
Od: "Zbyněk Jirásek, *www.kluziste.cz *" <info@kluziste.cz>

Komu: "'Robert Zeman'" <robert.zeman@centrum.cz>

Předmět: RE: multifunkční hřiště s kluzištěm

Datum: 08.12.2014 16:54

Velikost: 21,7 kB

Dobrý den,

Samozřejmě si stojím za tím, co jsem napsal, nejsou to žádné tajnosti.

Klidně to dejte do tisku, nebo kam uznáte za vhodné.

Zbyněk Jirásek

From: Robert Zeman [mailto:robert.zeman@centrum.cz]
Sent: Monday, December 8, 2014 4:42 PM
To: Zbyněk Jirásek, *www.kluziste.cz *
Subject: RE: multifunkční hřiště s kluzištěm

Díky za info, srdečně RZ :-)

P.S. Mohu Vaší odpověď zveřejnit, aby lidé viděli, že to jde - pomalu, ale jde?

zdraví RZ
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>

Dobrý den,

Nic se neděje, jsme zvyklí, že kluziště většinou bývá na okraji priorit. Akorát to bohužel odnese sport a
potom se všichni diví proč jsou děcka tlustý a nemocný.

Letos to opět vypadá tak, že rybníky nezamrznou, tak třeba to někoho ještě napadne. Jinak jsme si už
zvykli na to, že celá příprava trvá hodně dlouho. Dnes jsem něco hledal ve starších dokumentech a viděl
jsem, že už v roce 2007 jsem posílal do Prachatic nabídku.

Takže už za čtyři roky budeme mít další volby a vše může být jinak.

Jinak letos máme mimořádně úspěšnou sezónu, pět kluzišť naráz , začali jsme v Chebu a skončili v
Bratislavě. Po Novém roce hned 1.1 začínáme montovat ještě kluziště pro Salesiány Dona Boska a pak
začneme dvě multifunkční hřiště s chlazením.

Kdyby jste potřeboval nějaké další informace nebo nějakou podporu, tak dejte prosím vědět.

Posílám ještě odkaz na Facebook, to fantastické kluziště na Rudém náměstí je z technologie ICEGRID.

S úctou

Ing. Zbyněk Jirásek, jednatel firmy Winsol, s.r.o.
<https://www.facebook.com/kluziste.cz> https://www.facebook.com/kluziste.cz
<http://www.kluziste.cz> www.kluziste.cz
tel.: +420 777 936 404

From: Robert Zeman [mailto:robert.zeman@centrum.cz]
Sent: Monday, December 8, 2014 4:24 PM
To: Zbyněk Jirásek, *www.kluziste.cz*
Subject: Re: multifunkční hřiště s kluzištěm

Dobrý den pane inženýre - asi takto: http://www.proprachatice.cz/news/rada-mesta-zamitla-snizeni-najmu-
i-vyhotoveni-studie-proveditelnosti-pro-umele-kluziste-u-kryteho-bazenu/

Takže je to vše (věřím že zatím) u ledu. Přeji krásné Vánoce. R. Zeman
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Dobrý den,

Navazuji na naši předchozí korespondenci ohledně kluziště s rekuperací . Bude i nadále zájem o tyto
technologie, nebo budou jiné priority města ?

Děkuji za informaci

Ing. Zbyněk Jirásek, jednatel firmy Winsol, s.r.o.
<https://www.facebook.com/kluziste.cz> https://www.facebook.com/kluziste.cz
<http://www.kluziste.cz> www.kluziste.cz
tel.: +420 777 936 404
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