Hnutí Trikolóra, Svobodní, Soukromníci.
V Praze dne 2.8.2021

Věc: Sdělení, výzva, předžalobní upomínka

Dne 21.7.2021 proběhla schůze členů místní organizace Praha 10 hnutí Trikolóra, na základě
rozhodnutí předsednictva kraje Praha, svolaná Václavem Kubatou.
Na schůzi jsem se dostavil já, jako místopředseda MO Praha 10, dále Mgr. Aleš Choděra a
JUDr. Jiří Solil, řádní členové MO Praha 10, s tím, že předsedkyně MO Praha 10 Jitka Zárubová
se řádně omluvila z důvodu nemoci svého dítěte. Přítomni pak byli další čtyři údajní členové
MO Praha 10, kteří byli bez vědomí MO Praha 10 kooptováni předsednictvem kraje Praha hnutí
Trikolóra a představeni dne 22.6.2021 při předchozí takto svolané schůzi MO Praha 10 dne
22.6.2021 v účelovém počtu domnělé většiny s jediným hlavním cílem, a to ovládnutí MO
Praha 10 osobami, které si přeje předsednictvo kraje Praha, resp. někteří jeho členové, a
především dosadit do funkce předsedy MUDr. Marka Zemana, kdy bylo zaznamenáno
v posledním roce a půl již několik podobných pokusů. .
Předmětnou schůzi zahájil pan Václav Kubata, JUDr. Jindřich Rajchl, který bezprostředně
předal slovo místopředsedovi předsednictva kraje Praha, který začal dávat hlasovat. Předtím
sice konstatoval stížnost našich členů na postup v souvislosti s poslední členskou schůzí, kde
bylo mimo jiné namítáno odmítnutí údajné inzerované nečinnosti MO Praha 10, naopak
zdůrazněna nečinnost předsednictva oblasti Praha s konkrétními skutečnostmi, snaha o
zablokování činnosti MO Praha 10 nerozhodnutím o jejích dalších členech, když právě
nedostatek členské základny je následně vyčítán tím samý orgánem, který k tomuto
zablokování přikročil, neobtěžoval se ani rozhodnout a byl zcela nečinný a v neposlední řadě
zpochybnění členství oněch čtyř nových, účelové kooptovaných, osob, určených k ovládnutí
MO Praha 10, s tím, že o nich bude rozhodnuto. Následně se však choval jako by již rozhodnuto
bylo a hlasování probíhalo přesně podle připraveného harmonogramu. Veškeré námitky proti
tomuto postupu byly odmítnuty s tím, že je údajně „nečetl“. Toť jediný a univerzální argument.
Na druhou stranu jsme se dozvěděli, že ačkoli nemá být pravdou snaha dosadit pana M. Zemana
do vedení MO Praha 10, přes předložené důkazy a absenci rozhodnutí, tak on sám s ním má
plně a úzce spolupracovat. takže jsme se alespoň dozvěděli, kdo pana Kubatu již roky nutká
k tomu, aby byl tento malý převrat uskutečněn.. Dotyčný se na funkci tetelil již na červnové
schůzi, která se ovšem nekonala a neopomněl účelově a nepravdivě obvinit vedení MO Praha
10 z jejího odložení na 21.7.2021 v důsledku nejasnosti existence členství dalších členů MO
Praha 10. Když pan Rajchl dokonce označil námitky za „demagogické“, což byl naopak po
celou dobu jeho přístup, s kolegou Solilem jsme se omluvili a odešli ze schůze.
Výsledek schůze mi znám není, její existenci de iure neuznávám, neboť nebyla svolaná MO
Praha 10, ačkoli k tomu nebyl důvod, ignorovala shora uvedené stížnosti a námitky (protože je
pan Rajchl nečetl…) a byla většinově tvořena osobami, jejichž členství bylo řádně
zpochybněno. Postoj pana Rajchla, který má na starosti legislativu, jednoznačně vystihuje, kam
až se hnutí Trikolóra dosud dostalo, jak hluboký nezájem má pražská organizace o skutečnou

činnost MO v městských částech a za jedinou započitatelnou činnost považuje pasivní účasti
na schůzích, ve kterých exhibuje pan Rajchl a spol. Připadali jsme si jako na schůzi hnutí ANO.
Vzhledem k shora uvedenému tak i za kolegu Solila a naši předsedkyni Jitku Zárubovou činím
proto stížnost proti takovému nezákonnému postupu a žádost o řádné přešetření a rozhodnutí.
Dle našeho názoru předsednictvo kraje Praha po dobu více než roku a půl účelově blokuje
činnost MO Praha 10, nejenom, že nezamítá, ale dokonce ani nerozhoduje o přijetí navržených
a odhlasovaných nových členů MO Praha 10, aby se to nemuselo zdůvodňovat, nereaguje na
podněty z MO Praha 10, ani její aktivní pracovní činnost, mimo jiné návrhy článků, a jediné
své snažení zaměřila na nepravdivé a účelové osočení vedení MO Praha 10 ve snaze tuto
ovládnout svými domluvenými osobami. Tento postup odporuje nejenom stanovám hnutí
Trikolóra, lidské slušnosti a morálce, objektivním skutečnostem, ale mimo jiné i obecně
závazným právním předpisům. Od nečinnosti, povětšinou účelové, předsednictva kraje Praha
hnutí Trikolóra, jmenovitě pana Václava Kubaty a zejména Šlajchra (???), svědčí i právě
proběhlá schůze z 21.7.2021, tedy nečinnost při rozhodnutí o předcházející stížnosti a další
neoprávněný postup odůvodněný, opakuji, že to pan Šlajchr neslyšel.
V tomto smyslu si dovoluji konstatovat například § 4 zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování
v politických stranách a politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů, zejména písm. b)
tohoto ustanovení: „vznikat a vyvíjet činnost nemohou strany a hnutí, které nemají
demokratické stanovy nebo nemají demokraticky ustanovené orgány“, resp. písm. d) tohoto
ustanovení: „jejichž program nebo činnost ohrožují mravnost, veřejný pořádek nebo práva a
svobodu občanů“.
Jako řádný člen hnutí Trikolóra, i jako stále místopředseda MO Praha 10, bez ohledu na
předpokládaný, byť dosud neznámý, výsledek schůze z 21.7.2021, proto žádám o důkladné
prošetření a skutečné rozhodnutí a zjednání nápravy. Zároveň vyzývám pana Václava Kubatu i
Šrajchla k rezignaci na jejich funkce v předsednictvu kraje Praha hnutí Trikolóra. V dané věci
si vyhrazuji právo, v zájmu hnutí Trikolóra samotného a jeho členů, kteří mají skutečný zájem
o jeho činnost a nikoli pouze o rozdávání funkcí, další právní postup, jak k orgánům
Ministerstva vnitra, tak prostřednictvím soudu. Vnímejte prosím tento přípis, z důvodu
pokračování v nezákonné činnosti, resp. nečinnosti, ze strany některých členů předsednictva
kraje Praha hnutí Trikolóra i jako předžalobní upomínku. V případě potřeby jsem jako vždy
ochoten i k osobní schůzce.
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