
Předmět: Re: předvolební beseda
Od: "AK Solil Fiala a spol." <ak@solilfiala.cz>
Datum: 01.09.2021 14:19
Komu: m.v.zeman@seznam.cz
Kopie: Jaroslav Fiala <jaroslav.fiala@email.cz>, zarubova@volimtrikoloru.cz

Vážený pane doktore,

v návaznos  na Váš přípis, který mi byl doručen včera ve velice pozdní noční hodině a kterým mne
zvete dnes na schůzi, konstatuji následující.

Nejen můj názor na Vaši osobu i Vaše zvolení již dobře znáte. Považuji Vás za vysoce
kontroverzního a navíc nikoliv za řádného člena hnu  Trikolóra na Praze 10, stejně jako Vaši partu,
kdy jste byli uměle a účelově dosazeni v rámci zákulisních ple ch a rozdávání funkcí v rozporu
nejen se zákonnými podmínkami, ale i stanovami hnu  Trikolóra. Už vůbec pak nikoliv za předsedu
této organizace, kterým jste se pravděpodobně nelegálně stal na nezákonné valné hromadě, ze
které jsem neobdržel mimo jiné ani zápis, svolané Vaším kamarádem Rajchlem, potažmo Kubatou,
po odchodu řádných členů hnu  Trikolóra z Prahy 10.

Zároveň považuji za dos  výmluvné právě svolání předmětného setkání den před jeho konáním,
navíc v nočních hodinách, to vše před 6 týdny do konání voleb, jako jedinou "činnost" Vaší osoby.

Přeji Vám hodně štěs  při předs rání další činnos .

JUDr. Jiří Solil

Dne 31.08.2021 v 22:41 m.v.zeman@seznam.cz napsal(a):

Hezký večer,
vzhledem ke konci prázdnin a startující předvolební kampani si Vás dovoluji pozvat na
neformální setkání zítra v Kozlovně na Vršoviské ulici 80 v 15,30  s cílem naplánovat naše
předvolební akce na Praze 10.

Na základě diskuze s panem místopředsedou Alešem Choděrou se kloníme k organizaci
kontaktní kampaně prostřednictvím  stánku  TSS v roli pe ční pla ormy Pe ce za zachování
české koruny podle pe čního zákona, který umožňuje postavit náš stánek ve veřejném prostoru
kdekoliv, kde nepřekáží, aniž bychom museli žádat o zábor. Stánek bude od pondělka k dispozici.
Předpokládáme jeho rotaci na stanicích metra Strašnická, Skalka a také v blízkos  nákupního
střediska EDEN. Navrhujeme vždy pondělky a čtvrtky v 16-18.hodin, v posledním týdnu ještě
středu ráno.
Prosím rozmyslete si Vaší účast na stáncích.

Omlouvám se za brzký zítřejší termín našeho jednání, je to dáno koncem prázdnin. V případě
Vaší zítřejší neúčas  mi prosím napište, zda a  kdy se můžete kampaně zúčastnit.

Děkuji a jsem s pozdravem Marek Zeman
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--
MUDr. Marek Zeman, MBA
předseda MO TSS Praha 10
e-mail: m.v.zeman@seznam.cz
+420 724 800 970

-- 
AK Solil, Fiala a spol.
Jakubská 647/2, 110 00 Praha 1
Tel.: +420 224 815 583
Fax: +420 224 813 311
ak@solilfiala.cz
www.aksolilfiala.cz
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