
Zápis z 45.výroční schůze 17.11.2022, Sázava (Kozlovna)

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

1. Úvod:
Uvítání: 

       po šampáňu na náměstí V+W (Maximilián a Stelinka), výšlapu po Sázavě(městě), kolem kláštera,
       blátivého lesního úseku kolem rodného domu p. Voskovce
       přes Huť František (sklo), a ostrovního kempu (krom MiM+IvM, kteří už spěchali (úspěšně) zajistit hospodu.

Shrnutí akcí:

1. leden: Okoř (OtB • NaR PeR • HaM MaMp VaM)
2. březen: Vítání jara - Drbákov u Nalžovic
3. duben: Čarodějnice na Českém Šternberku
4. květen: 28.PP: Votice & Modrá kočka, za Sidonií Nádhernou do Vrchotových Janovic
5. červen: Parník na Mělník
6. září: Sladovna Cvikov v Praze(DaH MaH • IvM MiM • HaM VaM)
7. říjen: a už opravdu Babiččino údolí - Studnice u Náchoda, penzion U Petra 

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

Volební programy:
Volební programy, tentokrát podle předvolebního návrhu akcí za každého člena

doplňková informace od DaH a MaP (oboje viz stránky CC)

3.Volby:
president 1.kolo PeR. .DaH. .HaM. .NaR. .MaH.|. .VaM.||. .MaP. --> VaM 3
prokurátor 1.kolo HaM. .MaP.|. .MiM. .MaH. .PeR. .DaH.|. MiP. --> MaP2 a DaH2

2.kolo MaP.||||. .DaH.|||||. --> DaH 5
soudce 1.kolo MiM.||. PeR.|. .HaM.|. .MaP. .MiP. --> MiM 3
Slib: VaM 

slibuji, že zase budou přes rok aktivity - nejen akce, ale i virtuální kolem stránek ;-)

NaR: Fotograf a kronikář - hlasování jednomyslné - ponechat, zapisovatel atd.
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

Všeobecný souhlas - tedy fotograf(ka) a kronikář(ka) i ostatní funkce zůstávají.

>

4.Soud: žádný, ale POZOR:
s všeobecným a jednomyslným souhlasným mručením byla přijata výzva,
aby Ivana zorganizováním akce do května 2022 umožnila soudu CC rozhodnout o přijetí za člena !

5.Diskuse ... akce:
01.12.2022 MiP Vánoční koncert v Betlémské kapli
11.12.2022 DaH+MaH Jihočeši v Praze (u vánočního punče?)
06.01.2023 MiP Koncert Týnský chrám Úprava koled od p. Fischera
07.01.2023 OtB Tříkrálová Okoř
18.03.2023 MaP Vítání jara Z Bohnic do Bohnic …
22.04.2023 HaM Čarodějnice Kokořínsko / Údolí Bílých skal nebo jinde
20.05.2023 DaH 29.PP: Votice & Vrchotovy Janovice podruhé
17.06.2023 VaM Den otců Hracholusky
28.09.2023 VaM Brno & okolí (Křtinský potok)
21.10.2023 MiM Vaření piva v Nepomuku

SLAVNÝ VÝROK:
Jedna malá slečna od Dalibora sbírá broučky a mladeý pán jí nabízí lezoucího mravence.
Jenže ona prý sbírá jen mrtvé. A on - PLESK - tak už je !!!
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