9. 10. 2018
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Bela Vidmarova <bela.vidmarova@gmail.com>

[Přátelé Malvazinek o.s.] Zápis z členské schůze Přátelé Malvazinek, z.s., ze dne
13.2.2018
Počet zpráv: 6
Přátelé Malvazinek <p.malvazinek@gmail.com>
Odpovědět-komu: p.malvazinek@gmail.com
Komu: clenove-pratelemalvazinek@googlegroups.com

20. března 2018 21:42

Vážení členové spolku Přátelé Malvazinek,

posílám Vám zápis z naší členské schůze ze dne 13.2.2018.

Zároveň bych Vás chtěla upozornit na termíny akcí, které budeme v blízké době pořádat:

·

sobota 7.4.2018 Ukliďme Česko, ukliďme Malvazinky

·

čtvrtek 19.4.2018 Běh na Malvazinkách

·

sobota 26.5.2018 Hravé Malvazinky aneb ke kořenům Malvazinek

Na každou událost dostanete včas pozvánku. Těšíme se na Vás!

S pozdravem,

za Výbor PM
Jolana Dočekalová

-Tuto zprávu jste obdrželi, protože jste přihlášeni k odběru skupiny „clenove-pratelemalvazinek“ ve Skupinách Google.
Chcete-li zrušit odběr skupiny a přestat dostávat e-maily ze skupiny, zašlete e-mail na adresu clenovepratelemalvazinek+unsubscribe@googlegroups.com.
Další možnosti najdete na https://groups.google.com/d/optout.
Pratele Malvazinek-Zapis-20180213.pdf
132K
Bela Vidmarova <bela.vidmarova@gmail.com>
21. března 2018 7:04
Komu: p.malvazinek@gmail.com
Kopie: smazik@email.cz, Karel Husa <karel.husa@gmail.com>, Jolana Dočekalova <jolana.docekalova@gmail.com>,
Martina Binarová <martina.binarova@centrum.cz>, bibiana.b@email.cz, Tomáš Kruba - JAN Reality <tomas.kruba@janreality.com>, Petr Vidmar <petr.vidmar@gmail.com>, Petr Burian <burian@ftonline.cz>, Horká Lenka
<Lenka.Horka@hellobank.cz>, lepsikm@gmail.com, pravdomluv@seznam.cz
Ahoj, dobry den, dik za zapis. V me odpovedi je chyba - nerekla jsem nic o nove participaci, ale to, ze budu iniciovat
dotaznikove setreni, zda se nejaci obyvatele lokality citi byt ucastni na vysledcich vzeslych z minule participace. V
zapise taktez nevidim serii otazek pana Duska smerovanych na pani Docekalovou, z jejichz odpovedi vyplynulo, ze
se spolek jiz nadale hrozbou vystavby a betonovani nebude zabyvat.
Dekuji za opravu a doplneni
https://mail.google.com/mail/u/0?ik=8fff1f64bf&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1595490755114125276&dsqt=1&simpl=msg-f%3A159…
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B.V.
Dne 20. 3. 2018 21:42 napsal uživatel "Přátelé Malvazinek" <p.malvazinek@gmail.com>:
Vážení členové spolku Přátelé Malvazinek,

posílám Vám zápis z naší členské schůze ze dne 13.2.2018.

Zároveň bych Vás chtěla upozornit na termíny akcí, které budeme v blízké době pořádat:

·

sobota 7.4.2018 Ukliďme Česko, ukliďme Malvazinky

·

čtvrtek 19.4.2018 Běh na Malvazinkách

·

sobota 26.5.2018 Hravé Malvazinky aneb ke kořenům Malvazinek

Na každou událost dostanete včas pozvánku. Těšíme se na Vás!

S pozdravem,

za Výbor PM
Jolana Dočekalová

-Tuto zprávu jste obdrželi, protože jste přihlášeni k odběru skupiny „clenove-pratelemalvazinek“ ve Skupinách
Google.
Chcete-li zrušit odběr skupiny a přestat dostávat e-maily ze skupiny, zašlete e-mail na adresu clenovepratelemalvazinek+unsubscribe@googlegroups.com.
Další možnosti najdete na https://groups.google.com/d/optout.

Karel Husa <karel.husa@gmail.com>
Komu: Bela Vidmarova <bela.vidmarova@gmail.com>
Kopie: martina.binarova@centrum.cz

21. března 2018 11:44

Ahoj Bělo,
rozumím, mohla bys prosím doplnit konkrétní znění těchto připomínek do zápisu? Posílám
v revizním módu.

v příloze dokument

U první připomínky (nová par cipace) si vzpomínám na výraznější diskuzi, že nová par cipace není možná.
Nedokážu si vzpomenout, jak diskuze vznikla -- je možné, že téma nadhodil někdo jiný. Pokud to upřesníš, bude
dobře, ale diskuzi o „nové par cipaci“ jako takovou prosím v zápisu zanechejme.

U druhé připomínky souhlasím, Jolanino představení je zmíněno velmi obecně, a prosím o doplnění.

Tvé připomínky pak (jakožto zapisovatelé) probereme a pokud možno zapracujeme.
https://mail.google.com/mail/u/0?ik=8fff1f64bf&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1595490755114125276&dsqt=1&simpl=msg-f%3A159…

2/9

9. 10. 2018

Gmail - [Přátelé Malvazinek o.s.] Zápis z členské schůze Přátelé Malvazinek, z.s., ze dne 13.2.2018

Karel

From: Bela Vidmarova [mailto:bela.vidmarova@gmail.com]
Sent: Wednesday, March 21, 2018 7:05 AM
To: p.malvazinek@gmail.com
Cc: smazik@email.cz; Karel Husa; Jolana Dočekalova; Martina Binarová; bibiana.b@email.cz; Tomáš Kruba - JAN
Reality; Petr Vidmar; Petr Burian; Horká Lenka; lepsikm@gmail.com; pravdomluv@seznam.cz
Subject: Re: [Přátelé Malvazinek o.s.] Zápis z členské schůze Přátelé Malvazinek, z.s., ze dne 13.2.2018

Ahoj, dobry den, dik za zapis. V me odpovedi je chyba - nerekla jsem nic o nove participaci, ale to, ze budu iniciovat
dotaznikove setreni, zda se nejaci obyvatele lokality citi byt ucastni na vysledcich vzeslych z minule participace. V
zapise taktez nevidim serii otazek pana Duska smerovanych na pani Docekalovou, z jejichz odpovedi vyplynulo, ze
se spolek jiz nadale hrozbou vystavby a betonovani nebude zabyvat.
Dekuji za opravu a doplneni
B.V.

Dne 20. 3. 2018 21:42 napsal uživatel "Přátelé Malvazinek" <p.malvazinek@gmail.com>:

Vážení členové spolku Přátelé Malvazinek,

posílám Vám zápis z naší členské schůze ze dne 13.2.2018.

Zároveň bych Vás chtěla upozornit na termíny akcí, které budeme v blízké době pořádat:

·

sobota 7.4.2018 Ukliďme Česko, ukliďme Malvazinky

·

čtvrtek 19.4.2018 Běh na Malvazinkách

·

sobota 26.5.2018 Hravé Malvazinky aneb ke kořenům Malvazinek

Na každou událost dostanete včas pozvánku. Těšíme se na Vás!

S pozdravem,

za Výbor PM
Jolana Dočekalová

-Tuto zprávu jste obdrželi, protože jste přihlášeni k odběru skupiny „clenove-pratelemalvazinek“ ve Skupinách Google.
Chcete-li zrušit odběr skupiny a přestat dostávat e-maily ze skupiny, zašlete e-mail na adresu clenovepratelemalvazinek+unsubscribe@googlegroups.com.
Další možnosti najdete na https://groups.google.com/d/optout.

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=8fff1f64bf&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1595490755114125276&dsqt=1&simpl=msg-f%3A159…
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PrateleMalvazinek-Zapis-20180213-Rev.docx
30K
Petr Smažík <smazik@email.cz>
21. března 2018 12:23
Komu: Bela Vidmarova <bela.vidmarova@gmail.com>, p.malvazinek@gmail.com
Kopie: Karel Husa <karel.husa@gmail.com>, Jolana Dočekalova <jolana.docekalova@gmail.com>, Martina Binarová
<martina.binarova@centrum.cz>, bibiana.b@email.cz, Tomáš Kruba - JAN Reality <tomas.kruba@jan-reality.com>, Petr
Vidmar <petr.vidmar@gmail.com>, Petr Burian <burian@ftonline.cz>, Horká Lenka <Lenka.Horka@hellobank.cz>,
lepsikm@gmail.com, pravdomluv@seznam.cz

Ahoj,
dle textu zápisu jsem pravděpodobně byl na jiné schůzi,
v zápisu není dostatečně popsána diskuse, měl jsem několika minutový příspěvek o kterém není dostatečná
zmínka, v zápisu není informace o našich podezřeních o porušování našich Stanov Mar nem a Jolanou,chybí
vyjádření kri ky k oběma a k postoji výboru, vím, že nejde o těsnopis, ale takto obejít realitu je opravdu velká síla,
příště by bylo lépe diskuzi nahrát a poté přepsat a to vše po schválení schůzí předem,takto vnímám manipulaci,
s názorem Běly souhlasím,
Petr

From: Bela Vidmarova [mailto:bela.vidmarova@gmail.com]
Sent: Wednesday, March 21, 2018 7:05 AM
To: p.malvazinek@gmail.com
Cc: smazik@email.cz; Karel Husa; Jolana Dočekalova; Martina Binarová; bibiana.b@email.cz; Tomáš Kruba - JAN
Reality; Petr Vidmar; Petr Burian; Horká Lenka; lepsikm@gmail.com; pravdomluv@seznam.cz
Subject: Re: [Přátelé Malvazinek o.s.] Zápis z členské schůze Přátelé Malvazinek, z.s., ze dne 13.2.2018

Ahoj, dobry den, dik za zapis. V me odpovedi je chyba - nerekla jsem nic o nove participaci, ale to, ze budu iniciovat
dotaznikove setreni, zda se nejaci obyvatele lokality citi byt ucastni na vysledcich vzeslych z minule participace. V
zapise taktez nevidim serii otazek pana Duska smerovanych na pani Docekalovou, z jejichz odpovedi vyplynulo, ze
se spolek jiz nadale hrozbou vystavby a betonovani nebude zabyvat.
Dekuji za opravu a doplneni
B.V.

Dne 20. 3. 2018 21:42 napsal uživatel "Přátelé Malvazinek" <p.malvazinek@gmail.com>:

Vážení členové spolku Přátelé Malvazinek,

posílám Vám zápis z naší členské schůze ze dne 13.2.2018.

Zároveň bych Vás chtěla upozornit na termíny akcí, které budeme v blízké době pořádat:

·

sobota 7.4.2018 Ukliďme Česko, ukliďme Malvazinky

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=8fff1f64bf&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1595490755114125276&dsqt=1&simpl=msg-f%3A159…
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·

čtvrtek 19.4.2018 Běh na Malvazinkách

·

sobota 26.5.2018 Hravé Malvazinky aneb ke kořenům Malvazinek

Na každou událost dostanete včas pozvánku. Těšíme se na Vás!

S pozdravem,

za Výbor PM
Jolana Dočekalová

-Tuto zprávu jste obdrželi, protože jste přihlášeni k odběru skupiny „clenove-pratelemalvazinek“ ve Skupinách Google.
Chcete-li zrušit odběr skupiny a přestat dostávat e-maily ze skupiny, zašlete e-mail na adresu clenovepratelemalvazinek+unsubscribe@googlegroups.com.
Další možnosti najdete na https://groups.google.com/d/optout.

Bela Vidmarova <bela.vidmarova@gmail.com>
21. března 2018 14:46
Komu: Petr Smažík <smazik@email.cz>
Kopie: p.malvazinek@gmail.com, Karel Husa <karel.husa@gmail.com>, Jolana Dočekalova
<jolana.docekalova@gmail.com>, Martina Binarová <martina.binarova@centrum.cz>, "bibiana.b@email.cz"
<bibiana.b@email.cz>, Tomáš Kruba - JAN Reality <tomas.kruba@jan-reality.com>, Petr Vidmar
<petr.vidmar@gmail.com>, Petr Burian <burian@ftonline.cz>, Horká Lenka <Lenka.Horka@hellobank.cz>,
"lepsikm@gmail.com" <lepsikm@gmail.com>, pravdomluv@seznam.cz
Ahoj, dobrý den, prosím tu větu opravit takto:
"M. Stárková a L. Horká se dotázaly B. Vidmarové, jakým konkrétním postupem by mohla změnit současný stav

jednání s MČ a zabránit jakékoliv výstavbě. B. Vidmarová odpověděla, že bude iniciovat dotazníkové šetření, zda
se nějací obyvatelé lokality cí být účastni na výsledcích vzešlých z par cipace. T. Kruba doplnil, že příprava a
par cipační proces trvaly dva roky. L. Budín upozornil, že pořadatelem par cipačního procesu byla městská část.
Vidmarová doplnila, že nemíní proces podvracet, pouze ověřit, a to v kooperaci se všemi zúčastněnými stranami."
Jaké byly otázky pana Duška a odpovědi paní Dočekalové si přesně nepamatuji, zeptejte se jich. Já jen vím, že jí
jich položil nejméně 5 a odpovědí na jednu z nich bylo, že spolek nebude pro hrozbě staveb a betonování zde nic
podnikat (což mě vedlo k rozhodnu oznámit start založení nového spolku Za zelené Malvazinky, z.s.).
Také souhlasím s Petrem Smažíkem, že mnoho věcí z diskuze v zápisu chybí. Bylo to hlavně v tomto bodě: "Běla
Vidmarová se dotázala M. Lepšíka, proč za členy v posledním roce nebyli přija někteří lidé, kteří se do spolku PM
hlásili. M. Lepšík vysvětlil, že o přihláškách nových členů dle stanov rozhoduje výbor. B. Vidmarová a Petr Smažík
upozornili, že někteří ze zájemců o členství byli obyvateli ulice
K vodojemu a nedostali žádnou odpověď na svou přihlášku. M. Lepšík reagoval, že poté, co Petr Smažík a Běla
Vidmarová měli opačný postoj k jednání s MČ než většina Přátel Malvazinek a výbor spolku, začaly chodit nové
přihlášky. M. Lepšík připomněl, že již v roce 2017 doporučil B. Vidmarové, aby založila nový spolek, pokud má
představu o jednání s MČ neslučitelnou s postojem Přátel Malvazinek. B. Vidmarová zahájila přípravu nového
spolku a na této schůzi o tomto spolku informovala – nemá jít o konkurenční spolek, ale o partnerský, se
společným zájmem o zeleň na Malvazinkách."
Mar novi na jeho připomínku o založení nového spolku jsem odpověděla, že jsem měla schůzi slíbenou už od
srpna (s mým půlhodinovým bodem) na které jsem měla potřebu zjis t, jak si Spolek stojí stran hrozby výstavby a
případně oznámit vznik nového spolku.
U připomínky stran přihlášek jsme upozornili na to, že nepřijímáním zájemců z lokality s mo vací pro výstavbě
mohlo dojít k ovlivnění všech hlasování spolku za rok 2017 a tedy je ohrožena i regulérnost volby.
https://mail.google.com/mail/u/0?ik=8fff1f64bf&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1595490755114125276&dsqt=1&simpl=msg-f%3A159…
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Nějak to zformulujte, na další se doptejte paní Dočekalové, pana Duška a pana Smažíka.
Děkuji za doplnění a opravy
Běla Vidmarová

Bez virů. www.avast.com
Dne 21. března 2018 12:23 Petr Smažík <smazik@email.cz> napsal(a):

Ahoj,
dle textu zápisu jsem pravděpodobně byl na jiné schůzi,
v zápisu není dostatečně popsána diskuse, měl jsem několika minutový příspěvek o kterém není dostatečná
zmínka, v zápisu není informace o našich podezřeních o porušování našich Stanov Mar nem a Jolanou,chybí
vyjádření kri ky k oběma a k postoji výboru, vím, že nejde o těsnopis, ale takto obejít realitu je opravdu velká
síla, příště by bylo lépe diskuzi nahrát a poté přepsat a to vše po schválení schůzí předem,takto vnímám
manipulaci,
s názorem Běly souhlasím,
Petr

From: Bela Vidmarova [mailto:bela.vidmarova@gmail.com]
Sent: Wednesday, March 21, 2018 7:05 AM
To: p.malvazinek@gmail.com
Cc: smazik@email.cz; Karel Husa; Jolana Dočekalova; Martina Binarová; bibiana.b@email.cz; Tomáš Kruba JAN Reality; Petr Vidmar; Petr Burian; Horká Lenka; lepsikm@gmail.com; pravdomluv@seznam.cz
Subject: Re: [Přátelé Malvazinek o.s.] Zápis z členské schůze Přátelé Malvazinek, z.s., ze dne 13.2.2018

Ahoj, dobry den, dik za zapis. V me odpovedi je chyba - nerekla jsem nic o nove participaci, ale to, ze budu
iniciovat dotaznikove setreni, zda se nejaci obyvatele lokality citi byt ucastni na vysledcich vzeslych z minule
participace. V zapise taktez nevidim serii otazek pana Duska smerovanych na pani Docekalovou, z jejichz
odpovedi vyplynulo, ze se spolek jiz nadale hrozbou vystavby a betonovani nebude zabyvat.
Dekuji za opravu a doplneni
B.V.

Dne 20. 3. 2018 21:42 napsal uživatel "Přátelé Malvazinek" <p.malvazinek@gmail.com>:

Vážení členové spolku Přátelé Malvazinek,

posílám Vám zápis z naší členské schůze ze dne 13.2.2018.

Zároveň bych Vás chtěla upozornit na termíny akcí, které budeme v blízké době pořádat:

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=8fff1f64bf&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1595490755114125276&dsqt=1&simpl=msg-f%3A159…
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·

sobota 7.4.2018 Ukliďme Česko, ukliďme Malvazinky

·

čtvrtek 19.4.2018 Běh na Malvazinkách

·

sobota 26.5.2018 Hravé Malvazinky aneb ke kořenům Malvazinek

Na každou událost dostanete včas pozvánku. Těšíme se na Vás!

S pozdravem,

za Výbor PM
Jolana Dočekalová

-Tuto zprávu jste obdrželi, protože jste přihlášeni k odběru skupiny „clenove-pratelemalvazinek“ ve Skupinách
Google.
Chcete-li zrušit odběr skupiny a přestat dostávat e-maily ze skupiny, zašlete e-mail na adresu clenovepratelemalvazinek+unsubscribe@googlegroups.com.
Další možnosti najdete na https://groups.google.com/d/optout.

Bela Vidmarova <bela.vidmarova@gmail.com>
21. března 2018 14:50
Komu: Petr Smažík <smazik@email.cz>
Kopie: p.malvazinek@gmail.com, Karel Husa <karel.husa@gmail.com>, Jolana Dočekalova
<jolana.docekalova@gmail.com>, Martina Binarová <martina.binarova@centrum.cz>, "bibiana.b@email.cz"
<bibiana.b@email.cz>, Tomáš Kruba - JAN Reality <tomas.kruba@jan-reality.com>, Petr Vidmar
<petr.vidmar@gmail.com>, Petr Burian <burian@ftonline.cz>, Horká Lenka <Lenka.Horka@hellobank.cz>,
"lepsikm@gmail.com" <lepsikm@gmail.com>, pravdomluv@seznam.cz
ještě prosím opravu opravy, aby to bylo srozumitelnější - "účastni na výsledcích vzešlých z participace" změnit na
"účastni na výsledné Studii Na pláni vzešlé z participace"
Děkuji, Běla

Bez virů. www.avast.com
Dne 21. března 2018 14:46 Bela Vidmarova <bela.vidmarova@gmail.com> napsal(a):
Ahoj, dobrý den, prosím tu větu opravit takto:
"M. Stárková a L. Horká se dotázaly B. Vidmarové, jakým konkrétním postupem by mohla změnit současný stav

jednání s MČ a zabránit jakékoliv výstavbě. B. Vidmarová odpověděla, že bude iniciovat dotazníkové šetření, zda
se nějací obyvatelé lokality cí být účastni na výsledcích vzešlých z par cipace. T. Kruba doplnil, že příprava a
par cipační proces trvaly dva roky. L. Budín upozornil, že pořadatelem par cipačního procesu byla městská
část. Vidmarová doplnila, že nemíní proces podvracet, pouze ověřit, a to v kooperaci se všemi zúčastněnými
stranami."
Jaké byly otázky pana Duška a odpovědi paní Dočekalové si přesně nepamatuji, zeptejte se jich. Já jen vím, že jí
jich položil nejméně 5 a odpovědí na jednu z nich bylo, že spolek nebude pro hrozbě staveb a betonování zde
nic podnikat (což mě vedlo k rozhodnu oznámit start založení nového spolku Za zelené Malvazinky, z.s.).
Také souhlasím s Petrem Smažíkem, že mnoho věcí z diskuze v zápisu chybí. Bylo to hlavně v tomto bodě: "Běla
Vidmarová se dotázala M. Lepšíka, proč za členy v posledním roce nebyli přija někteří lidé, kteří se do spolku
PM hlásili. M. Lepšík vysvětlil, že o přihláškách nových členů dle stanov rozhoduje výbor. B. Vidmarová a Petr
Smažík upozornili, že někteří ze zájemců o členství byli obyvateli ulice
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K vodojemu a nedostali žádnou odpověď na svou přihlášku. M. Lepšík reagoval, že poté, co Petr Smažík a Běla
Vidmarová měli opačný postoj k jednání s MČ než většina Přátel Malvazinek a výbor spolku, začaly chodit nové
přihlášky. M. Lepšík připomněl, že již v roce 2017 doporučil B. Vidmarové, aby založila nový spolek, pokud má
představu o jednání s MČ neslučitelnou s postojem Přátel Malvazinek. B. Vidmarová zahájila přípravu nového
spolku a na této schůzi o tomto spolku informovala – nemá jít o konkurenční spolek, ale o partnerský, se
společným zájmem o zeleň na Malvazinkách."
Mar novi na jeho připomínku o založení nového spolku jsem odpověděla, že jsem měla schůzi slíbenou už od
srpna (s mým půlhodinovým bodem) na které jsem měla potřebu zjis t, jak si Spolek stojí stran hrozby výstavby
a případně oznámit vznik nového spolku.
U připomínky stran přihlášek jsme upozornili na to, že nepřijímáním zájemců z lokality s mo vací pro výstavbě
mohlo dojít k ovlivnění všech hlasování spolku za rok 2017 a tedy je ohrožena i regulérnost volby.
Nějak to zformulujte, na další se doptejte paní Dočekalové, pana Duška a pana Smažíka.
Děkuji za doplnění a opravy
Běla Vidmarová

Bez virů. www.avast.com
Dne 21. března 2018 12:23 Petr Smažík <smazik@email.cz> napsal(a):

Ahoj,
dle textu zápisu jsem pravděpodobně byl na jiné schůzi,
v zápisu není dostatečně popsána diskuse, měl jsem několika minutový příspěvek o kterém není dostatečná
zmínka, v zápisu není informace o našich podezřeních o porušování našich Stanov Mar nem a Jolanou,chybí
vyjádření kri ky k oběma a k postoji výboru, vím, že nejde o těsnopis, ale takto obejít realitu je opravdu velká
síla, příště by bylo lépe diskuzi nahrát a poté přepsat a to vše po schválení schůzí předem,takto vnímám
manipulaci,
s názorem Běly souhlasím,
Petr

From: Bela Vidmarova [mailto:bela.vidmarova@gmail.com]
Sent: Wednesday, March 21, 2018 7:05 AM
To: p.malvazinek@gmail.com
Cc: smazik@email.cz; Karel Husa; Jolana Dočekalova; Martina Binarová; bibiana.b@email.cz; Tomáš Kruba JAN Reality; Petr Vidmar; Petr Burian; Horká Lenka; lepsikm@gmail.com; pravdomluv@seznam.cz
Subject: Re: [Přátelé Malvazinek o.s.] Zápis z členské schůze Přátelé Malvazinek, z.s., ze dne 13.2.2018

Ahoj, dobry den, dik za zapis. V me odpovedi je chyba - nerekla jsem nic o nove participaci, ale to, ze budu
iniciovat dotaznikove setreni, zda se nejaci obyvatele lokality citi byt ucastni na vysledcich vzeslych z minule
participace. V zapise taktez nevidim serii otazek pana Duska smerovanych na pani Docekalovou, z jejichz
odpovedi vyplynulo, ze se spolek jiz nadale hrozbou vystavby a betonovani nebude zabyvat.
Dekuji za opravu a doplneni
B.V.
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Dne 20. 3. 2018 21:42 napsal uživatel "Přátelé Malvazinek" <p.malvazinek@gmail.com>:

Vážení členové spolku Přátelé Malvazinek,

posílám Vám zápis z naší členské schůze ze dne 13.2.2018.

Zároveň bych Vás chtěla upozornit na termíny akcí, které budeme v blízké době pořádat:

·

sobota 7.4.2018 Ukliďme Česko, ukliďme Malvazinky

·

čtvrtek 19.4.2018 Běh na Malvazinkách

·

sobota 26.5.2018 Hravé Malvazinky aneb ke kořenům Malvazinek

Na každou událost dostanete včas pozvánku. Těšíme se na Vás!

S pozdravem,

za Výbor PM
Jolana Dočekalová

-Tuto zprávu jste obdrželi, protože jste přihlášeni k odběru skupiny „clenove-pratelemalvazinek“ ve Skupinách
Google.
Chcete-li zrušit odběr skupiny a přestat dostávat e-maily ze skupiny, zašlete e-mail na adresu clenovepratelemalvazinek+unsubscribe@googlegroups.com.
Další možnosti najdete na https://groups.google.com/d/optout.
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