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Robert Zeman

Od: Zeman Robert Ing. Bc. [rzeman@mupt.cz]
Odesláno: 17. července 2011 8:18
Komu: Sportovní zařízení města Prachatice
Předmět: Možnost zřízení kempu v areálu koupaliště Hulák

Jardo, ahoj :-) 
 
Napapadlo mi, co zapřemýšlet nad možností kempování v areálu? Zázemí je, měli bychom další příjem když prší, co 
myslíš?  
 
Zdraví Robert 
 

From: Sportovní zařízení města Prachatice [mailto:szmpt@nettel.cz] 
To: Zeman Robert Ing. Bc. [mailto:rzeman@mupt.cz] 
Sent: Fri, 15 Jul 2011 13:21:48 +0200 
Subject: Re: Možnost posílení pokladnny v době špičky 

Rozumím , beru na vědomí a vymyšlené řešení zveřejním.  
Ahoj. Dárek 

----- Original Message -----  
From:  Zeman Robert Ing. Bc.  
To:  'Sportovní zařízení města Prachatice'  
Sent:  Friday, July 15, 2011 1:12 PM 
Subject:  RE: Možnost posílení pokladnny v době špičky 
 

Jardo, není zač, nevidím jediný důvod, proč někoho ponižovat atd. Renata Kunešová, oba víme, co je zač a jak se 

chová. Já se jí nebojím, ale  také vím, že mi nedá pokoj. 

  

Jardo, prosím, zkus na to zareagovat třeba na str. města nebo lépe, posílit to něja, aby nebyly fronty, to je to 

podstatné, zlepšovat věci a uvidíš, že to lidé ocení.  

  

Kdybys chtěl na to téma více popovídat, jsem Ti k dispozici. 

  

  

Srdečně zdraví Robert 

  

Ing. Bc. Robert Zeman 
místostarosta města 

 

 
Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice 
www.mupt.cz, www.prachatice.eu 
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tel.: +420 388607534 
fax: +420 388313567 

  

From: Sportovní zařízení města Prachatice [mailto:szmpt@nettel.cz]  
Sent: Friday, July 15, 2011 1:02 PM 
To: Zeman Robert Ing. Bc. 
Subject: Re: Možnost posílení pokladnny v době špičky 

  

Ahoj Roberte ,  

  

zase jsme v Prachaticích. Když je to zlaté , zvedne se vlna .. proč to není stříbrné.... 

kdyby tihle " světáci" postáli v jiném městě , tak ani neceknou . Proč to nebrnknou mě ? 

No a pisatel Vláďa Novák , alias Růža , čekal na další zmínku o Dárkovi aby mě mohla vomastit. Abys věděl, ona mi 
nemůže zapomenout mojí negativní reakci na istalaci těch kovovejch hrůz , které se za její éry objevovaly na Velkém 
náměstí. Všichni kroutili hlavami , ale nikdo jí to neřekl , Renatě Kunešové. 

No a okolo té druhé hodiny to tam bude vždycky malinko pozdržené. Já jim řeknu v pokladně , ať ortodoxně nelpí na 
14,00 a bude to bez front. 

Děkuji za tvojí kulantní odpověď na vašich www.  

Dárek 

----- Original Message -----  

From:  Zeman Robert Ing. Bc.  

To:  'Sportovní zařízení města Prachatice'  

Cc:  'Malý Martin Ing.'  

Sent:  Friday, July 15, 2011 12:19 PM 

Subject:  Možnost posílení pokladnny v době špičky 

  

Jardo, 

  

prosím jukni na dotaz na disk. fóru na www.pproprachatice.cz Napadlo mi, nešla by vzít nějaká brigádnice, dát stůl 

ven a ty špičky se sažit vykrýt prodejem  na dvou místech? Myslím, že by to nestálo nic, pár tisíc. Velmi doporučuji 

realizovat. 

  

Díky za názor, jak to vidíš Ty. jsem k dispozici, musíme být akceschopnější. ☺ 
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Srdečně zdraví   Robert 

  

Ing. Bc. Robert Zeman 
místostarosta města 

 

 
Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice 
www.mupt.cz, www.prachatice.eu 
tel.: +420 388607534 
fax: +420 388313567 

  


