí

MiP nikdy nekandiduje, ale loajalitu (upřednostnění VS před účastí na Cenách Paměti národa) užasle oceňujeme 

MaP nebyl by ... ??? tady zapisovatel nestíhal 

DaH vždycky kandidoval, a tak i letos ač bez kampaně (nápady by byly - "Všecky akce na jihu :-)" apod. President tahá za nitky zezadu, aby 
členové sami něco organizovali. Jako stmelovací článek by mohl zafungovat.

MaH po 25 letech začala zase učit, takže kapacitu na kandidaturu momentálně nemá

HaM taky nekandiduje, je třeba předat funkci dalším, ale navrhuje akci Výlet parníkem.

3.Volby:
president 1.kolo DaH.|||||||. HaM.|. MaH... MaP... MiM... MiP... NaR... PeR.|. VaM... ---> 7xDaH 

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

soudce zůstává VaM (druhý rok z tříletého období) 
Slib: Děkuje za projevenou důvěru a slibuje, že bude pracovat svědomitě pro blaho clubu bude se snažit "seč mi síly budou stačit". A doufá, že přes 
časový pres mu členové pomůžou. 
Příště budu psát jen ĎzaPD :-) a Martin pořád chce aby dořekl "že důvěru ve mě kladenou nezklamete" - že jako Vlasta.

• HaM - kronikář: zůstává (v kronice jsou dopsané všechny akce, včetně účastí ...)
• NaR - fotograf: zůstává (fotografie na clubcc.cz nebo (byť v horší kvalitě) přes Whatsapp
• VaM - zapisovatel: zůstává 
• VaM,PeR - www: zůstává 
• HaM a všichni - deník
• kronikářka a fotografka urgují trika - už loni je taky chtěli - nejlépe zelená :-)) ... MiM: dělá se na tom ... HaM: jako v České sodě - a ono né a né

4.Soud: xxx 

5.Diskuse ... akce:
st 06.12.2017 koncert pro Jedličkův ústav v Betlémské kapli (MiP)

út 12.12.2017 koncert v Říčanech (MiP)

čt 21.12.2017 Rybovka u Antonína na Štrossmajerově náměstí (MiP)

st 03.01.2018 Rybovka u Vojtěch (MiP)

čt 04.01.2018 moc hezký koncert v Týně - koledy aj. (MiP)

so 06.01.2018 Okoř (zase varianta Přílepy-Okoř-Přílepy ?) (OtB,VaM)

ne 07.01.2018 3králová sbírka u P.M.S. (MiP)

09-10.03.2018 Damián ??? (IvM)

so 19.05.2018 PP (?) (PeR)

02-03.06.2018 Šatov napotřetí NEBO piknik na Petříně (PeR,VaM)

16-29.07.2018 chata v Rakousku (4 dny v 2. půlce července), polopenze, 8 lidí (DaH)

so 22.09.2018 Parníkem na Slapy (so x ne), 8:30-12:30 Slapy, 14:30-18:00 zpět, za 590,- (HaM)

srpen 2018 Kola Hosín (DaH)

so 20.10.2018 CC v Praze (?)

so 17.11.2018 41. VÝROČNÍ SCHŮZE, že by na jihu ? (DaH)

SLAVNÝ VÝROK:
IvM: Pij s nima (Mírovi, asi aby nezanedbal přípitek, nebo co ;-), znělo to spíš jako "Pánbůh s náma" nebo "Ať tě provází síla" atp.

Zapsal: 17.11.2017 VaM, vydal: 20.11.2017 VaM


