
Účast: MaP+MiP, PeR+NaR, DaH+MaH+AnHj+TeHj, VaM+HaM+ViMj, MiM 

Úvod: PeR 
Snaží se zahájit (po jídle a pití a debatách o všem možném), 
MiM ovšem vehementně vyžaduje soud se "všemi co přišli pozdě" formulí "Prokurátore žaluj !"
Prokurátor PeR žaluje. Pro začátek sebe za pozdní příchod. Index rozčilenosti CC stoupá.
Soud č.1:
President (HaM) přejímá roli prokurátora, neb ten (PeR) je souzen.
Soudce je MiP, PeR se obhajuje sám ("Cítím se naprosto nevinen !")
Základní otázka zní "byl dohodnut začátek schůze na pátek a případně na 19:00 ?"
A jde o začátek akce nebo schůze (nebo je to jedno)? 
Delší dobu se dohadujeme, jak to vlastně je. Svědky už nikdo nepředvolává.
Žalobce stahuje žalobu.

Index rozčilenosti přesto zase o kousek povylezl, PeR žaluje sám sebe,
tentokrát "že se neomluvil pozdějc než včas"
Soud č.2:
President (HaM) opět přejímá roli prokurátora (se slovy "Vy mi dáváte"), neb ten (PeR) je opět souzen.
Soudce je MiP ("Mně taky" - míněno "dáváte"), PeR tentokrát žádá DaH, aby ho obhajoval
(ten přijímá, ač se mu - zřejmě v rozespalosti - zdá, že je klient víceméně vinen !)
Po vyslechnutí svědků jsou vyžádány závěrečné řeči:
Žalobce (HaM) požaduje změnu zákona, aby tam bylo jasně řečeno, kdy začínají schůze.
To ale zjevně nemá jednoznačnou podporu (i když většinovou možná jo).
Tak alespoň apel na řádné omluvy a jasné svolávání schůzí (asi zejména Protipólů).
PeR se dožaduje rozsudku o sobě, a obhájce (!) by ho nejspíš i odsoudil,
ale zdá se, že bude "za trest" neodsouzen, ostatně si vytrpěl několikahodinový soud, při němž se ostatní dost pobavili.
A tak MiP soud docela nenápadně, ale řádně ukončila.

Hodnocení: bez připomínek
 "" 
Prokurátor nechává hlasovat o důvěře, ale ani to neprojde 
(podle zákona by se mělo hlasovat jen o případné nedůvěře).

Závěr: => OK, jsou cca 2 hodiny ráno, tak se jde spát.

Kolem osmé bude budíček, dohadování, kdy, kdo a co nakoupí a pak už vzhůru na sever k rozhlednám !

zapsal 26.5.2007 a přepsal 30.5.2007 VaM

Květnový protipól 2007 25.5.2007 Bořanovice
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