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střední čechy

C
o jste za to dostali? Vy
jste syčák!
Prodej historické bu-

dovy příbramské polikli-
niky před dvěma a půl lety dopro-
vázela emotivní atmosféra. Zastu-
pitelé ČSSD a ODS 19. prosince
2011 rozhodli, že objekt získá za
20,5 milionu společnost Triticum.
Poliklinika je dnes bez lékařů, za-

jímavá budova v centru chátrá, sta-
rosta města Josef Řihák povýšil na
hejtmana kraje, ale emoce zůstáva-
jí v Příbrami stejné.
A nejen to.
Prodejem se stále zabývá poli-

cie. Jak MF DNES už včera infor-
movala, vyšetřovatelé dokonce ne-
chali budovu obstavit, aby s ní ne-
bylo možné nijak nakládat. Podle

právníků to může svědčit o váž-
ném podezření z nekalostí při pro-
deji.
„Určitě to byl podvod, jsem pře-

svědčen, že šlo o neférový a dopře-
du domluvený prodej, ve kterém fi-
guroval tehdejší starosta Příbrami
Řihák,“ tvrdil včera Jindřich Va-
řeka, který se účastnil soutěže se
svou firmou Ravak. Ravak nabízel
za budovu 19,5 milionu.
Podle Vařeky neměl Řihák zá-

jem, aby se o prodeji moc vědě-
lo. „S obálkami se navíc rozhodně
manipulovalo. Myslím, že vítězná
nabídka byla dodatečně upravena,
aby firma zvítězila,“ říká.
Řihák v minulosti opakovaně

uvedl, že prodej byl v pořádku. Na-
posledy ve čtvrtek: „Město postu-

povalo v souladu s platnými záko-
ny, tudíž nevidím důvod se něče-
ho obávat,“ řekl MF DNES. Včera
už však na další otázky odmítl od-
povědět. MF DNES chtěla znát
jeho argumenty ke kritice prodeje.

„Na přihlášení do soutěže byl
velmi krátký čas, zájemci museli
složit vysokou kauci šest milionů
a neměli ani možnost si detailně
prohlédnout budovu, kterou chtěli
kupovat,“ vyjmenovává Vařeka
spornémomenty výběrového říze-
ní a upozorňuje také na příliš vel-
kou prodlevumezi otevřením obá-
lek a jejich vyhodnocením.
„Vítězná firma věděla, jaké jsou

v obálkách nabídky, a podle toho
dala dodatečně svou nabídku,“ tvr-
dí.

Vedoucí investičního odboru
příbramské radnice Zdeněk Ška-
loud, jeden z trojice lidí, kteří byli v
říjnu 2011 přítomni otevírání obá-
lek, včera ujišťoval, že nic takové-
ho se nestalo. „S ničím jsme nema-
nipulovali, z trezoru jsme vzali
obálky s nabídkami, otevřeli je a vi-
děli, že nejvyšší nabídku dala fir-
ma Triticum,“ uvedl.
Policejní spis upozorňuje na

chování další členky komise, Věry
Černé, šéfky odboru realit. V den
otevírání obálek dostala dopis dal-
šího zájemce o polikliniku, firmy
Rodiso, jejíž zástupce chtěl být při
otevírání. Černá mu údajně odpo-
věděla, ale později uvedla, že pou-
žila špatnou adresu. E-mail tedy
nepřišel. » Pokračování na str. B2

Podvod, nebo čistý obchod?

Rodina Zleva syn Arnošt, dcera
Žofie, František Ferdinand, jeho
manželka Žofie a starší syn
Maxmilián. Vlevo nahoře Parůžkový
pokoj se srnčími a kamzičími
trofejemi. 2x foto: archiv Lukáše Pavlíka

KONOPIŠTĚHodiny odbíjejí čas ve-
čeře. Kolem stolu v soukromé jídel-
ně konopišťského zámku sedí
František Ferdinand d’Este, jeho
manželka Žofie a malí Maxmilián,
Arnošt a Žofinka.
Následník rakousko-uherského

trůnu byl pedant a vyžadoval přís-
nou disciplínu. Žádné vylomeniny
nejsou povoleny. U stolu přesto
vládne rodinná pohoda.
Konopiště bylo Františkovo nej-

oblíbenější panství. Kde jinde by
měl také velký příznivec lovu

v únoru, v období honů, trávit čas.
Okolí zámku obklopovaly krásné,
rozsáhlé honitby plné zvěře.
Tohle však byla poslední zima,

kterou František na Konopišti pro-
žil. Byl únor 1914 a o čtyři měsíce
později, ve slunečnou červnovou
neděli, ho v Sarajevu zastřelil aten-
tátník Gavrilo Princip.
„Ještě předtím, než arcivévoda

zaostalý a zpustlý zámek v roce
1887 koupil, sem z Prahy jezdil stří-
let spolu s korunním princem Ru-
dolfem. Byl to jeho velký přítel,“ vy-

práví Lukáš Pavlík, který se obdo-
bím Rakouska-Uherska a historií
zámku Konopiště zabývá.
Podle vzpomínek pamětníků,

které se Pavlíkovi podařilo nasbí-
rat, František Ferdinand nevydržel
dlouho na jednom místě. Rád
a často cestoval.

Zámek pro „nerovnorodý“man-
želský pár představoval jakési úto-
čiště. Zde byl stranou od všeho ru-
chu, a především nenávisti dvora
vůči Žofii, prosté české šlechtičně.

» Pokračování na str. B3

ROZHOVOR Zámecká paní končí
Kastelánka Marie Krejčová po
25 letech odchází z Konopiště Strana B3

INZERCE

V podzámčí Jen výjimečně
František dovolil, aby se lidé
procházeli po zámeckých
parcích. Naposledy pouhé tři
dny před smrtí. Foto: archiv zámku

Poslední zima následníka trůnu na Konopišti

Krátce
ŘÍČANY

Soud potvrdil neplatné
rozhodnutí o sídlišti
Nejvyšší správní soud potvrdil roz-
sudek, který označil územní roz-
hodnutí pro bytový komplex v loka-
litě Fialka za neplatné. Místní ob-
čanské sdružení, které proti výstav-
bě projektu dlouhodobě protestu-
je, to označilo za zásadní zvrat.
Podle zástupkyně developera však
nový verdikt stavbu nezastaví, pro-
tože projekt už získal platné staveb-
ní povolení. (mk)

NYMBURK

Město prodává na Aukru
nepotřebný majetek
Zametací vůz, dodávku či vari se-
stavy si mohou koupit lidé v inter-
netové dražbě na jednom z největ-
ších českých aukčníchwebů. Nabí-
zí je tam nymburská radnice. Na-
příklad stará dodávka se zde zača-
la dražit na částce kolem čtyř tisíc
korun. Radnice tímto způsobem
prodává nepotřebný majetek při-
bližně třikrát do roka. Nynější draž-
ba končí v neděli. (tje)

JÍLOVIŠTĚ U PRAHY

Opilé matce na zastávce
vypadlo dítě z kočárku
Podnapilé ženě, která včera odpo-
ledne vystupovala z autobusu po-
blíž vysílače Cukrák nedaleko Pra-
hy, vypadlo z kočárku dítě. Utrpě-
lo drobné poranění a z preventiv-
ních důvodů bylo převezeno na vy-
šetření do nemocnice. Opilá dva-
ačtyřicetiletámatka skončila na po-
licii. Nadýchala tři promile alkoho-
lu. (luk)

STŘEDNÍ ČECHY

V provozu zůstávají tři
lyžařské areály
O víkendu zůstanou v provozu tři
středočeské lyžařské areály. Lyžo-
vat se bude naMonínci, na Šibenič-
ním vrchu u Mnichovic a v Cho-
touni u Prahy. Tam například leží
průměrně padesát až sedmdesát
centimetrů sněhu. Podmínky
pro lyžování jsou podle provozova-
telů vyhovující, dosněžování sjez-
dovek ale brání teploty nad bo-
dem mrazu. Naopak tuto sezonu
už lyžařům neotevřou ani ve ski
areálu Kvasejovice u Sedlce-Prči-
ce, ani na příbramské sjezdovce Pa-
dák. (ČTK)

Počasí v kraji

FAKTA

Na co včera Řihák
odmítl odpovědět

■ Zda se bavil před oznámením
o prodeji polikliniky o této věci
s Pavlem Brejchou.

■ Zda věděl, že Brejcha posílá
téměř dvacet milionů firmě, která
městskou polikliniku získala.

■ Proč měla komise pro otevírání
obálek netradičně jen tři členy?

■ Proč radnice tak moc spěchala
s prodejem polikliniky, že nechala
na zaslání nabídek jen 14 dní?

HOKEJ Okresní derby
Boleslav zahájí boje v play-off
proti Benátkám. Strana B4

Loděmi o dno
Vodáci s obavami vyhlížejí start
nové sezony

Více informací najdete
na pocasi.idnes.cz
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» Téma MF DNES Pro jedny je prodej příbramské polikliniky obrovským podvodem, pro druhé křišťálově čistým obchodem. MF DNES
včera oslovila některé aktéry obchodu. Hejtman Josef Řihák, který byl v době prodeje starostou Příbrami, odmítl dotazy zodpovědět.


