O Pavla Béma i jeho přítele Janouška se
zajímá policie
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Praha - Blízký přítel pražského primátora Pavla
Béma, podnikatel Roman Janoušek, podle
aktuálního vydání týdeníku Respekt aktivně lobbuje
za privatizaci ruzyňského letiště. Jeho jméno se
však skloňuje i v případu prodeje 49procentního
podílu firmy Railreklam, dceřiné společnosti státem
vlastněných Českých drah. Podle reklamních
expertů byl prodán pod cenou. O Janouška se
podle Respektu už zajímá policie.

Roman Janoušek
Mluvčí protikorupční policie Roman Skřepek odmítl komentovat, zda se policie o oba muže
v souvislosti s neprůhledným podnikáním skutečně zajímá. Respekt však v aktuálním
vydání informuje, že na Béma i Janouška vedou vyšetřovatelé spis Blaník, jenž měl
dokonce vzniknout na popud ministra vnitra Ivana Langera - spolustraníka pražského
primátora.
Název spisu má nejspíš odkazovat na palác Blaník, jenž stojí v lukrativní části
Václavského náměstí. Prostory paláce si pronajímá právě Janoušek spolu se svým
obchodním partnerem, bývalým důvěrníkem StB Karlem Stejskalem. V pronajatém
paláci pořádá protidrogové přednášky. Bezpečnostní experti si myslí, že hlavní roli
v Janouškových firmách hraje právě Stejskal, zatímco Janoušek je pouze ten, koho je
vidět na společenských akcích.

Budova na Václavském náměstí v Praze
Janoušek je zmiňován i ve spojitosti s prodejem podílu ve společnosti Railreklam,
která ovládá reklamní plochy a okolí železničních tratí, ve vlacích i na nádražích.
49procentní podíl byl prodán za 15,1 milionu korun, což je podle lidí pohybujících se
v branži zanedbatelná částka. "Ta cena je už na první pohled velmi nízká," tvrdí například
ředitel EuroAWK Jaroslav Hanika.

Janoušek je podílníkem firem, které spolupracují s vedením Prahy
Čtyřicetiletý Janoušek podle MF Dnes vlastní nebo je podílníkem hned v několika firmách,
které mají široké spektrum zájmů. Společnost Navatyp spravuje asi 10 tisíc městských
bytů a přes dceřinou firmu Parking Praha obsluhuje 4 000 parkovacích míst v centru
Prahy. Další dceřiná společnost si pak od pražského magistrátu pronajímá vltavské
náplavky. Jen na poplatcích od loďařských společností vydělá ročně přes 15 milionů
korun.
Ve vedení společnosti Taiko, která ovládá trhy na Staroměstském náměstí a má pronajatý
areál Žlutých lázní, figuruje údajná Janouškova manželka Simona Steiningerová.
Janoušek kromě jiného vlastní spolu s podnikatelem Michalem Voráčkem i firmu Tardus,
která má blízko právě k pražskému magistrátu. Vydává totiž Listy hlavního města Prahy.
Přes Voráčka, jenž vlastní společnost Grand Princ, by se mohl blízký přítel Pavla Béma
dostat i k dalšímu výdělku. Grand Princ se totiž podílí na propagaci nového typu
tramvajenky OpenCard.
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