
Zápis z 42.výroční schůze 17.11.2019, Baba a Na Staré Faře

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

1. Úvod:
• Uvítání: (přerušení na oběd, návrh losování presidenta jako doporučení osudu, pokračování) 
• Shrnutí akcí: 

1. rok hodnotím velmi úspěšně; zkusíme inovaci - návrh VaM na losování. 
2. leden Ladronka místo okoře 
3. únor guláše To bylo legendární nezapomenutelné a ještě to - tombola, zopakovat saláty polévka sekaná 
4. březen prezidentský výlet Hrusice všichni pejskové (Petr A my zase chválíme justiční výlet) 
5. květen parník výlet jak stehno (sice klendra říká Petr ale krása)
6. červen sklípek to taky byla akce rodinné klany 
7. srpen restaurace historie 
8. září říjen To jste měli dovolenou

2. Pracovní část:
• Kronikářka HaM všechno zapsala, kroniky (staré i úplně nová) kolují; fotoalbum doplněné fotografkou jakbysmet
• zapisovatel VaM píše do (ne)připravených zápisů (na papír, pořád ještě je to rychlejší)

Volební programy:
Návrh losování - zdůvodnění VaM:
Losovalo by se z klobouku, kde by byla všechna jména (kromě příp. soudce a odebraných dříve vylosovaných členů).
Los by byl brán jako doporučení osudu, hlasuje pak každý podle sebe, a případné kandidatury jsou velice vítány !
Čili zdůraznění - los není závazný ! A ani povinný - když budou kandidatury, tak není proč losovat.

Ivana vylosovala Martina ! Tak to jsme v kuloárech (za přítomnosti a souhlasu Martina) odmítli,
Martin chce radši předvolební kampaně, my další losování - to vybralo Natálku, což jsme nadšeně přivítali.
Martin jako president na kampaních trvá, sám začne:
Tak tedy Předvolební kampaně (mělo by to být jen shrnutí kandidatur v řádném termínu, ale ty nikdo nepředložil):
MaP rok se mu líbil, akce byly krásný, pokračoval by v tom, ale má toho moc a nevidí že by na to měl dost času, aby to mohl 

dělat pořádně. Až prý tak v roce 2021. 

MiP nechce, určitě prý není schopnější.

PeR nechce kandidovat proti Natálce, navrhuje akci parník 2.

NaR nepřítomná

VaM znovu doporučuje pro příště pořádné kandidatury, jinak je lepší losovat.

HaM nechce kvůli kumulaci funkcí.

MiM souhlasí s losovačkou, nechce kandidovat proti Natálce a Martinovi ;-) čas má na schůzi a na velké akce
(a obhájili titul v softu !)

MaH ztrácíme trochu kontakt s Prahou, což je škoda, asi by chtěla akce na jihu, ale budou jezdit i do Prahy.

DaH jako vždycky - kdyby nikdo nekandidoval, šel by do toho, losování by to z něj trochu sňalo; v práci toho má taky dost, 
čili nechat to na osudu - nakonec ukázal jak je krásný!

3.Volby:
president 1.kolo NaR .||||||. VaM.|. PeR .|. ---> NaR 

prokurátor 1.kolo VaM.||. HaM.|. PeR.|. DaH.||. MaP.||. VaM.||. ---> 2.kolo 

prokurátor 2.kolo DaH.||||. MaP.||. VaM.||. ---> DaH

soudce VaM.||. PeR.|||. HaM.1. MaP.||. ---> PeR 

soudce 
Slib: Natálka přes WhatsApp poslala:
Mílí přátelé, to jsem od vás opravdu nečekala...
Slibuji, že budu pracovat pro blaho clubu. Vy, prosím naplánujte nějaké vhodné termíny, kdy se uvidíme.
Všechny vás zdravím !!!

PeR: ještě ty dvě funkce! 
MaP: ty se potvrzují automaticky; myslí, že by se měly nechat, fungují skvěle! Všeobecný souhlas - tedy fotograf(ka) a kronikář(ka) 
zůstavají.
• HaM - kronikář: zůstává (v kronice jsou dopsané všechny akce, včetně účastí ...)
• NaR - fotograf: zůstává
• VaM - zapisovatel: zůstává 
• VaM,PeR - www: zůstává 
• HaM a všichni - deník

4.Soud: žádný ;-) 



5.Diskuse ... akce:
so 07.12.2019 DaH a MaH na Kladně, přijeli by do Prahy (ale PeR ani HaM nemůže).

xxxxx.12.2019 Pastýřská mše: (5.12., 15.12., 18.12., 3.1.,7.1.) - podrobnosti viz originál zápisu

ne 22.12.2019 DaH a MaH v Praze (ostatní by navečer taky mohli, kromě MiM); 
(možná předávání triček)

so 04.01.2019 Okoř nebo něco

so 29.02.2020 ZOO

so 21.03.2020 Vítání jara

so 25.04.2020 Čarodějnice + polévky (nebo saláty a sekaná)

so 23.05.2020 Protipól (DaH- čili jih)

19-21.06.2020 Den otců - první letní den - víno na Moravě nebo Jindřichův Hradec, parník, ...

VII-VIII.2020 nabízí se Tauplitz?, taky možnost na Korfu cca 26.000,- bez jídla pro dva

so 19.09.2020 HaM: výlet na Kozí hrádek, Zárybničná Lhota (restaurace)

so 17.10.2020 něco

út 17.11.2020 43. VÝROČNÍ SCHŮZE

SLAVNÝ VÝROK:
Martin Mileně: Ticho nebyla jsi dotazovaná !

Připravil: - VaM, vydal: 19.11.2019 VaM


