
Tiskové prohlášení Bc. Zdeňka Pavlíčka, 

mluvčího a člena vedení Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ, 

kandidáta Suverenity – bloku Jany Bobošíkové do Senátu a na primátora města Ostravy. 

 

 

   V minulých dnech přinesla česká média celou řadu příspěvků Zdeňka Bakaly ke kauze bytů 

bývalé OKD. Jako jeden s oklamaných nájemníků a člen Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ 

jsem podrobně seznámen s celou kauzou, jejím průběhem, a mám k dispozici důkazy, které 

vyvracejí nepřesnosti, polopravdy a lži, které se v těchto příspěvcích objevují. 

   Způsob, jakým jsou fakta účelově vykládána a interpretována, mě vede k úvaze, že je tak 

činěno záměrně, s cílem zmást veřejné mínění ve prospěch současného vlastníka, a očernit 

Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ.  

   Vzhledem k dosavadnímu přístupu Zdeňka Bakaly a vlastníků ke kauze a k nájemníkům, 

kdy opakované veřejné přísliby nájemníkům jsou následně popřeny, předkupní právo 

nájemníků nejprve vypovězeno, a následně veřejnost ujišťována, že toto právo vyplývá ze 

zákona, kdy podrobný rozbor skutečností kauzy, provedený soudem v 13-ti stránkovém 

rozsudku je zpochybněn Bílou knihou subjektivních výkladů a účelových polopravd, 

smíchaných s mentorským filozofováním nad stavem naší demokracie, mě takový postup 

nepřekvapuje.  

   Jako člen Sdružení nájemníků, jako občan a slušný člověk se však musím co nejdůrazněji 

ohradit proti urážkám a lživým prohlášením Zdeňka Bakaly, která pronesl pro ČT, odvysílané 

v pořadu „Události v regionech – Ostrava“ dne 22. 9. 2010.  

   „Zdeňku Bakalo, jste lhář! Nejsem členem Zaorálkovy politické bojůvky, nikoho nevydírám, 

protože nejsem vyděrač ani gauner! Nevydírám Zdeňka Bakalu ani společnost RPG Byty, 

nejde mi o politický ani osobní prospěch! Nechci, aby mě ani jiným, rozdával Zdeněk Bakala 

byty zadarmo, abych ho obratem zpeněžil! 

   Nemám prostředky, čas ani chuť psát žaloby a běhat po soudech, nepatřím k lidem, jejichž 

čest a slušnou pověst musí hájit soud! Bylo by ale dobré, kdybyste si, Zdeňku Bakalo, 

uvědomil, že svými urážkami na adresu členů Sdružení nájemníků jste překročil hranici 

slušnosti. Téže slušnosti, jaké se sám pro sebe dožadujete v soudním sporu.“ 

 

Zdeněk Pavlíček 

V Ostravě 24. září 2010 

 

 


