← navštívila ho po znásobení nedůvěry k Jaroslavu K.
varoval Štefana Jandu před Petrem H. →

spolupracovník Petra H.,
dříve vekslák

dal Evě Jandové 300 000 Kč bez nároku na vrácení s doporučením,
ať se odstěhuje a začne nový život jinde →

náčelník městské
vojenské správy

← pracovala
u Jiřího G.

ím G. →
ou s Jiř

majitelka prvního fitness
v Plzni, „rivalka“ Jandy

MILAN P. A PAVEL S.
vyšetřovatelé Evy Jandové
po Jaroslavu K.

BOŽENA T.

sestra Milana P.

s

r
bo

ANTONÍN V.

majitel masokombinátu,
dodával maso pro kulturisty
Štefanu Jandovi

JIŘÍ K.

policista Antonína V.

JAROSLAV D.
státní policie

ochránce Štefana Jandy,
bratr Juliána P.

← obhájce

TOMÁŠ K.

plzeňský právník – obhájce
bratrů P. již před touto kauzou

JULIÁN P.

ochránce Štefana Jandy, bratr
Vojtěcha P., zemřel po střelbě

VÁCLAV B.

státní policie

státní policie

JIŘÍ KAJÍNEK

naboural eskortu
převážející J. Kajínka

údajný vrah Štefana Jandy,
odsouzený na doživotí

← dodával informace z vyšetřování
zaměstnal Jiřího K. po jeho
postavení mimo službu →

jedno osobní setkání →

← rozhodl o přesunu zatčení Štefana Jandy z pátku na pondělí (k vraždě došlo v neděli)

PAN B.

JAN M.

správce objektu wellness

majitel fitness Salto a reklamky

← volal s nabídkou obchodu (4x) – vymáhání peněz

LADISLAV K.

šéf mordparty, která vyšetřovala
vraždu Štefana Jandy

← nabídka prodeje fitness Salto – opakovaný tlak na
rychlou platbu, nabídku předal Štefanovi J. Jaroslav K.

EVŽEN V.

notář – sídlil v domě AK
Tomáše K.

← po
2x osobní setkání – Vojtěch P. jako jediný ví, kdo to byl →
do fitnebouračce s esk
ssu Evy
o
Jandov rtou Jiřího Kají
é
nka zač
al chod
it cvičit

← kamarádi →
PŘEJELA HO TRAMVAJ

JIŘÍ J.

ZDENĚK V.

jediný ze svědků označil Jiřího Kajínka jako vraha →

přivezli Jandovi pohlednici ze západního Německa,
kterou vše začalo →
← převzal případ po Ladislavu K. – nové výslechy. Po nějaké době odešel z vlastní vůle od případu, nechtěl s ním mít nic společného.

seznám

zajišťoval úvěry z KB →

← seznámila se s Janem H.ve sklípku

JIŘÍ G.

JAROSLAVA K.

ila Evu

SEBEVRAŽDA

policista Štefana Jandy

ne

t
u fi

VOJTĚCH P.

JAROSLAV K.

← chtěl být vždy osobně přítomen u výslechů (ovlivňování)
vo
ní
e
eř
← soud o obnově řízení 2005 – „náhodné
up setkání“ v TESCO po letech – zajímalo ho pouze, co bude Eva J. vypovídat u soudu
o
és
Původně člen vyšetřovacího týmu – postaven
tál
s
mimo službu (únik informací).
u
ne

Jandov

ředitel Komerční banky
v Tachově

podnikatel v oboru fitness
s→

ess
elln
s w pár
ktu vé,
bje do ždy
e o Jan vra
ávc vy sta
spr m E mí

VÁCLAV K.

← „rodinný přítel“ – samozvaný ochránce

r. 1993 začal
chodit do
Fitness

me

autosalón Volvo Plzeň

tu
jek
b
o
→
pi
kouupech
a
B n zol
r K v Ko
ě
v
tl ú dou
sky ospo
o
p h
s

← na začátku

ŠTEFAN JANDA

manželka Štefana Jandy

← připravoval kupní smlouvy

Původně člen vyšetřovacího týmu – postaven
mimo službu (únik informací).

← centretrů od

úvěr pro Evu Jandovou přes Jiřího G. →

JAN H.

SEBEVRAŽDA

EVA JANDOVÁ

časté výjezdy na údajný výcvik →
← cvičil ve fitness

SEBEVRAŽDA

spolupracovník Petra H.
a Milana K.

← doporučil Tomáše K. jako právníka

vyhledala ho po nalezení zbraně ve Štefanově autě →

poskytl úvěr pro
objekt pro wellness

PAVEL Ž.

← společně se Zdenkem M. převzali vyšetřování

ŘEDITEL BANKY SKALA

pomohl Evě Jandové sehnat objekt pro wellness centrum.
Za tučnou provizi zajistil úvěr v bance Skala →

← bývalí
spolupracovníci →

právník

dlužní úpisy na Antonína V., Petra H. a Milana K. (předal Evě Jandové otec bratrů P) zůstaly navždy uloženy u Tomáše K. →
← radil „zatím“ neuplatňovat dlužní úpisy

chodil cvičit do fitness Salto →

zajišťoval úvěry z KB přes Václava K. →

MILAN K.

MIROSLAV S.

← zařídil smlouvy na pronájem pozemků od města za nevýhodný nájem 1.000.000 Kč ročně
← připravoval kupní smlouvy

SYN PANA B.
S KAMARÁDEM

viděli střelce → identikit

ZDENĚK M.

krajská policie Plzeň,
převzal případ po Ladislavu K.

FRANTIŠEK K.

st. bezpečnost – právník magistrátu
Plzeň, kamarád Václava B.

← kamarádi z bývalé StB →

← bývalí
společníci →

uklidňoval se slovy, že ví, že bude líp →

VZTAHOVÁ MAPA

← potkávali se na schůzkách →
seznámil Štefana Jandu s Milanem K. →
← seznámil Petra H. s Antonínem V.

manžel sestřenice
Štefana Jandy, dříve vekslák
dodnes mu platí
za mlčení →

Říkala, že bratři Vojtěch a Julián P.
vydírali Petra H. kvůli objektu
s hospodou.

PETR H.

← kolegové
na policii v Plzni →

sestřenice Štefana Jandy,
manželka Petra H.

← manželé →

nechtěl mít s Evou J. nic společného →

JARKA

LEBEDA

tajemný volající (3 schůzky)
Vychrtlá postava, chraplavý hlas.

