
Reakce společnosti Flow East k aktuálnímu dění okolo 
Václavského náměstí  

 Response of Flow East regarding the current actions around 
Wenceslas Square 

 
Dobrý den, 
 
 Níže posíláme vyjádření společnosti Flow East k aktuální dění kolem budovy na 
Václavském nám. 47. 
 
 Společnost Flow East provedla dnes další kroky ohledně žaloby proti panu 
Milanu Bryndovi a uhradila soudní poplatky u Obvodního soudu pro Prahu 1, aby tak 
mohla zahájit soudní žalobu týkající se jeho pokusu zastavit výstavbu Květinového 
domu na Václavském náměstí č. 47 
 
 James Woolf, předseda představenstva Flow East řekl: „V ěříme, že pan Milan 
Brynda je jen bílý kůň zdiskreditovaného advokáta, který vystupuje nemorálním a 
zlomyslným způsobem. Rozhodně tak nečiníme lehkovážně, právě naopak. Věříme 
bohužel, že pan Milan Brynda byl přesvědčen k tomu, aby poškodil naši společnost, a 
toto dokážeme u soudu. Veřejné záznamy jasně dokazují, že pan Kužvart byl odmítnut 
jako účastník řízení a zdá se, že využil jeden ze svých kontaktů z dob komunistického 
režimu jako bílého koně.“ 
 
S pozdravem, 
 
Martin Šubrt 
 
_____________________ 
 
 
Dear Madam/Sir, 
 
Please find below a press statement on behalf of Flow East about the current situation 
regarding the building on Wenceslas Square 47. 
 
Flow East has taken further legal action today against Mr Milan Brynda by paying the court 
fee at Obvodni soud pro Prahu 1 and commencing legal action with regard to his attempt to 
halt development at Vaclavske namesti 47 at the company’s Flower Building site. 
 
James Woolf, Chairman of Flow East, says: “We believe Mr Milan Brynda is merely a 
white horse for a discredited lawyer acting in an immoral and malicious manner. We are 
certainly not in the business of suing frivolously, quite the contrary. Sadly, we believe that 
Mr Milan Brydna has been persuaded to take this action to cause our company damage and 
we will prove this in court. As the public records show Mr Kuzvart being rejected as a 
participant it appears likely that he used one of his old contacts from his past under the 
communistic regime as a white horse.” 



 
With best regards, 
 
Martin Šubrt 
BEST Communications 
Všehrdova 560/2 
110 00 Praha 1 
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