
Zápis z 44.výroční schůze 17.11.2021, Vlašim (Zlatý důl)

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

1. Úvod:
Uvítání: po prozkoumání zbytků Zlatého dolu Roudný
Shrnutí akcí: navzdory covidovému roku to nebylo špatné

1. leden: Okoř 
2. únor: Podolí s cukrárnou a procházkou podél Vltavy
3. duben: Čarodějnice na Levém Hradci s opékáním buřtů
4. květen: PP Nepomuk s hraním po půlnoci a trhem na náměstí
5. srpen: Hýskov místo parníku do Mělníka 
6. říjen: Babička v Poděbradech s parníkem na Labi, místními restauracemi + Botanikus v Ostré 
7. průběžně: Hodnocení akcí, každý měsíc dvouleté období s cca 20 akcemi, ve finále jich bude 20 (zatím vede Švýcarsko)

2. Pracovní část:
Kronikářka HaM všechno zapsala, kroniky (staré i úplně nová); fotoalbum s čerstvými fotkami koluje spolu s kronikou
zapisovatel VaM píše do připraveného zápisu, Martin opět píše do deníku :-)

Volební programy:
Volební programy, kdo chce ...
VaM uvedl už ve vyhodnocení akcí, že ještě chce pokračovat do finále, + hodnocení obrázků nebo písní, nabízí akci Hospoda s projektorem
DaH jako vždy kandiduje, nabízí akce Voda, Alpy, Řecko penzion v Novohradských horách (Žamberk)
PeR ještě jeden rok soudcem
MiM bude šetřit síly, až to ostatním nepůjde ;-) Návrh na zřízení článku 66: Přenesení pravomocí :-)
MaP až příští rok, napřed musí dodělat ty Budějovice

3.Volby:
president 1.kolo DaH.||||. VaM .||||. MaH .|. --> DaH 4 + VaM 4
president 2.kolo DaH.||. VaM .|||||||. --> VaM
prokurátor 1.kolo NaR.|. HaM.|. DaH.||||||. MaH.|. --> DaH
soudce pokračuje PeR (3.období) --> PeR
soudce
Slib: VaM 

Slibuji,že vás ani nadále nenechám v klidu, virtuálně dalším hodnocením, i reálně akcemi s prohlížením archivů (fotek, videí, kronik, stránek)

NaR: Fotograf a kronikář - hlasování jednomyslné - ponechat, zapisovatel atd. taky Všeobecný souhlas - tedy fotograf(ka) a kronikář(ka) zůstávají.
HaM - kronikář: zůstává (v kronice jsou dopsané všechny akce, včetně účastí ...)
NaR - fotograf: zůstává, fotoalbum je doplněno, trvalá žádost o zasílání fotek, a nejlépe ve formátu 4:3
VaM - zapisovatel: zůstává
VaM,PeR - www: zůstává
HaM a všichni - deník

4.Soud: žádný ;-)

5.Diskuse ... akce:
11.-12.12.2021 Dah+MaH v Praze - adventní vycházka?

so 8.1.2022 Okoř - v sobotu, nebo opět netradičně kvůli Covidu v neděli ? (OtB)
19.-20.3.2022 Vítání jara
so 30.4.2022 Čarodějnice
so 21.5.2022 Protipól (DaH, Hosín nebo Hýskov :-)))

27.-30.10.2022 že by Babiččino údolí (MaP, Studenice u Náchoda, www.upetra.com)?
Všichni se závazně přihlašují (a už přemýšlejí o náhradní lokalitě)

čt 17.11.2022 45. VÝROČNÍ SCHŮZE (VaM)
začátek srpna Tauplitzalm ?
17.-19.6.2022 Voda (DaH) x Čejkovice (PeR, vinice, zjistí termín, den otců?)

červen x srpen Parníkem do Mělníka (HaM, zjistí termíny)
a dál bez termínů: ...

............. ... Ochutnávky (koláče)

............. ... Salón s projektorem

SLAVNÝ VÝROK:
Martin (na vyhrazeném místě pro invalidy): Mě ještě nikdy nikdo nekontroloval (a osud zůstal milostiv, a stav trvá i nadále ;-)

Připravil: 16.11.2021 VaM, vydal: 18.11.2021 VaM
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