
 
Účast: MaP+MiP+MaPj+NePp, PeR+NaR, DaH+MaH+AnHj+TeHj, VaM+HaM+AjMj+BeMp (MiM NE !)  
 
 
Úvod: PeR  
Zahájení (po několikakerém nenápadném cinkání lžičkou). 
A po všeobecně nadšeně hodnoceném výletu na Pravčickou bránu (mj. i na pramicích, a až na to blbýho pingla !). 
První dotaz na presidenta: "Kdo se omlouval ?" DaH: MiM ? v pátek jen zprostředkovaná informace o neúčasti. 
Druhý dotaz na prezidenta: "Jakéže to akce letos uskutečnil ?" 
DaH: pročítá připravené výpisky a napočítává cca 5-6 akcí (s různou, na webu ne všude doplněnou účastí/neúčastí). 
Stojí za citaci: 
   DaH: Pohříchu toho moc nebylo !" 
   MiP: A před hříchem ?" 
   VaM: No nás by asi zajímalo i to mezi !" 
A plán akcí na druhý (teď už veselý) půlrok: 
� Červnová kola - asi přeložit na podzim (nebo 15.6. někde kolem Poděbrad)  
� Voda - asi bez účasti  
� Chorvatsko (MiM? - VaM?+ViMj? - PeR?), týden na začátku roku  
� Švýcarsko DaH (2+1, odjede ve středu), MaP (2+2), VaM (2+1+pes), PeR (2), MiM (2+2?), všichni spacáky a karimatky !  
Hlasování o přijetí nového člena - Terči - na její žádost odloženo kvůli cca roční nepřítomnosti; 
což bylo schváleno hlasováním (živ.důl.), s tím, že podmínky přijetí považujeme za splněné a pozvání trvá do dalšího rozhodnutí 
8 hlasů pro (MiM bude dotázán dodatečně v nejbližším možném termínu). 
 
Soud (konečně) s MiM - na prokurátorovu výzvu za "permanentní neomlouvání se na akce": 
Obhájce NaR ("chudák je přetížen a s omluvami spoléhá na svého staršího bratra !". 
Soudce je VaM, žalobce PeR; svědci DaH, VaM, DaH. 
Rozsudek: (víceméně bylo dohodnuto předem, že za každou další neomuvenou neúčast dodá flašku měkkého - aby to nebylo tak tvrdé), 
ale to by nebylo dosti čtverácké, tak "ratchi" bylo rozhodnuto vyžádat uspořádání slowpitchového matche, a to do konce roku. Na 
rozsudek se nevztahuje amnestie. 
 
Během soudu byl vyžádán výklad soudce o přijímání omluv přes internet (blog CC) nebo SMS - jako akceptovatlená forma. 
Zprostředkovaná omluva rovněž, ale ne jen jako "z doslechu" informace o neúčasti, ale jako vyžádané předání omluvy prezidentovi. 
 
Hodnocení: 
 ""  
Prokurátor nenechává hlasovat o důvěře, ale táže se, je-li tu někdo, kdo by nechtěl nevyjádřit důvěru. 
Asi málokdo to přesně pochopil, ale výsledek je, že prezident má důvěru i nadále ... 
(A podle zákona by se mělo vskutku hlasovat jen o případné nedůvěře). 
 
Závěr:  => OK, je teprve půlnoc, ale po celodenním výletě mnohm padají víka, tak se jde spát. 
   
Ráno má pršet (a vskutku), zaplaťpámbu za dnešní krásné počasí ! 
   
Památné výroky: 
... MaP (na dotaz Chceš světlý nebo řezaný ?): Řezaný, a nechci ! (a vzal si ho). 
... MaP (po Daliborově úvahách o vyhlášení amnestie): Pomalu s tou amnestií, ještě se Ti může hodit ! 
zapsal 17.5.2008 a přepsal 19.5.2008 VaM 
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