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BENEŠOV, BEROUN, KLADNO, KOLÍN, KUTNÁ HORA, MĚLNÍK, MLADÁ BOLESLAV, NYMBURK, PŘÍBRAM, RAKOVNÍK

střední čechy

J
e 5. října 2011, devět hodin
ráno. V jedné z kanceláří pří-
bramské radnice se scházejí
šéfka městského odboru rea-

lit Věra Černá, vedoucí investiční-
ho odboru Zdeněk Škaloud a advo-
kát Tomáš Samek. Otevírají čtyři
obálky s nabídkami na koupi pří-
bramské polikliniky. O pět dní poz-
ději radní doporučují zastupite-
lům, aby město polikliniku proda-
lo firmě Triticum.

...
Je 5. března 2014 a Černá, Ška-

loud a Samek jsou obviněni ze sjed-
nání výhody při zadávání veřejné
zakázky a zneužití pravomoci úřed-
ní osoby.

Hrozí jim dva až osm let vězení.

Policie obvinila také Jana Oulic-
kého, majitele firmy Triticum.

Obvinění se týká právě prodeje
příbramské polikliniky, na kterou
si Oulický půjčil téměř dvacet mili-
onů korun od podnikatele Pavla
Brejchy.

Brejcha je přitom blízkým příte-
lem středočeského hejtmana Jose-
fa Řiháka. V době, kdy se poliklini-
ka prodávala, byl Řihák příbram-
ským starostou a spolu s dalšími
radními rychlý prodej nemovitosti
prosazoval. Sám však z ničeho ob-
viněn nebyl.

Včera se odmítl k případu vyjád-
řit. Telefon nebral a na poslané
otázky nereagoval. „Pan hejtman
to nebude do médií komentovat,

protože nechce ovlivňovat vyšetřo-
vání,“ vzkázala mluvčí kraje Nicole
Mertinová. Minulý týden Řihák tvr-
dil, že vše bylo v naprostém pořád-
ku, a kritizoval táhnoucí se policej-
ní vyšetřování.

Neúspěšné firmy
mluví o machinaci
Sdílní nejsou ani úředníci. „Obvi-
nění je nesmysl, víc se k tomu ne-
budu vyjadřovat,“ reagoval včera
Škaloud. „K tomuto vám nic neřek-
nu,“ prohlásila Černá. Samek ne-
byl k zastižení, jeho asistentka řek-
la, že je u soudu a prosbu o vyjádře-
ní mu předá. Samotný Samek se
během včerejšího odpoledne a ve-
čera neozval.

Obvinění přichází rok a půl
poté, co někdejší policejní vyšetřo-
vatel Emil Mašanka případ odložil.
Tvrdil, že nelze prokázat trestný
čin. Mašanka nyní pracuje na kraj-
ském úřadě jako šéf odboru zaká-
zek. Přišel tam jen pár týdnů po
jmenování Řiháka hejtmanem.

Teď se ukazuje, že Mašankovi
bývalí kolegové jsou zcela jiného
názoru a trestný čin v případu pro-
deje zřejmě odhalili. Vycházejí nej-
spíš i z výpovědí neúspěšných
uchazečů o polikliniku, kteří oteví-
rání obálek z 5. října 2011 popisují
jinak než Černá a Škaloud.

Mluví o machinaci.
Radek Bartoníček
» Více na str. B2

Poprask na hejtmanství

I
když hejtman Josef Řihák

sedí v Praze v sídle Středo-
českého kraje, kauza pode-
zřelého prodeje poliklini-

ky se ho týká víc, než by si mož-
ná přál. A nejen proto, že
podle mnohých je dodnes sku-
tečným vládcem Příbrami.

Bývalý starosta města hrál
v kauze důležitou roli. Přes ob-
rovské protesty místních patřil
mezi ty, kteří prosazovali rych-
lý prodej polikliniky, a navíc
jeho známý poskytl kupci
takřka dvacet milionů korun.

Pokud má policie vážné po-
dezření, že prodej byl zmani-
pulovaný, a dokonce kvůli
tomu obvinila úředníky, po-
tom je logické ptát se po mož-
né spojitosti s hejtmanem. Že
by případně udělali něco zcela
svévolně, o čem by jejich teh-
dejší starosta nevěděl?

Pokud měl hejtman s případ-
nými pletichami něco společ-
ného, je naprosto nemyslitel-
né, aby byl takový člověk nejvý-
še postaveným politikem v kra-
ji. Samozřejmě je ale možné
i to, že celý obchod byl čistý
jako čerstvě napadaný sníh. Po-
tom by se měli početní Řiháko-
vi kritici hejtmanovi omlouvat
až do konce života.

Své podnikání si
ohlídáte odkudkoli

Více na vodafone.cz/turbo

Vodafone
Power to you

Využijte naplno datový Turbo tarif s 50% slevou
a k tomu USB modem jen za 77 Kč.
Platí do 30. 4. 2014.
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TÉMAAktéři podezřelého prodeje
Hejtman, radní, zastupitelé, úředníci.
Kdo se na prodeji podílel? Strana B2

Kutnohorský pivovar majitel
opraví podle původních plánů
KUTNÁ HORA Do Kutné Hory se po
letech vrátí tradice vaření piva.
Nový majitel pivovaru Jan Chejn
chce zrekonstruovat
tamní zchátralý pivo-
var a použije k tomu i
původní plány
z 19. století.

„V archivu Schwar-
zenbergů v Třeboni se
zachovalo mnoho pod-
kladů už z doby výstav-
by kolem roku 1860.
Tak mohu dát pivova-
ru původní tvář,“ plá-
nuje Chejn.

V archivech pátral několik dní.
Objevil desítky ručně zpracova-
ných výkresů. „Našel jsem dokona-
le zdokumentované původní plá-
ny, ale i následné stavební přestav-
by a úpravy, tesařské a zednické
práce nebo mapy. Byly to úžasné
podklady k rekonstrukci,“ říká.

Pivovar v polovině 19. století vy-
stavěl rod Schwarzenbergů, pivo v
těch místech však už v 15. století

vařil mnišský řád cis-
terciáků v bývalém
klášteře.

Chejn areál koupil
od bývalého ministra
zahraničí Karla Sch-
warzenberga. V areálu
chce postavit také pivo-
varskou restauraci,
kde se bude pivo rov-
nou točit, výstavní sál,
galerii a hostel.

„Opravíme původní
dlažbu, tyto ‚žulové polštáře‘ po-
chází z 19. století. Podle původ-
ních plánů navrhneme i okna a
panty,“ poznamenal majitel.

Některé úpravy už však podle
starých plánů dělat nejdou. Hlav-
ně v technologii.

» Pokračování na str. B2
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Kauza STIS
Policie včera informovala také
o obvinění exšéfky Středočeské
turistické a informační služby
(STIS) Šárky Alexy. Někdejší
blízkou spolupracovnici bývalého
hejtmana Davida Ratha viní
z porušování povinnosti při správě
cizího majetku. Obvinění se týká
projektu Osobnosti Středočeského
kraje. STIS rozdělila zakázky na
několik menších, a nemusela tak
vyhlašovat klasické výběrové
řízení. Alexa obvinění odmítá.
Hrozí jí dva až osm let vězení.

BASKET Na prahu vyřazení
Nymburk v Eurocupu prohrál
s Kazaní o 33 bodů Strana B4

Kapitán daroval hokejku
Lídr hokejistů Ml. Boleslavi David
Výborný se vrátil po zranění Str. B4

Více informací najdete
na pocasi.idnes.cz
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Počasí v kraji

Příbram, 2011 Prodej příbramské polikliniky doprovázel koncem roku 2011 protest stovek místních. Přesto dnes budovy patří firmě, která podezřelý tendr vyhrála. Foto: Pavlína Svobodová

Zápisník
Poliklinika může
být hejtmanův
konec

„Našel jsem
dokonale
zdokumentované
původní plány,
přestavby, tesařské
a zednické práce
nebo mapy. Byly
to úžasné podklady
k rekonstrukci.“
Jan Chejn
majitel pivovaru
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Policisté mají podezření, že skupina lidí zmanipulovala prodej příbramské polikliniky v době, kdy byl starostou města
hejtman Josef Řihák. Mezi obviněnými jsou úředníci i nový majitel budovy. Včera také policie informovala o prvním
obvinění v souvislosti se zakázkami problematické krajské akciovky Středočeská turistická a informační služba.


