
Hnuti Trikolora, Svobodní, Soukromníci 

 

V Praze dne  25.6.2021 

 

Věc:  Sdělení, výzva, stížnost 

 

 

Jako vedení stranické organizace politické strany Trikolora pro Prahu 10 se tímto obracíme 

nejen na vedení strany s následujícím sdělením.  

Dne 22.6.2021 proběhla schůzka, pravděpodobně nikoli schůze, naší organizace, kterou bez 

jakékoli konzultace ohledně místa a času svolal Ing. Kubata, předseda pražské organizace 

strany. Na schůzku se dostavili Mgr. Jitka Zárubová, jako předsedkyně, Mgr. Jaroslav Fiala, 

jako místopředseda, a dále JUDr. Choděra, JUDr. Solil a Iva Větrovská a Pavel Šťastný 

V doprovodu Ing. Kubaty pak byli přítomni čtyři muži, z nichž se představil pouze jeden, a to 

Dr. Marek Zeman.Ing. Kubata bez zahájení schůze z procedurálních důvodů ohledně nejasností 

zániku členství některých členů přednesl informaci, že přítomní muži jsou nyní již členy 

stranické organizace pro Prahu 10, bez ohledu na to, že se tak stalo bez jejího vědomí. Následně 

inzeroval jakousi nespokojenost s údajnou nečinností, bez bližší specifikace. 

K tomuto bylo ze strany řádných členů naší organizace uvedeno, že se podobné informace 

nezakládají na pravdě, ba právě naopak. Byla uvedena konkrétní činnost, kterou naše 

organizace vyvíjela, především pak publikační, která se nesetkala s žádnou odezvou. Vytýkána 

byla také naprostá nekomunikace ohledně podstatných věcí týkajících se strany, ať již ve vztahu 

k volbám či spojování s jinými subjekty nebo nastavení politické strategie pro různé obory. 

Zcela odmítnuto jako účelové bylo tvrzení, že se zástupci Prahy 10 nemají zúčastňovat setkání 

strany, s tím, že v několika případech došlo k řádné omluvě a v jiných se schůze nekonaly, ať 

již z důvodu určení špatného místa či nefungující techniky, jak bylo stanoveno. Navíc Ing. 

Kubatou inzerovaná činnost ohledně konání schůzí i v době Covidu je dle prokazatelných 

důkazů pouze předstíráním aktivity a je spojena s několikahodinovými nicneříkajícími 

monology, které sice svědčí o jisté aktivitě, ale nesporně nežádoucí. Zároveň byla uvedena 

nečinnost pražské organizace strany při přijímání nových členů, kteří na své přijetí čekají již 

rok a půl (!). V tomto smyslu bylo odkázáno i na jednomyslně přijaté usnesení naší organizace 

z června 2020. K tomu Ing. Kubata uvedl, že o přijímání nových členů nebylo rozhodováno, 

neboť se vůbec nemělo řešit, neboť jmenovaní nemají mít bydliště na Praze 10. Na skutečnost, 

že se jedná o příkrý rozpor se stanovami strany, především čl. 11, navíc za situace, kdy příchozí 

muži, údajní noví členové naší organizace, taktéž nemají bydliště na Praze 10 (!), pak již 

neodpověděl.  

Následně z naší strany bylo uvedeno, že více než rok a půl zpět, zhruba v prosinci 2019, již pan 

Ing. Kubata oslovil místopředsedu naší organizace se snahou nikoli pouze o přijetí, ale 

funkčního zařazení jako člena Dr. Zemana. Tento postup pak byl upgradován v létě 2020, kdy 

Ing. Kubata inicioval schůzku s Mgr. Zárubovou, zde jí nabízel „povýšení“ do městských 



orgánů strany za předpokladu, že bude odejit ze své funkce Mgr. Jaroslav Fiala a předsedou se 

stane Dr. Zeman 

Ing. Kubata následně reagoval obviněním ze lži, které však nikterak nedoložil, proti 

předloženým důkazům, a poté prohlášením, že rozhodně nemá být manipulátorem, opět bez 

jakýchkoli důkazů, což bylo vzhledem ke shora uvedenému odmítnuto.  

Následně se setkání ukončilo.  

Jako vedení naší obvodní organizace strany činíme toto prohlášení. Naše stranická organizace 

byla po celou dobu aktivní, zúčastňovala se podstatných jednání, např. setkání s bývalým 

předsedou Václavem Klausem mladším, jednala i s jinými stranickými organizacemi, a snažila 

se vyvíjet činnost, která byla pražským vedením strany naprosto bojkotována. Na výtky v tomto 

smyslu stranické vedení Prahy nikdy nereagovalo. Jeho jedinou činností, resp. Ing. Kubaty, 

bylo v časovém intervalu delším než rok a půl ovládnutí naší stranické organizace osobou Dr. 

Zemanem. Když se mu to nepodařilo nabídkami různých výhod, tak přistoupil k shora 

uvedenému postupu, kdy bez vědomí stranické organizace, pod nepravdivou záminkou její 

údajné nečinnosti, kooptoval čtyři další členy této obvodní organizace a ty si přivedl na schůzi, 

kterou sám svolal, ve snaze prosadit svou dlouhodobou iniciativu. To vše, když při 

bezprecedentním porušení stanov strany po dobu déle než rok bylo bez rozhodnutí a projednání 

bojkotováno přijetí navrhovaných nových členů do naší organizace, pod záminkou, že nemají 

trvalé bydliště na Praze 10, ačkoli tito prokázali svůj skutečný zájem a vazby na Městskou část 

Praha 10, a zejména by byli nepostradatelným odborným přínosem. To však Ing. Kubatovi 

vůbec nevadilo při pokusu o kooptování nových členů bez vědomí naší organizace, kde tyto 

podmínky pochopitelně také splněny nebyly. Mimo jiné právě u Dr. Zeman, který se při 

zmíněné schůzce zjevně již cítil předsedou naší organizace. Dokonce osočil předsedkyni naší 

stranické organizace, že poté, co mu na pokyn Ing. Kubaty v minulosti zavolala, si jej dále již 

dovolila nekontaktovat. Vskutku drzost (!). 

Jsme přesvědčeni, že podobné metody jsou neudržitelné, a to dokonce nejen v demokratických 

politických stranách. Navíc, vyjma dalšího, zde vyvstává i možné důvodné podezření 

z naplnění skutkové podstaty trestného činu. Všichni členové naší organizace vstoupili do řad 

naší politické strany se snahou nezištně pomoci při jejím uplatnění a fungování. O tu zjevně 

nebyl žádný zájem. Jediným zájmem bylo ovládnout naši organizaci spřízněnými lidmi. A to 

v podstatě již od samých počátků fungování naší strany. Je veřejným tajemstvím, že podobá 

situace není dána pouze u naší obvodní organizace a možná právě to výrazně přispělo 

k dosavadním ne zcela uspokojivým výsledkům. Zdůrazňujeme, že nikdo z naší organizace 

(čtyři osoby, z nichž tři neznámé, nepovažujeme za řádné členy naší stranické organizace) nelpí 

ani na našich funkcích a pokud bude zachován současný stav, ani členství ve straně. Namísto 

poděkování za dosavadní výsledky, podporu i ve složitém období, zde posloucháme účelové a 

nepravdivé osočování ze strany Ing. Kubaty jako zástupné hledání problému. Žádáme proto, 

aby věc byla bezodkladně řádně vyšetřena a naše organizace byla vyrozuměna. V dané věci si 

navíc dovolíme navrhnout i celostranickou diskuzi na toto téma. 

 

S pozdravem                                                                   J. Zárubová, J. Fiala, J. Solil 

                                                                                               členové MO Praha 10 



                      


