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Emil Mašanka
Jako policejní vyšetřovatel se

zabýval nejasnostmi kolem zakázky.
„Jedná se ‚jen‘ o podezřelé okolnosti,

které lze charakterizovat jako
trestuhodné, nikoliv trestné,“ napsal
v usnesení z 15. listopadu 2012, kterým
případ odložil. Dvacátého listopadu byl
Řihák zvolen hejtmanem. Pár týdnů
nato se Mašanka stal šéfem odboru

zakázek na krajském úřadě.
Je jím stále.

Jan Oulický
Zhruba týden před vyhlášením
výběrového řízení koupil firmu

Triticum, která později polikliniku
získala za 20,5 milionu. Oulický vlastní
mimo jiné továrnu na krmiva a krmné
směsi, léta se s Řihákem zná. Před
pěti lety byl vyhlášen podnikatelem
roku Plzeňského kraje. S budovou
polikliniky nyní nemůže nakládat,
policie ji na katastrálním úřadě

nechala zaplombovat.

Josef Řihák
Od roku 2002 byl v Příbrami

zastupitelem, o čtyři roky později se
stal starostou. Post obhájil i v roce
2010, přestože kvůli podezřelému
prodeji historických budov vyšli lidé

i do ulic. Tvrdí, že prodej byl v pořádku
a že o půjčce mezi Oulickým a Brejchou
nevěděl. Předloni se stal hejtmanem

a z vedení města odešel.
Nadále je v příbramském

zastupitelstvu.

Pavel Brejcha
Podnikatel a blízký přítel Josefa

Řiháka půjčil firmě Triticum, která
polikliniku ve výběrovém řízení
získala, 19,7 milionu korun. Podle

majitele společnosti Jana Oulického
šlo o standardní půjčku. Brejcha,
který podniká v masném průmyslu

a jehož syn byl Řihákovým
poslaneckým asistentem, se ke

kauze nechce vyjadřovat.

Zdeněk Škaloud
Vedoucí odboru silničního

hospodářství a investic na příbramské
radnici je jedním z obviněných.

V jeho kanceláři otevírala hodnotící
komise obálky s nabídnutou cenou
za polikliniku. Podle Škalouda si
následně obálky odnesla Černá.
Odmítá, že by se s obálkami

manipulovalo.

Věra Černá
Vedoucí odboru městských realit
je další obviněnou. Připravovala

prodej polikliniky, byla u otevírání
obálek s nabídkou ceny za

polikliniku, napsala z otevírání
obálek zprávu. U ní také byly

následně pět dnů obálky do chvíle,
než o vítězné nabídce jednali radní

Příbrami. Včera se k obvinění
odmítla vyjádřit.

Tomáš Samek
Tento příbramský advokát je

dalším obviněným, do komise pro
otevírání obálek jej jmenovala rada

města. Tvrdí, že vše proběhlo
v pořádku. Samek má vlastní

advokátní kancelář a pro město
pracoval pravidelně. Včera nebyl

k zastižení.

Radní
Prodej polikliniky firmě Triticum

rada města jednomyslně posvětila
v říjnu 2011. Kromě Josefa Řiháka pro

prodej zvedli ruku oba
místostarostové za ODS Ivan Šedivý

a Václav Černý i jejich stranický
kolega Svatopluk Chrastina. Pro byla
také Řihákova sestra Jiřina Kaiserová
s Jurajem Molnárem a Martinem

Poulíčkem (všichni ČSSD).

Zastupitelé
Hlasování zastupitelstva, které

potvrdilo výsledek výběrového řízení,
provázely protesty obyvatel a lékařů,
kteří na poliklinice působili. Návrhy
opozice na neschválení prodeje či
jeho odklad ale neprošly. Pro prodej

hlasovalo 11 zastupitelů ČSSD
a 6 členů ODS. Proti byli čtyři

komunisté, dva představitelé TOP 09
a jeden člen hnutí Příbramáci.

» Pokračování ze str. B1
„Dřív se uvařená mladina chladila
v nízkých vanách, jen proudícím
vzduchem. Chladírna neměla
okna, ale otevřený krov, aby mohl
vzduch proudit,“ popisuje Chejn
technologii z původních výkresů.
Pivo by chtěl začít v pivovaru va-

řit co nejdříve, nejpozději do pěti
let. Rekonstrukce bude ještě časo-
vě náročná. Bude například potře-
ba kompletně opravit a postavit
novou varnu.
„Pivu, které se tu do druhé světo-

vé války vařilo, se říkalo Sedlecké,
název chceme zachovat,“ doplnil
majitel.

Recepturu zatím tají a původní
staré postupy vaření piva v Sedlci
stále objevuje. Nejspíš je však nevy-
užije. „Když se vařilo pivo dřív, po-
stupy byly náročné ekonomicky,
ale i třeba na obsluhu, my využije-
me už moderní a šetrnější techno-
logie výroby,“ říká. Zákazníkůmna-
bídne klasickou desítku, dvanáct-
ku, také černé pivo a možná pše-
ničné a uvažuje také o speciálech.
O kapacitě zatím není rozhodnu-
to.
V Kutné Hoře se kolem roku

1905 vařilo okolo třiceti tisíc hekto-
litrů piva ročně, vychází to na šest
milionů půllitrů. Josef HoraRuiny Areál byl léta zavřený. Chejn plánuje obnovu. Foto: M. Bureš, MAFRA

P
okud bychom poslouchali
hejtmana Josefa Řiháka a jeho
spojence na příbramské radni-
ci, potom bychom museli být

přesvědčeni, že včerejší policejní obvi-
nění několika lidí kvůli prodeji pří-
bramské polikliniky je naprosto ne-
smyslné.
„Jak můžou být obviněni?“ divil

se včera například místostarosta Pří-
brami Václav Černý z ODS, který mi-
mochodempatřil mezi ty, kteří prodej
posvětili hlasováním na zastupitel-
stvu.
„Vždyť oni nic neudělali, podle mě

jsou to normální úředníci, kteří si plni-
li povinnosti podle zákona. Já se obá-
vám, že jde o nějaký omyl. Zdá se mi
to hodně přitažené za vlasy,“ pokračo-
val Černý ve svém údivu.
Stejně nebo velmi podobně zarea-

govali někteří další politici, ať už z ve-
dení příbramské radnice, nebo Středo-
českého kraje.
Co tedy policie na „nebohé“ úřední-

ky má? A pokud si jen plnili zákon,
tak kdo jiný případně stál v pozadí?
Z dřívějších informací policie vyplý-

vá, že se jí nezdá ze všeho nejvíce dění
kolem samotných obálek, ve kterých

byly nabídky s cenou za koupi polikli-
niky.
Právě u otevírání těchto obálek

byla trojice Věra Černá, Zdeněk Ška-
loud a Tomáš Samek – a právě tato tro-
jice je obviněna z machinací kolem
více než dvacetimilionové zakázky.
Tedy konkrétně z toho, že jednala

ve prospěch novéhomajitele poliklini-
ky.
Jak to mohli udělat?

Dlouhá prodleva
a malý rozdíl v ceně
Největší podezření vzbuzuje fakt, že
obálky s nabídkami ležely pět dnů
uVěry Černé. Pátého října je zmiňova-
ná trojice otevřela, ale až 10. října byly
obálky doručeny od Černé na jednání
radních.
„Jsem přesvědčený, že v těchto pěti

dnech byla přidána obálka s vítěznou

cenou,“ řekl přednedávnem
MF DNES Jindřich Vařeka, zástupce
neúspěšného zájemce o polikliniku,
firmy Ravak.
Vařekovi se zdá podezřelá i cena ví-

tězné nabídky – vítěz totiž „překvapi-
vě“ nabídl cenu jen o 220 tisíc vyšší,
než byla druhá nabídka.
„Nevěřím, že při ceně přes dvacet

milionů by někdo nabídl takřka stej-
nou cenu. Někdo dal obálku s vítěz-
nou cenou až poté, co zjistil, jaká je
původně nejvyšší cena,“ domnívá se
Vařeka.
Mimochodem, na nesrovnalosti při

prodeji polikliniky poukazoval už
při prvním prošetřování policista
Emil Mašanka. „Komise pro otevírání
obálek byla složena jen z osob, které
jsou svým způsobem podřízeny zada-
vateli amají důvod být vůči němu loa-
jální,“ upozorňoval Mašanka a dodá-

val. „Byl poskytnut obrovský časový
prostormezi dobou, kdy skončila lhů-
ta pro podávání nabídek, a dobou,
kdy byly oznámeny výsledky.“
Mašanka byl navíc ten, kdo vminu-

losti díky prohlížení bankovních ope-
rací zjistil, že téměř všechny peníze
na koupi polikliniky poskytl Řihákův
přítel Pavel Brejcha.
„Byla to půjčka, kterou splácíme,“

řekl před čtrnácti dny MF DNESmaji-
tel vítězné firmy Triticum JanOulický.
O svém obvinění včera nechtěl příliš
mluvit. Označil ho za nesmyslné. „Já
stoprocentně vím, že jsem se ničeho
nedopustil. Normálně jsemposlal poš-
tou obálku, v níž byla nabídka s ce-
nou, která nakonec vyhrála,“ tvrdil
včera Oulický MF DNES.

Radek Bartoníček
s přispěním Michala Kaliny

a Kristýny Proškové

BEROUN (jp) Berounská policie ne-
vylučuje, že se ve městě objevila
sekta. Za poslední rok policisté na-
šli pětmrtvých psů bez hlav. Zvířa-
ta nikomunechyběla. Pachatele za-
tím policisté nemají.
„Možná jde o člověka, který se

tímto způsobem někomu mstí,
nebo je to dílo nějaké sekty a rituál-
ního obřadu,“ popsalamožné vari-
anty policejní mluvčí Marcela Pu-
čelíková.
Ve všech případech byla těla na-

lezena v areálu nebo přilehlých uli-
cích u bývalé textilní továrny

Tiba v Berouně. „Původně jsme
se domnívali, že by se mohlo jed-
nat o psy z nelegálních zápasů.
To jsme následně vyloučili, neboť
těla psů nevykazovala jiné znám-
ky poranění,“ prohlásila Pučelíko-
vá.
Pokud policisté prokážou, že se

jedná o trestný čin týrání zvířat,
hrozil by pachateli až tříletý trest
vězení.

Kutnohorský pivovar podle původních plánů Za rok našli pět psích těl bez
hlav. Policisté mluví o sektě

Záhada příbramské radnice: přidal
někdo obálku s dvaceti miliony?

Fotografie najdete
na strednicechy.idnes.cz

220
tisíc korun byl rozdíl mezi
první a druhou nejvyšší
nabídkou v tendru. Podle
neúspěšných uchazečů
o zakázku je podezřele malý.

FAKTA

Triticum
Firma vznikla v roce 1995, tehdy
se podle obchodního rejstříku
jmenovala Colonia a profilovala
se mimo jiné jako realitní
kancelář. Později k základním
činnostem přidal tehdejší majitel
Václav Jáchim třeba i nakládání
s odpady či výrobu nápojů.
Řadu let pak byla firma jen
prázdnou schránkou. Když ji
v létě 2011 Jan Oulický kupoval,
neměla zaměstnance ani tržby.

20,5
milionu korun zaplatila firma
Triticum za budovu polikliniky
v Příbrami.

strednicechy.idnes.cz

Prodej polikliniky
podrobně

4
firmyměly o polikliniku zájem.
Kromě společnosti Triticum to
byly Ravak, RODISO, CPI Byty.

Dlouhých pět dnů ležely na příbramské radnici bez dozoru
obálky, ve kterých měly být nabídky s cenou za budovu
místní polikliniky. Nedá se tak vyloučit, že během té doby
někdo s nabídkami manipuloval ve prospěch vítěze.


