
 S v ě d e k     a     t r e s t 
 
 

„Lidé přivyknou určitým poměrům, neradi se od nich odchylují 
a když nemají příčiny zla přímo na očích, jeví se jim jako domněnka.“ 
Niccoló Machiavelli 

 

 
 

 Svědek architekt Marek Řičář... 
 

• v roce 2006 svědek proti zločinům mafie kolem Péti a Doležela... 
• svědek proti korupci, podvodům, vydírání, zneužívání pravomoci veřejného činitele a dalším zločinům 

organizovaného zločinu napojeného na politiku... 
• člověk na kterém si organizovaný zločin „zkoušel“ připravovanou likvidaci Jana Kubiceho... 
• člověk, který se dobrovolně rozhodl spolupracovat s Jankem Kroupou při jeho dokumentování zločinů skupiny 

kolem Doležela... 
• člověk, který se pokoušel již v roce 2005 najít pomoc u policie poté, co se mu starosta Péťa začal chlubit 

zločiny skupiny kolem Doležela a začal ho vydírat... 
• člověk, jehož bezúhonnost policie v roce 2006 důkladně prověřovala, než se rozhodla jej s ním komunikovat 

jako se svědkem zločinů skupiny kolem Péti a Doležela 
• člověk, který se zcela vydal všanc policii a dal jí k dispozici veškeré doklady, podklady a infromace o své 

činnosti... 
 
 
 
 … tento člověk je dnes  
 

• mediálně odsouzen, zostuzen, popliván, kriminalizován... 
• se svou rodinou již více než 5 let žije v izolaci, mimo svůj domov... 
• zcela zbaven možnosti pracovat v oboru a zhodnotit tak svou 15 letou praxi, své projekty... 
• nepravomocně odsouzen na 7 let žaláře za zločiny, které nemohl spáchat... 
• nepravomocně odsouzen k propadnutí majetku, který nemá... 
• nepravomocně odsouzen k zákazu podnikání na 10 let... 
• obviňován z dalších „zločinů“ proti státu... 

 
 
 
 a to zásluhou: 
 

• politiků, kteří se namočili do aktivit skupiny kolem Péti a Doležela 
• tzv. novinářů těmto politiků na pokyn svých nadřízených posluhujících 
• policejního, útvaru, který již v roce 2005 páchal proti Marku Řičářovi trestnou činnost 
• státního zástupce, který v roce 2006 převzal vyšetřování zločinů skupiny kolem Péti a Doležela... 
• aby vzápětí celkou kauzu zametl pod koberec a naopak na pokyn mocných zničil svědka – Marka Řičáře 
• a nakonec zásluhou mocných, kteří pro udržení a posílení své moci neváhali rozprášit elitní policejní útvar, 

kriminalizovali policisty vyšetřující nejzávažnější kauzy (biolíh, Mrázek, vražda Kubiceho,...), obětovali 
svědka Marka Řičáře, aby získali chybějící hlasy (Pohanka a Melčák) a především, aby udrželi v chodu 
systém... 

 
 
 



Stačilo k tomu málo: 
 

• policie ČR, útvar OKFK páchá na podzim 2005 trestnou činnost, když s poukazem na politiku ničí důkazy 
donesené architektem Řičářem o trestné činnosti, kterou se chlubil starosta obce Budišov Ladislav Péťa 

• z policie, útvar ÚOOZ, a z televize Nova unikají cíleně informace k Doleželovi a Péťovi, což donutí polici 
zatýkat Doležela a spol. před klíčovým okamžikem, který měl nastat tentýž den večer – Péťa se chystá předat 
úplatek 2,000.000,-Kč vložený do propagačních materiálů obce ministru Gandalovičovi, který je dopředu 
informován policií 

• Jourová, Péťou nazývaná Věra, po svém zatčení nejprve vše přizná, Péťův projekt posunula z 47. na 3 místo a 
tím mu zajistila dotaci 60 mil.KČ.... a pak rozehraje hru s nejvyšší kartou – vše dělala na přání Paroubka 

• z kauzy Budišov se stává hra politiků – státní zástupkyně, která chtěla zločiny Péti a Doležela stíhat, je 
vyměněna a nastupuje státní zástupce VSZ, který předtím prokázal oddanost, když zachraňuje Paroubka v 
kauze Regionálních fondů.... 

• státní zástupce Boris Havel – kauzu Budišov proti vůli policistů, kteří mají v rukách potřebné důkazy, 
rozděluje na několik oddělených kauz, ty posouvá na nižší úrovně SZ a tím je ukončuje pro tzv. chybějící 
důkazy 

• současně flagrantně přejímá tezi Jourové, která se nejprve přiznala a pak vše popřela, že ona je oběť architekta 
Řičáře a proto musela z MMR odejít 

• policisté z útvaru ÚOOZ, vyšetřující kauzu Budišov  jsou odstaveni od vyšetřování, jsou naopak sami 
vyšetřováni a nakonec rezignují a odcházejí od policie 

• na pomoc přichází opět politika – Dalík vzkazuje svědkům Vébrovi a Řičářovi: „tahle vláda je vaše, díky...“ 
poté, co v lednu 2007 získal pro Topolánkovu vládu chybějící hlasy – Pohanku a Melčáka 

• státní zástupce realizuje nový scénář – Věra je oběť, Doležela a Péťa jsou nevinni.... navzdory všem důkazům 
a je třeba potrestat architekta Řičáře 

• některá media se ochotně dávají k službám restaurování systému, kde mocní přeci nehřeší a vinen je vždy 
pouze ten nejslabší, vinen je vždy ten, kdo se postavil mocným, kdo se postavil proti systému 

• další media mlčí a nikdo s výjimkou Janka Kroupy se neobtěžuje odkrývat veřejné lži a konstrukce zločinců, 
nikdo si netroufá postavit se za svědka Marka Řičáře 

• a tak vše běží jako po másle, mocní zločinci jsou osvobozeni, bezmocný svědek zadupán do země a veřejnost 
uklidněna... 

 
 
 
 a přitom vše proběhlo tak jednoduše: 
 

• od léta roku 2005 se starosta Péťa chlubí architektu Řičářovi svými kontakty, mocí, trestnou činností a 
beztrestností...  

• a začíná mu vyhrožovat, aby ho donutil odejít od jeho projektů a firmy Bono publico, o.p.s. 
• architekt to vše na podzim 2005 oznamuje policii... 
• a ta páchá trestný čin, když nekoná a zametá vše pod stůl a důkazy likviduje... 
• architekt Řičář se ocitá pod stále větším tlakem a  
• v lednu 2006 náměstkyně Jourová končí na MMR z důvodů popsaných náměstkem Králem – lhala a nedělala 
• na jaře 2006, když architekt již několik měsíců spolupracuje s Jankem Kroupou, je ÚOOZ informuje, že... 
• kauza Budišov se jim prolíná s přípravou vraždy Kubiceho, kde opět figuruje Doležel a Péťa 
• policie má desítky hodin nahrávek – za dotaci pro Péťu jdou 2mil. za Věrou, 3 za Doleželem, Zdenál je 

garantem beztrestnosti, Péťa se přiznává k TČ a je si jist nepostižitelností ale..... 
• v červenci 2006 jsou Péťa a  Doležel  varováni únikem informací ze spisu na ÚOOZ a současně z televize 

Nova a proto přichází... 
• předčasné zatýkání několik hodin předtím, než Péťa má předat 2,000.000Kč jako další úplatek.... 
• následuje zatčení Věry, která později podle podle státního zástupce není Jourová 
• výměna dozorující státní zástupkyně z MSZ Praha za Havla 
• přiznání a popření Jourové a teze Jourové, že se stala obětí pomsty architekta … 
• ÚOOZ je paralyzován, Kubice kriminalizován, důstojníci a vyšetřovatele pod tlakem odcházejí a následně 
• orgány činné v TŘ otáčejí kauzu proti architektu Řičářovi přesně v intencích útoků Jourové 
• státní zástupce rozděluje kauzu Budišov do řady nesouvisejících případů, které posléze končí... 
• politici hrají své hry – Paroubek se zapojuje do obhajoby Jourové, která vazal zpět svou výpověď, že konala 



pod jeho tlakem... 
• Dalík a spol. zachraňují vládu koupením hlasů Pohanky a Melčáka za slib exkulpace Pohanky a záchranu 

Jourové 
• od října 2006 se architekt Řičář nemúže bránit, protože je v programu na ochranu svědků  
• a systém se začíná mstít za problémy způsobené svědectvím: 
• na jaře 2008 vedení ÚOKFK – útvaru, který v roce 2005 páchal trestnou činnost proti architektu Řičářovi a 

ničil důkazy proti skupině Péťi a Doležela... 
• samo rozhoduje o zahájení trestního řízení proti architektu Řičářovi ve věci projektu Bono Publico... 
• později – 3 dny před tím, než začne jediný soud v kauze Budišov 
• tento policejní útvar sděluje architektu Řičářovi obvinění v kauze Bono publico a pak už jenom... 
• opět tento policejní útvar nezákonně na pokyn státního zástupce znárodňuje majetek bývalého obchodního 

partnera architekta Řičáře -  J.Semráda... 
• Jourová lže u soudu o důvodech svého konce na MMR, o s vém vztahu k projektu Bono publico a projektu 

samotném 
• a svědek proti Doleželovi a Péťovi je za svou troufalost potrestán zdrcujícím rozsudkem Městského soudu v 

Praze 
 
 
 a tak zbývá několik zkažených životů...  a pár otázek: 
 
 

• co všechno způsobil trestný čin PČR spáchaný v roce 2005 – aneb svědka je třeba potrestat? 

• kam se poděla chystaná vražda Kubiceho? 

• kdo je Věra, za kterou šly podle Péti 2mil.? - aneb kdo a proč lže? 

• je lepší obětovat jednoho člověk za lid, aneb „tahle vláda je vaše, díky“ ? 

• zametá někdo kauzy odle zadání mocných – aneb kdo a proč to vše zařídí? 

• jak je možné zaměnit cihlu za dům, 2,5mil. za 311ml., když je třeba někoho zničit? 

• bude svědek Řičář definitivně zničen i s rodinou? 

• co všechno ví Janek Kroupa, Jan Kubice, Hynek Vlas...? a proč to nikdo nechce slyšet? 

 z pohledu architekta Marka Řičáře: 
 
VÝSLEDEK KAUZY BONO PUBLICO 
 
 Na podzim roku 2006 byli po dlouhém sledování a vyšetřování zatčeni “hráči” ze skupiny kolem Ladislava 
Péti a Zdeňka Doležela.  
 Poté, co jsem byl na jaře 2006 osloven vysokým policejním důstojníkem z ÚOOZ, pod kterého spadalo 
vyšetřování této skupiny, poskytl jsem PČR veškerou požadovanou součinnost a všechny mně tehdy známé informace, 
doklady a podklady, které s uvedenou skupinou souvisely. Také po dobu následujících měsíců jsem poskytl PČR 
veškerou součinnost, o kterou jsem byl požádán a to v situaci, kdy mi bylo opakovaně vyhrožováno ústy L. Péti – 
likvidací fyzickou, kriminalizací a likvidací podnikatelskou a občanskou, pokud bych snad proti mafii promluvil. Pro L. 
Péťu jsem byl pro další jeho záměry nepoužitelným “nehráčem”, na rozdíl od Z. Doležela, V. Jourové a dalších.  
  
 Protože jsem se již v minulosti setkal s výhrůžkami likvidací za náznak nesouhlasu s korupčními praktikami a 
ochoty svědčit proti korupčnímu jednání, rozhodl jsem se nemlčet nebo nenechat se uplatit od “hráčů” za to, že jim 
půjdu z cesty, ale naopak s ÚOOZ SKPV PČR spolupracovat. Rozhodl jsem se na základě apriorní důvěry v práci 
tohoto útvaru a s dobrou vírou, že to, co bylo později označeno jako justiční mafie, nemůže být mocnější, než 
inteligentní a poctiví policisté, státní zástupci a soudci. Rozhodl jsem se až po opakovaném ujištění ze strany ÚOOZ, 
že:  

1. pracují pouze s  důkazy a ne s domněnkami, provokacemi nebo politickým zadáním a vše kolem 



skupiny “hráčů” je natolik nefalzifikovatelné, že se nebude opakovat  tradiční schema v boji proti 
zločinům mocných, kdy mafie vychází z kauz jako posílená a nedotknutelná a naopak svědkové 
jsou zničeni... 

2. 2. jsou schopni mne ochránit a zajistit, aby výhrůžky vůči mně nebyly naplněny. 
 
Po 5 letech je bilance tristní: 
• viděl jsem odcházet poctivé policisty se strachem o vlastní život, protože se dotkli mocných 
• zažil jsem policisty rezignující na svou práci, odpovědnost, morální přesvědčení a ideály poté, co se neodvratně 
přesvědčili o marnosti svého úsilí (v lepším případě) nebo byli zkorumpováni slibem funkcí a výhod (v horším případě) 
• vyslechl jsem si od samotných policistů, že poznatky a informace, se kterými jsem se dostal do styku, stačí na to, 
aby mne mocní chtěli odstranit 
• zažil jsem opakované selhání policejního důstojníka, který poté, co se nechal vmanipulovat do špinavé předvolební 
hry před volbami 2006, zopakoval totéž v civilu a poplival tak nejen práci svých bývalých podřízených ale také tím 
požehnal mafii, proti které se tvářil bojovat 
• přesvědčil jsem se, že jedinec je zcela bezmocný proti systému “hráčů” nebo „kmotrů“  jištěných politiky, justiční 
mafií a zločinci v řadách policie 
• přesvědčil jsem se, že člověk, který se postaví proti zločinnému systému, se stává nepřítelem státu, nepřítelem 
systému, protože systém jsou ti mocní, mafie, podle L.Péti “hráči” a kdo je vyruší bude odstraněn 
• pochopil jsem, že stát v Česku je synonymem mafie a organizovaného zločinu se vším, co k tomu patří – kmotrové, 
zákon rodiny, zákon mlčení, omerta, propojení tzv. podnikatelské sféry s vrcholnými politiky, systémové zapojení 
bezpečnostních složek státu, justice ve všech stupních, mlčící většina, která je z části zapojena, z části vystrašena a z 
části v blahé nevědomosti, vždy však neškodná, zapojení medií a veřejného mínění, sázka na nejslabší a nejtemnější 
stránky lidských charakterů, moco peněz a touha po moci, třídní charakter morálky a práva přesně v marxistických 
intencích, nadstranickost mafiánských struktur, dobro a blahosklonnost a velkorysost prokazované mafií k loajálním a 
mlčícím 
• pochopil jsem, že v Česku zákon není nástrojem spravedlnosti a práva, neslouží k ochraně veřejných zájmů natož k 
ochraně práv a bezpečnosti slabších – zákon je nástrojem legalizace zločinu, veřejné blaho je pouze vedlejším 
produktem, veškerá činnost mafie v politice a podnikání se děje pod zákonem a s jeho aktivním využitím a to ve všech 
úrovních – od zadávání veřejných zakázek na míru až po beztrestnost mafie zajištěnou justiční mafií... 
• přesvědčil jsem se, že mafie nemá žádné zábrany, žádný strop, není nic, před čím by se zastavila, není nic, za co by 
se snad styděla, není nic, čeho by se bála 
• pokud se někdo postaví systému, bude odstraněn nejen tento nepřítel lidu, trestána je celá rodina, přátelé a bývalí 
partneři nepřátel lidu, nic není ponecháno náhodě 
• po 5 letech života ve strachu a čekání na formu likvidace nemám prostředky ani na vlastní obhajobu, na rozdíl od 
mafie si nemůžu zaplatit PR  

 
A výsledky? 
− všechny výhrůžky mafiánů vůči mně se postupně naplňují – přišel jsem o rodinu, přišel jsem o výsledky své práce, 
přišel jsem o možnost pracovat, veškeré moje vzdělání a praxe jsou mi k ničemu, přišel jsem o svobodu, o přátele, o 
zdraví, o roky života 
− a to vše bez naděje na změnu, bez možnosti věřit v obrat k lepšímu 
− nebyla snad kauza Budišov zobchodována za politickou moc konkrétních mocenských kruhů kolem Topolánka a 
spol. (rozuměj přístup k miliardám z veřejných rozpočtů) – Pohankova, Doleželova, Péťova atd. exkulpace za hlas pro 
vládu, přesně podle bolševického “když se kácí les, létají třísky” ? 
− nepracuje snad justiční mafie dále systematicky a koordinovaně podle zadání politiků, “hráčů” a jejich 
přisluhovačů  – vše s cílem mne zlikvidovat na všech frontách a to s použitím lží, falzifikace, podvodů, teatrální a 
prvosignální mediální manipulace? 
− svědkové budou brzy odstraněni a mafie snad jenom drobně změní postupy a nástroje, některá jména, cíle, zdroje, 
... 


