Předžalobní výzva Aleši Kejvalovi, bývalému kandidátovi ANS
Předsednictvo ANS, rozšířené o předsedy krajských klubů a členy Rozhodčí komise,
vyzývá Aleše Kejvala, aby okamžitě zanechal svého pomlouvačného počínání vůči ANS
a její předsedkyni.
Aleš Kejval nikdy nebyl členem ANS. Od 20. 4.2021 byl pouze kandidátem ANS. Podle
stanov nemohl být volen do žádných orgánů, ačkoliv se opakovaně nechal „zvolit“
několika kandidáty ANS v Královehradeckém kraji za „předsedu“ kraje.
Aleš Kejval byl vyloučen rozhodnutím předsednictva ANS pro opakované porušování
stanov a dobrých mravů dne 12. 7. 2021.
Aleš Kejval rozesílal své nevyžádané lživé a pomlouvačné emaily předsedům různých
politických stran, členům ANS a sympatizantům ANS, jejichž emailové adresy mohl znát
jen z adresáře webu ANS, který byl skupinou vyloučených členů ANS znepřístupněný
pro vedení ANS, a proto byla bývalému správci zaslána předžalobní výzva, aby do rukou
předsedkyně předal veškeré přístupové kódy k webový stránkám ANS.
Předsednictvo ANS žádá Aleše Kejvala, aby na všechny adresy (které používal) zaslal
omluvný email za to, že poškodil dobré jméno ANS a osobně i předsedkyni PhDr.
Vladimíru Vítovou, Ph.D., svými lživými pomluvami.
Předsednictvo ANS zvažuje podání trestního oznámení pro maření voleb, trestního
oznámení v souvislosti se zneužíváním informačních technologií (§§ 230,231 a další
tr. zák.), občansko právní žalobu za pomluvu a dále i oznámení Úřadu pro ochranu
osobních údajů pro zneužití databáze orgánů ANS, případné další trestné činy.
Přílohy:
1) Usnesení 25. P ANS ze dne 12. 7. 2021
2) Email A. Kejvala ze dne 22. 7. 2021, zaslaný všem
3) Ukázka jedné z mnoha reakcí na dopis A Kejvala
V Praze dne 27. 7. 2021
PhDr. Vladimíra Vítová, Ph.D., předsedkyně ANS
Mgr. Marek Adam, 1. místopředseda
Václav Kupilík, místopředseda ANS
Jitka Entlichová, místopředsedkyně ANS
Mgr. Karel Redlich, předseda KK ANS Liberec
Blanka Čejková, předsedkyně KK ANS Střední Čechy
Mgr. Michal Ondrej předseda KK ANS Jižní Čechy
Věra Bouřová, pověřená řízením KK ANS Praha
Zdeňka Tymlová, pověřená řízením KK ANS Morava
Ivo Novák, pověřen řízením KK ANS Ústí nad Labem
Ing. Andrea Ondrejová, členka Rozhodčí komise
Dana Pátková, členka Rozhodčí komise

