
Vážení členové SVJ Tererova 1355/56,

minulé shromáždění bylo ukončeno předčasně poté, co po odchodu pár členů ztratilo

usnášeníschopnost. Program shromáždění byl přitom schválen velkou většinou přítomných a po

dlouhé době to vypadalo, že bude shromáždění klidné a konstruktivní.

Proč bylo minulé shromáždění důležité a proč je jeho předčasné ukončení

problém?

Jedním z hlavních bodů na programu bylo řešení personálních otázek výboru. Po zvolení p.

Chrousta (březen 2022) začal výbor neustále řešit názorové neshody a docházelo i k slovním

výpadům mezi členy výboru (zejména ze strany p. Chrousta). Ve stejné době (nelze ale říci, že to

spolu nutně souvisí) začal někdo dokonce poškozovat majetek tehdejší předsedkyně výboru

Cenkové. Výbor tedy musel nutně požádat členy o přehodnocení dovolby p. Chrousta do výboru.

Proto byl tento bod zařazen na minulé shromáždění. Shromáždění ale neproběhlo celé, na tento

bod se nedostalo - tedy ani na diskusi k němu. Personální problém výboru se tedy nevyřešil, což

je velmi nešťastné.

Pan Kyselý vyzval členy k odchodu ze shromáždění..

K tomuto vyzval pan Kyselý po tom, co zástupce Prahy 11 na jeho dotaz potvrdil svůj mandát

k hlasování, mimo jiné i ve věci personálních otázek. Je důležité si připomenout, že i když Praha

11 má podíl 26%, již při účasti nad 53% je možné ji přehlasovat, což nyní bylo zde splněno. Čím

vyšší účast, tím menší vliv bude mít vlastnický podíl Prahy 11 na hlasování.

K bodu “Návrh na stabilizaci výboru” měl výbor připravené dvě varianty řešení - pokud by

členové nesouhlasili s odvoláním p. Chrousta, podali by 3 členové výboru rezignaci a vyzvali ke

zvolení nového výboru. Protože ale na tento bod nedošlo, ani k diskusi, nedozvěděl se p. Kyselý

ani ostatní členové záměr výboru a zbytečně (nebo minimálně předčasně) přesvědčil některé

členy k odchodu.

Jaké to má následky?

Výbor považuje za klíčové, aby správa SVJ byla stabilní. Nechce tedy hazardovat s variantami,

které by mohly skončit nucenou správou. Považuje tedy za nezbytné, aby shromáždění

pokračovalo tam, kde posledně přestalo. Svolává tudíž nové shromáždění, jehož programem jsou

všechny body, na které se minule nedostalo. Výbor to považuje za zcela logické a nezbytné.

Dům, aby byl strategicky dobře spravovaný, potřebuje stabilní výbor. To je podmínka nutná.

V tuto chvíli nemáme stabilní výbor. Dámy a pánové, toto je velmi vážná situace a

výbor žádá členy SVJ, aby přišli na shromáždění a rozhodli o tom, jak tuto situaci

vyřešit.

Tvrdíme následující:

1. Většina členů našeho SVJ je konstruktivní a má povědomí o tom, že dům je ve velmi

špatném technickém (i společenském) stavu - a to nejhorší je se navzájem hádat a napadat

2. Názoroví vůdci tzv. opozice (pánové Zurek, Kyselý, Vondra) využívají sice svého práva být

nespokojení, současně ale nikdo z nich dosud nevystoupil a neřekl “ukážu vám, jak se to

dělá správně, budu kandidovat do výboru a (ideálně) nechám se i zvolit jeho předsedou”.

Tedy jejich programem je jen kritika poměrů. Taková “kritická žurnalistika”.

Nic proti, ale snaha konstruktivně pracovat pro dům tam reálně vidět není. K této skupině



patří i p. Chroust, který se sice nechal p. Kyselým přesvědčit ke kandidatuře do výboru a byl

zvolen, ale jeho práce ve výboru přesně potvrzuje to, proč ostatní jmenovaní pánové

pravděpodobně do výboru ani nechtějí - ukazuje se, že jeho chaotický, nekonzistentní a

konfrontační způsob práce je prostě zcela nepoužitelný a vlastně i neakceptovatelný (ostatně

stejně to dopadlo, už když byl ve výboru v roce 2014).

3. Členové aktuálního výboru, konkrétně Kateřina Sentenská, Marek Volf a Lenka Cenková,

prohlašují, že jejich motivace pracovat pro dům činností v jeho výboru je přímo úměrná

tomu, jaké podmínky pro práci (myšleno i tým) jim členové SVJ vytvoří. Pokud bude

hlavním předmětem práce neustálé obhajování samotné existence výboru, čelení napadání

ze strany opozičních aktivistů, trpění poškozování osobního majetku, a nutnost spolupráce s

lidmi typu p. Chrousta, pak asi lze pochopit, že tato motivace se bude limitně blížit nule a

tedy povede pravděpodobně k rezignaci této části výboru. A v této situaci se aktuálně

nacházíme.

Prosíme, přijďte na shromáždění osobně nebo dejte plnou moc někomu, kdo má

stejný názor na věci kolem domu jako Vy!!!

Pár organizačních poznámek, na které se ptáte:

● Ano, i tentokrát bude potřeba mít ověřené plné moci. Protože se v podstatě pokračuje v

programu minulého shromáždění, jsou i tyto náležitosti stejné. Nepodceňujte to - na

minulém shromáždění nebylo možné některé plné moci použít, protože nesplňovaly tyto

náležitosti

o ověření plné moci (i pro manžela)

o nebo podpis člena výboru a člena KK

● Plnou moc lze nově přímo na tiskopisu udělit i členovi výboru - můžete si vybrat

kterému. Toto je praxe z jiných SVJ v Praze. Zaškrtněte ale vždy jen jednu možnost, ne

více!

● Pokud bude opět někdo vyzývat k odchodu ze sálu v průběhu jednání shromáždění, pak

vězte, že odejít z jednání je skutečně právo člena SVJ. Nicméně je to extrémní nástroj, u

kterého vždy zvažte, jestli opravdu je pro něj opravdový důvod:

o zbavujete se tím totiž možnosti použít svůj hlas, pokud se bude v jednání

shromáždění pokračovat,

o nebo pokud klesne účast pod limit pro usnášeníschopnost, zamezíte i ostatním

členům, aby vyjádřili svůj názor. Tak, jak se to stalo na minulém shromáždění.

Právem tedy mohou být členové, kteří zůstali v sále, naštvaní na ty, kteří sál

opustili. A samozřejmě je také pravděpodobné, že výbor stejně svolá náhradní

shromáždění, právě z tohoto důvodu. Náklady na toto navazující shromáždění

nejsou zanedbatelné a jdou pomyslně za těmi, kdo svým odchodem přerušili

předchozí shromáždění.

Děkujeme za pozornost.

Pokud vám tento průvodní dopis pomohl lépe pochopit souvislosti, pak je to skvělé. Rádi vás

uvidíme na shromáždění.

Výbor SVJ Tererova 1355/56


