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Rada města prodloužila smlouvu o spolupráci s brněnskou hokejovou KOMETOU. 
Paradoxem je , že obránce KOMETY Ondra Dlapa bude muset absolvovat kolečko na úřadě 
pro změnu dokladů a svého živnostenského listu , protože p.M. Velan(Nezávislí 2014) 
prosadil svůj návrh na změnu ulice Dlouhá na Jana Dvořáka. Ondra je asi štastný. 
Gratulujeme koalici. 

  David Sedláček Dobrý večer, ja teď jen nevím jestli myslíte tu stejnou ulici co já.. ale jestli ano, 
tak to myslím nebyl návrh pana Velana, ale návrh opozičního zastupitele pana Nováka... a jestli se 
nemýlim (což není vyloučeno Emotikona smile ), tak na zastupitelstvu to převážně schválila opozice 
(včetně zastupitele za ANO) a z koalice se par lidí zdrželo hlasování.. takže by to mělo být: 
"gratulujeme opozici a zastupiteli za ANO" ...nebo se pletu? 
 
•  ANO 2011 Šlapanice Rádi vysvětlíme : Původní návrh byl od pana Nováka (ČSSD).Ale 
schválen byl protinávrh pana Velana Michala(Nezávislí 2014).Takže jednoduše řečeno platí 
co navrhl pan Michal Velan.GRATULUJEME. 
 
•  David Sedláček Ukázkový "Cimrmanovský krok stranou"... ... 
 
•  ANO 2011 Šlapanice To je pouze fakt 
 
•  David Sedláček To nepochybně... Ale o tomto faktu ten váš původní příspěvek nebyl, že... 
 
•  ANO 2011 Šlapanice Již jsme vysvětlili, děkujeme za Váš komentář 
 
•  David Sedláček taak jo... Taky děkuji za vysvětlení... 
 
•  Lenka Rabušicová Takže pokud by prošel návrh opozičního zastupitele Nováka a ulice se 
jmenovala Dvořákova, bylo by to v pořádku. Ale protože prošel návrh pana Velana z 
koaličního hnutí a ulice se bude jmenovat Jana Dvořáka, je to problém. Hmmm... 
 
•  David Sedláček ANO... To je ta logika  
 
•  ANO 2011 Šlapanice Pouze jsme zveřejnili fakt- viz výše.Ž Emotikona smile ádné pokud a 
kdyby . 
 
•  Pavel Zmeškal Tady je videt slaboduchost nekterych prispevku ANO. Splaca nesmyslne 
veci dohromady, jen proto, aby se ukazal jako bojujici opozice. A navic u veci, ktere sam 
p.Sova odsouhlasil. Taky premyslite, jestli ma autor vsech pet v poradku? 
 
•  Lenka Rabušicová Mně to připadá tak neuvěřitelné, že tomu až nechci věřit a přemýšlím, 
jestli jsem to špatně nepochopila. Zastupitel opozice hlasuje pro návrh předložený opozicí (a 
mírně korigovaný koalicí), aby ho posléze ostře zkritizoval... Kulatý čtverec. 
 
  ANO 2011 Šlapanice Omyl paní Rabušicová to je kulatý kosočtverec. Když si najdete FB 
Nezávislí 2014 - uvidíte k tomuto tématu jasnou zprávu v INFO , které tam anonymně dávají.!!!!!! 
Nezavislí 2014 se chlubí , že byl schválen PROTINÁVRH pana Velana ! Stačí ?Koalice má 12 hlasů , 



takže protinávrh pana Velana by byl stejně schválen. ať hlasoval zástupce ANO jak hlasoval. .Z výše 
uvedené události a dalších náznaků je jasné , že současné koalici nejde o občany , ale jen a jen o 
vlastní ego, A z toho je nám smutno.Dobrou noc 
 
•  David Sedláček Smím se prosím pěkně velmi slušně optat, kdo tu teď dal tady tu poslední 
odpověď za ANO? Myslím jméno a příjmeni Emotikona smile 
 
•  David Sedláček Hezký... Ale u toho žlutýho debílka chybí to jméno... 
 
•  David Sedláček Škoda že po sobě mažete příspěvky... Pak ta "diskuze" nedává smysl... (Pro 
vysvětlení: někdo nejmenovaný za ANO dal pod tu prosbu o sdělení jména veeeelkého 
žlutého smailíka) 
 
•  ANO 2011 Šlapanice Pane Sedláčku, Vy si vystačíte sám i s lajkováním Emotikona 
grin.Proč jste to se mi líbí zrušil pane poslední spravedlivý? 
 
•  David Sedláček No... Fajn... A teď to jméno... 
 
•  ANO 2011 Šlapanice nejsme u výslechu - nebo koalice to teď tak zavádí??? To jste trošku 
mimo pane. 
 
•  ANO 2011 Šlapanice Mějte se hezky a přispívejte na stránky nezávislých spolků( ČŠ, 
Změna, a Nezávislí 2014). Děkujeme 
 
•  David Sedláček Ja jsem se slušně zeptal, a vy místo smajliků byste mi mohli slušně 
odpovědět... 
 
  ANO 2011 Šlapanice Pane Sedláčku , je velice zajímavé že 90 % příspěvků. které napadají hnutí 
ANO na fb ANO 2011 Šlapanice jsou od členů Komise rady města pro informace a média- pí 
Rabušicová , Vaše maličkost , Ing. Zmeškal a občas se přidá i předseda MVDr. Růžička.Domníváme 
se , že členové komise RM pro informace a média by měli dělat svoji práci pro město "nadstranicky" , 
tak jak to dělají členové komisí za ANO, a ne útočit na opoziční hnutí. Chce někdo na fb profilech 
Nezávislí 2014 , Změna , Čisté Š... aby jste hlásili jména???Profil ODS jaksi nefunguje paní 
Rabušicová.Nikdo to nechce.. Píšete celá koalice až na minimální vyjímky anonymně.Tak prosím si 
nechte provokace , běžte si dát páva a dobrou noc. Na Vaše komentáře již nebudeme reagovat.Těšilo 
nás 
 
•  ANO 2011 Šlapanice Již pro to existuje název - Komunikační šikana. 
 
•  David Sedláček Ja vás přece nešikanuju.. Ja píšu pod svým jménem... Za každým 
příspěvkem si stojím... A bylo by fér vědět s kým komunikuji... Nebo vy se stydíte za to co 
napíšete? Tak to raději nepište vůbec... A když do úvodního příspěvku napíšete vyloženou 
nepravdu, a já vím že to je špatně (a třeba jen nedopatřením), tak se ozvu.. Až něco takového 
napíše někdo jiný, pak se ozvu tam... 
 
•  David Sedláček A jeste drobnost... Když sedím v nějaké komisi, tak jako soukromá osoba 
nesmím psát příspěvky na FB? Nebo jak mám rozumět té "nadstranicke" práci pro město? 
 
•  Lenka Rabušicová Vážené anonymní a tudíž pro mě zbabělé ANO, stále jste mi 
nevysvětlilo, na základě čeho uvádíte, že máte špatné zkušenosti s činností školní družiny, 



kde pracuji. Chtěla jsem po vás, abyste uvedl, o jaké zkušenosti se jedná, co a kdy se 
přihodilo a jak...Zobrazit více 
•  Lenka Rabušicová A pokud se vám nelíbí, že lidé (ano, i členové KIM jsou lidé) reagují na 
vaše postoje a prohlášení, proč vstupujete do komunální politiky? Připomínáte mi jednoho 
hrdinu z Cimrmanovy hry - hrozně si přál mít hospodu, ale vadilo mu, že mu tam lezou lidi... 
•  David Sedláček Paní Rabušicová... My už víme jak to je... Ty anonymní nesmyslné posty 
nepíše nikdo z ANO... Ale nějaká patnáctiletá (zřejmě drogově závislá) holčička, která má 
problémy s učením... rodičům bere počítač a za stranu ANO se jen vydává...  
 

 
 
•  Pavel Zmeškal Tak jsem si celou noční diskusi přečetl a musím říct, že p.Sova umí stále 
překvapit svými myšlenkovými pochody. Asi požádám některé kolegy psychology o profil 
tohoto člověka:) .Zajímal by mě odborný názor na "toto". 
 
Pavel Zmeškal Musím si to na památku uložit, tuším, že p.Sova tyto "zplodiny" zase smaže. 
 


