
---------- Původní e-mail ----------
Od: Jiří Netuka <jnetuka@seznam.cz>
Komu: 'Petr Jelínek' <pje@seznam.cz>
Datum: 18. 9. 2018 17:10:36
Předmět: RE: VC UL

Termín jsem určil a vyřizoval s Bajzou. Bajza místo zajistil, ale neposkytl informace dál (mně ano, 
sněmu ne).
Takže když už si hrajeme na kokoty a máme nepřekonatelnou touhu někoho buzerovat (a dělat 
z něj kokota), tak dobře – jsem kokot a Ty jsi nepřekonatelný a pevnou a nekompromisní rukou 
samovládnoucí king.
Termín konání ÚTD je 27. 10. 2018 od 13,00 hod.
Místo konání: Restaurace U Fírů v Ústí nad Labem.
Klidně mě dál buzeruj a dělej ze mě kokota – já na nic jiného nečekám.
J
 

From: Petr Jelínek [mailto:pje@seznam.cz] 

Sent: Tuesday, September 18, 2018 12:21 PM

To: Jiří Netuka

Cc: snem.sbk@seznam.cz

Subject: RE: VC UL
 
Jiří,
Sám sis určil jako termín oznámení místa konání příštího ÚTD včerejší den. 
Tento temín jsi nedodržel. Když se nedodržují zřetelné dohody, těžko se pracuje.
PJ

---------- Původní e-mail ----------
Od: Jiří Netuka <jnetuka@seznam.cz>
Komu: 'Petr Jelínek' <pje@seznam.cz>, krivanek.j@email.cz
Datum: 13. 9. 2018 9:44:34
Předmět: RE: VC UL 
Vážení,
Myslím, že diskuse už proběhla. Nevím, co jsem povídal prve, ale zůstal bych u toho, co je 
v pozvánce. Ceny na 4. a dalším místě bych viděl jako věcné.
Počet přihlášených je vyšší.
Příští ročník (přesný termín) – i vzhledem k tomu, co píše Petr – bych nechal na leden 2019, kdy 
už by mělo být známo všechno o podstatných limitujících akcích. Podle stanov ČBS by to mělo být
vyhovující.
Přesné místo říjnového turnaje bude známo nejpozději do 17. 9. 2018 (pokud tento termín stačí).
Zdravím
J
 

From: Petr Jelínek [mailto:pje@seznam.cz] 

Sent: Thursday, September 13, 2018 9:12 AM

To: krivanek.j@email.cz



Cc: Jiří Netuka; 'evi mal'; Vladimír Tesařík

Subject: Re: VC UL
 
Ahoj, 
(...)  
Dále prosím o upřesnění místa konání říjnového turnaje, nejpozději do konce 
příštího týdne, abych mohl svolat členskou schůzi.
 
PJ
  


