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K dyž dlouho v kuse hraju
šachy, zdá se mi pak
v noci, jak se figurky po-

hybují po černobílých políč-
kách sem a tam. Když náš pes
Sherlock v létě celý den běhá
venku, v noci pak máchá ve
vzduchu všema nohama.
Snad nikdy se mi nezdálo

o práci. Až teď nedávno.
Nestíhali jsme uzávěrku.

Nic se nedařilo, všechno mělo
zpoždění, psal jsem text, ale
na obrazovce bylo bílo.
Stres, napětí panika. Ráno

jsem vstal, vyčerpaný z té děsi-
vé nevědomé zkušenosti a vy-
děšený, že by ta hrůza oprav-
dumohla nastat. Někteří kole-
gové, kteří už podobné horory
měli za sebou, mě uklidňovali,
že noviny vždycky vyjdou.
Vyšly. I druhý den a den po-

tom. Po pár uzávěrkách už
jsem na to snové drama úplně
zapomněl.
Tak to ne, řeklo si nejspíš

podvědomí. Jen buď hezky ve
střehu. Další noc: Píšu a nic,
bílá obrazovka. Drnčí telefony,
všichni zběsile pobíhají po re-
dakci, pomáhají mi kolegové
z redakcí, kde už dávno nepra-
cuju. Soňa, Julie, pan Hlavá-
ček. Jé, dobrý den.
Takže, Soňo, Julie, pane Hla-

váčku, chvíli mě teď nesháněj-
te. Normálně bych Vás všech-
ny rád viděl, ale bojím se, že
když je potkám teď, noční
můry se vrátí.
A dopadnu tak, že po partii

šachů budu ze sna máchat no-
hama i rukama.
Haf.
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Památník jako kulisa

Hvězdy natáčely
na Vojně, film
v neděli uvede ČT
Jan Tříska, Iva Janžurová, Dana
Syslová, Ladislav Trojan, Emília
Vašáryová, Jaroslava Obermaie-
rová, František Němec, Luděk
Munzar, Petr Kostka. Všichni
loni v létě natáčetli na Památní-
ku Vojna Lešetice u Příbrami.
Odehrává se tam děj filmu Pik-
nik, který popisuje, co se může
stát, když se devět kamarádů
s dětmi a vnuky vydá na výlet.
„Piknik se koná na louce u býva-
lého vězeňského tábora Vojna,
kde dnešní kamarádi-starci strá-
vili nejlepší léta života. Z těch
dob je k sobě váže prověřené přá-
telství, v němž by nikdo ze zú-
častněných nečekal trhlinu,“ po-
pisuje Roman Abušinov z Hor-
nického muzea Příbram. Trhli-
na se nakonec objeví, zjistí se, že
mezi kamarády je udavač.
Film Piknik vysílá ČT v neděli od
20 hodin. (son)

E-maily podle vzoru jmeno.prijmeni@mfdnes.cz,@mafra.cz

Sobotní zápisník
Prázdná stránka
a strach
z exkolegů

B
ylo to v době, kdy Josef Ři-
hák pracoval jako veteri-
nární hygienik v Maso-
kombinátu Příbram. Kafi-

lerii v Biřkově na Klatovsku, kam z
Příbrami vozili uhynulá zvířata,
provozoval jistý Jan Oulický.
Bylo pár let po revoluci.
Z Řiháka se později stal příbram-

ský starosta a Oulický získal firmu,
která od města následně koupila
budovu polikliniky.
Podivuhodná náhoda. V příbě-

hu, který popisujeme, je takových
víc.
Někdy po revoluci vstupuje do

děje podnikatel Pavel Brejcha.
S Řihákem jsou stejný ročník,

oba pracují v oboru a ze známých
se postupně stávají dobří přátelé
(Brejchův syn později Řihákovi
pronajímá dům a je jeho asisten-
tem).
Řihák se koncem 90. let stává

členem ČSSD a jeho kariéra cel-
kem rychle stoupá. Už v roce 2000
se jako neznámý politik dostává
z pátéhomísta kandidátky do kraj-
ského zastupitelstva. O dva roky
později je zvolen poslancem, ale
to, co je pro tento příběh zásadní,
teprve přijde – na podzim 2002 se

čerstvý poslanec stává také zastupi-
telem v Příbrami a o čtyři roky poz-
ději starostou.
Jen pro pořádek, jsme v roce

2006. V té době už Pavel Brejcha
podniká v několika firmách: Veta-
mix prodává krmivo pro zvířata,
Jatky Blovice a JatkyDomažlice do-
dávají maso.
TakéOulickýmá podíly v několi-

ka firmách. Ale až v létě 2011 se do-
stává ke společnosti Triticum. Ku-
puje ji od obchodního partnera
Václava Jáchima. Je to vlastně jen
prázdná schránka. Oulický je jako
její majitel zapsán do obchodního
rejstříku 5. září 2011. Ve stejný den
příbramští radní v čele s Řihákem
rozhodují o plánu na prodej budo-
vy polikliniky, ve stejný den je plán
zveřejněn, ve stejný den začíná vý-
běrové řízení.
Oulický se do něj hlásí, stejně

jako další tři firmy. Jenže na polikli-
niku nemá dost peněz, a takmu je
ze dvou různých účtů posílá Pavel
Brejcha, Řihákův blízký přítel. Cel-
kem19,7milionu. Oulického nako-
nec poliklinika stojí 20,5 milionu.
Peníze Brejchovi ani po dvou a půl
letech nevrátil. Lukáš Sapík,

Radek Bartoníček

» Pokračování ze str. B1
Třetím členem komise byl advo-
kát Tomáš Samek, který pro měs-
to pracoval i v dalších případech.
Také on policii tvrdil, že otevírá-

ní obálek bylo zcela v pořádku.
Majitel firmy Tricitum Oulický

potvrdil, že na zaplacení poliklini-
ky použil peníze od podnikatele
a Řihákova přítele Pavla Brejchy.
„O této půjčce jsem policii infor-
moval. Z mé strany bylo stopro-
centně všechno férové, nikoho

jsempři kupování polikliniky neo-
vlivňoval, s nikým jsem nebyl do-
předu domluvený,“ uvedl a kriti-
zoval postup policie, kterámu za-
blokováním budovy znemožnila
jakékoliv nakládání s ní. „Mě po-
stup policie udivuje,“ řekl.
Kriminalisté se případem stále

zabývají i přesto, že předloni pří-
pad odložil příbramský komisař
Emil Mašanka. „Jedná se ‚jen‘
o podezřelé okolnosti, které lze
charakterizovat jako trestuhodné,

nikoliv trestné. Pochybení v roz-
poru se zákonem se nepodařilo
prokázat. Proto nezbylo než věc
odložit, neboť nejde o podezření
z trestného činu,“ napsal v závěru
usnesení z 15. listopadu 2012Ma-
šanka.
Dvacátého listopadu se stal Ři-

hák středočeským hejtmanem.
O pár týdnů později se Mašanka
stal šéfemodboru zakázek na kraj-
ském úřadě. Radek Bartoníček,

Jitka Stefanidesová

Vzpomínka
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UNIQA pojišťovna, součást mezinárodní
skupiny, přijme nové spolupracovníky/ce
pro pobočky v Benešově a v Táboře na po-
zici pojišťovacího poradce ( také na VPP).
Nabízíme
velmi dobré finanční podmínky, profesní růst
v příjemném přátelském prostředí
a plnohodnotné zázemí kanceláře. Telefon
728833111 nebo e-mail: miroslav.ne-
zbeda@uniqa.cz

Nemovitosti-koupě
Činžovní dům a bytový projekt koupí inve-
stiční společnost, tel: 723 255 255

Koupím

Obrazy a starOžitnOsti
prodáte nejlépev aukci
aukční síň, Galerie národní 25,
národní 25 (palác metro) praHa 1

Přijedeme kamkoli v ČR
224 236 380, 737 571 660

www.galerie-narodni.cz
%

Znalec obrazů a starožitností koupí do své
sbírky obrazy od: V. Radimský, Lada, J. Hli-
nomaz, Al. Kalvoda, Mousson, Hála, Pa-
nuška, Ullmann, Blažíček, Špála, Lolek,
Frolka, Jambor, Uprka, Kaván, Benka, Mer-
vart, Lhoták, Jíra, Mařák, Věšín, Macoun,
Číla, Mucha, Chittussi, Hudeček, Dvořák,
Holub, Bubeníček aj. Kytice, krojované po-
stavy, akty, krajiny aj. Platím ceny podle ka-
talogu. Přijedu kamkoliv v ČR. Poradím na
tel.: 722 343 270, p. Soukup

Mince - cena nerozhoduje, bankovky, ho-
dinky, řády. Platba ihned. Tel. 723 201 844.

Pianino nebo křídlo. Tel.: 602 366 831

Knihy, LP, pohledy, plakáty. T: 603 469 105.

Knihy a časopisy
Koupím i LP, pohledy, plakáty. T: 603469105

heute
today

Hoy

STŘEDNÍ ČECHY (ČTK) Stát i Středo
český krajský úřad letos dají v regi
onu více peněz na památkovou
péči.
Zatímco loni bylo na kulturní pa

mátky od ministerstva kultury ur-
čeno zhruba padesát milionů ko
run a krajský fond nebyl vypsán, le
tos bude částka od státu pravděpo-
dobně vyšší až o dvacetmilionů ko
run a přibude k ní ještě zhruba de-
set milionů od kraje.
Tyto dotace se týkají památek,

které nejsou pod správouNárodní
ho památkového ústavu.
Počet památek, které jsou ve

středních Čechách v havarijním
stavu, nelze podle památkářů zce
la přesně uvést. Na seznamu ohro-
žených památek je v kraji zhruba
sedmdesát položek.

BRANDÝSNAD LABEM (šaf) Část ko-
alice v Brandýse nad Labem chce
příští středu odvolat místostarost-
ku Ninu Novákovou (TOP 09). No-
váková je i poslankyní a podle koa-
ličních sociálních demokratů ne-
zvládá časově obě funkce. Mís-
tostarostka to odmítá. ČSSD se už
koncem loňska neúspěšně pokusi-
la odvolat starostu Ondřeje Přeno-
sila (ODS) i celou radu. Nováková
se před čtrnácti dny vzdala funkce
v krajském zastupitelstvu.

Hejtman a někdejší příbramský starosta Josef Řihák
a podnikatelé, jejichž jména se objevují kolem
prodeje příbramské polikliniky, se znali už dlouhá
léta před tímto obchodem.

Staří známí
z masokombinátu

Pánská část hvězdného týmu
Foto: Česká televize

KŘEŠÍN (ČTK) Vojenský újezd v Br-
dech by měl být buď zachován,
nebo se nabízí možnost ho zakon-
zervovat. Shodují se na tom staros-
tové ze středočeské části Brd.
„Mnoho skutečností svědčí pro

to, že vhodnější může být buď zru-
šení jiného újezdu (Boletice), po-
případě nejhospodárnějším řeše-
nímmůže být ne úplné zrušení, ný-
brž zakonzervování,“ stojí v dopi-
se, který starostové zasílají minist-
ru obrany Martinu Stropnickému.
Armáda rušení prosazuje z

úsporných důvodů. Plán na rušení
stáhla vláda z projednávání ve Sně-
movně, kamby seměl vrátit v břez-
nu. Stažení se nelíbí starostům na
plzeňské straně, kteří mají opačný
postoj než Středočeši. Ministrovi
už adresovali nesouhlasný dopis.

Podvod, nebo čistý obchod?

Lukáš Sapík
editor MF DNES

Památky

Na památkovou
péči bude víc,
přidá kraj i stát

Politika

V Brandýse
chtějí odvolat
místostarostku

S Pavlem Brejchou se Josef
Řihák zná 18 až 20 let, je to
osoba jemu blízká, stojí
v policejním usnesení z roku
2012. Stejně jako to, že Brejcha
poslal na účty společnosti
Triticum celkem skoro dvacet
milionů korun, které Oulický
použil na koupi polikliniky. Kdy
byly peníze převedeny
v protokolu, není uvedeno.

Syn Pavla Brejchy Petr byl
Řihákovým asistentem

ve Sněmovně, exstarosta také
bydlel v jeho domě v Žežicích.

Jiří Oulický za polikliniku zaplatil
20,5 milionu. Druhá nejvyšší nabídka byla na 20,28
milionu. Další zájemci nabízeli 19,5 a deset milionů.
Nejnižší nabídku podala firma CPI BYTY, která patří
do skupiny realitního magnáta Radovana Vítka.

Vojenský újezd Brdy
Zachovat nebo
zakonzervovat,
radí starostové


