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Co odkryl soudní spor schwarzenberské firmy
Dokončení ze strany 13
Soud navíc vzal za směrodatný

i fakt, že Václav Čížek podnikal už
dávno předtím ve firmě Leryz při
vývozu ryb během zákazu vystave-
ného Schwarzenberkově firmě. Fir-
ma vznikla v listopadu 2002, právě
v době, kdy se aktuálně řešily pro-
blémy českých firem s vývozem ryb.
Odvolací Městský soud v Praze, kam
se Johannes Schwarzenberg posléze
s neúspěšnou výpovědí odvolal, kon-
statuje v rozsudku, že už soud I. stup-
ně vzal za prokázané, že Karel
Schwarzenberg právě prostřednic-
tvím Čížkovy firmy Leryz mohl ob-
chodovat a také obchodoval s rybami,
což v průběhu řízení nikdo z firmy
Orlík nezpochybňoval a nenapadl ani
v odvolání proti výpovědi.

Odvolací soud dovodil, že něko-
likaletý obchod firem  – tedy firmy
Leryz Václava Čížka a firmy Karla
Schwarzenberga – nemůže probíhat
jinak, než s jejich vzájemným souhla-
sem. A podle soudu pak znalost Kar-
la Schwarzenberka o tom, že jeho šéf
rybářství podniká ve stejném oboru a
jeho souhlas s podnikáním, zavazuje
i jeho právního nástupce, syna Jo-
hannese. Proto byla okamžitá výpo-
věď neplatná.

K tomu Václav Čížek dnes podo-
týká, že jediný, kdo měl z těchto trans-
akcí profit, byl právě Karel Schwar-
zenberg. „Firma Leryz nebyla zisko-
vá a byla založena jen z toho důvodu,
aby pomohla Karlu Schwarzenber-
kovi překlenout zákaz prodeje a trans-
portu ryb. Já jsem z firmy Leryz ni-
kdy nepobíral žádnou mzdu ani od-
měnu. Navíc Schwarzenberkové dlu-
ží této firmě přes třista tisíc korun za
násadové ryby, které v roce 2005 od
firmy Leryz převzala,“ říká Václav
Čížek.

Nežádoucí pamětníci?
Výpověď od syna, metody, jaký-

mi byl vytěsněn z pracoviště, to
všechno považoval Václav Čížek za

velkou osobní křivdu, jelikož se před-
tím léta považoval za jednoho
z nejbližších spolupracovníků Karla
Schwarzenberka. Zmodernizoval ry-
bářství, zpracovával mu žádosti o stát-
ní dotace, o nichž se rozhodovalo na
ministerstvu zemědělství, kde už teh-
dy působil dnešní blízký spolupra-
covník Schwarzenberka ze strany
TOP 09 Karel Tureček. Jednu
z dotačních akcí v roce 2003 nestihla
dodavatelská firma dokončit
v termínu a po finanční kontrole
v roce 2007 hrozilo vrácení dotace ve
výši 2,73 milionu a penále za téměř
čtyři roky. Tuto hrozbu odvrátilo od
schwarzenberské firmy rozhodnutí
ministerstva financí, které v té době
již řídil Miroslav Kalousek. Byla vy-
měřena pouze pokuta ve výši 56 400
korun. Tu dokonce napřed uhradil
právě šéf rybářství Václav Čížek, ale
když požadoval doklad se zdůvod-
něním úhrady, firma mu peníze vráti-
la zpět. Po celé soudní aféře napsal
Karlu Schwarzenberkovi několik do-
pisů, kde mu připomínal tyto i další
transakce a připojil osobní vzpomín-
ky, kdy například Čížek rozdával ze
svého podle něj špatně placeným ry-
bářům při výlovech odměnu a naku-
poval občerstvení, protože majitel
panství se tím nezatěžoval. Neobtě-
žoval se pak ale už ani s odpovědí na
tyto emotivní dopisy.

Někdo si však zřejmě uvědomo-
val, že v soudním spisu o výpovědi
tiká časovaná bomba. „Do hájovny,
kde jsme tehdy bydleli, nám někdo
dal obrázek naší nezletilé dcery. Byl
přešrtnutý. U domu také hlídkovali
divní lidé a byla vypáčena poštovní
schránka,“ vzpomíná Václav Čížek.
Dnes žije zpátky ve Žďáru nad Sáza-
vou, odkud kdysi v září 1995 na
schwarzenberské panství jako poryb-
ný, vedoucí bažantnice a zemědělství
nastoupil. V milevském regionu se ale
Václavu Čížkovi zalíbilo a pořídil si
tu chalupu. Doslechl se tedy i o dal-

ším propouštění lidí z managementu
panství, kteří byli u restitucí a začát-
ky Schwarzenberkovy firmy pama-
tují.

Nevítané téma
Samotný Karel Schwarzenberg je

v reakcích na uvedené skutečnosti
málo hovorný. Na loňské výstavě
květin v Čimelicích avizovala právě
zrozená politická strana TOP 09, že
tam její šéf bude osobně. V té době
jsme zrovna získali od Václava Číž-
ka první podklady, a tak jsme se vy-
dali čekat na Karla Schwarzenberka.
Skutečně se blížil s blahosklonným
úsměvem a nepostradatelnou dým-
kou. Na otázku, jestli může nějak
vysvětlit svou účast ve vývozu ryb
kontaminovaných malachitovou ze-
lení, se jeho výraz rázem změnil. „To
byste musela dokázat,“ odsekl, otočil
se zády a kráčel i se svou suitou pryč.
Prokázaná má tato fakta soud.

A když poprvé Městský soud

v Praze rozhodl, že je okamžitá vý-
pověď Václava Čížka neplatná a jeho
pracovní poměr trvá, hned dostal loni
19. května výpověď znovu. Jenže ani
tentokrát nedokázala firma Orlík nad
Vltavou formulovat pro výpověď re-
levantní důvod. Václav Čížek dostal
druhou výpověď pro nadbytečnost
pozice porybný, vedoucí provozu ba-
žantnice a zemědělství. Jenže Čížek
byl už od 1. ledna roku 2000 ustano-
ven vrchním správcem organizační
složky rybářství a funkci porybného
vykonával někdo jiný. I tato žaloba
firmy Orlík nad Vltavou byla tedy
s velkou pravděpodobností určena
k nezdaru a firma podle březnového
usnesení soudu tuto výpověď odvo-
lala. Čížek pak obdržel další, již třetí
výpověď, na kterou reagoval po svém.
Vzdal se své funkce i zaměstnání v
této firmě. Prohlašuje, že už chce mít
od Schwarzenberků pokoj.

Libuše Kolářová, foto Ivo Bukač

Start nové soutěže Jihočeských týdeníků

Na křtiny přijeďte na kole
Příznivci a milovníci koní jsou

zváni na neděli 30. května do Dobro-
šova u Milevska. Tamější jezdecký
klub uspořádá od 14 hodin slavnost-
ní otevření nové pískové jízdárny, na
jejíž vybudování přispěl Jihočeský
kraj. K této příležitosti chystají
v jezdeckém klubu program, v němž
se představí s ukázkami nejmenší
kluboví jezdci na ponících, jezdkyně
v dámském sedle i sportovci na vel-
kých koních. Program bude komen-
tovaný, návštěvníci se dozvědí zají-
mavosti o zdejších koních, jezdeckém
sportu i možnostech výcviku a výu-
ky.

Ukázat se přijde také letošních pět
přírůstků v dobrošovské stáji – dvě
malé poničky, z nichž pro Stelu vy-
bírali jméno čtenáři Milevských no-
vin, druhá ještě pokřtěna není, a tři
hříbata českého a slovenského teplo-
krevníka včetně příběhů o jejich pů-
vodu a narození. Jsou to dvě holky a
jeden kluk a právě jeho narození pro-
vázely hodně dramatické chvíle. To,
že si i malý Nuick dnes poskakuje

v dobrošovských vybězích, je vlast-
ně malý zázrak. Na závěr jezdeckého
odpoledne, jehož hostem bude ná-
městkyně jihočeského hejtmana Iva-
na Stráská, se zájemci budou moci na
koni i povozit. Žádné vstupné se na
vernisáž jízdárny s křtinami hříbat
neplatí.

Jednu výzvu ale pořadatelé pro
návštěvníky přece jen mají. Na tomto
nedělním odpoledni zároveň odstar-
tuje výletní soutěž pro čtenáře Jiho-
českých týdeníků. Letos se chystá
putování po jihočeských rozhlednách
s atraktivními cenami za splnění cí-
lových úkolů. A protože do soutěže
věnoval Jihočeský kraj cyklistické
přilby, klání o první tři se uskuteční
právě 30. května v Dobrošově. Víc o
letní soutěži prozradíme zase příště.

Dobrošov je pouhých deset kilo-
metrů od Milevska, takže pozvánka
zní – přijeďte 30. května na dobro-
šovskou slavnost na kole. Pro děti
budou připraveny cyklosoutěže o
ceny včetně přileb pro vítěze, pro
všechny nabídka občerstvení.     -lk- Senátor Miroslav Krejča Senátor Pavel Eybert MUDr. Helena Kajtmanová

Politická  realita šou 2010

Senátoři jsou po další kontrole
V pátek 14. dubna absolvovali další kontrolu v poradně písecké obe-

zitoložky Heleny Kajtmanové oba senátoři, kteří se začátkem roku při-
hlásili na výzvu Jihočeských týdeníků, aby politici zkusili utahovat opas-
ky sami na sobě. Nikdo jiný ze světa politiky kromě Pavla Eyberta
z ODS a Miroslava Krejči z ČSSD odvahu nenašel.

Senátor Eybert dostal od doktor-
ky Kajtmanové velkou pochvalu.
Z původních 120 kil už snížil váhu o
osm. „Od kontroly začátkem dubna
mám další čtyři kila dole,“ hlásí Pa-
vel Eybert. Připouští, že musel své
stravovací návyky hodně změnit.
Hlavně co do rozložení příjmu potra-
vy během dne. „Hodně zeleniny, žád-
né pivo, žádné mléko, žádný alkohol.
I když přiznávám, že tak jednou za tři
neděle nějakou dietní chybu udělám,“
připustil. Pořád prý má po jídle po-
cit, že by si ještě něco dal. Ale musí
stačit třeba kedlubna. „Žaludek si na
menší dávky jídla zvykne, jen to chce
jíst častěji,“ radí senátor. Sport se mu
zatím nepodařilo přidat. „Na kole
jsem byl asi dvakrát, na lodi letos ješ-
tě vůbec ne,“ zmiňuje zapálený kano-
ista. Pohybu prý měl ale v posledních
dnech dost, protože zateploval
v Chýnově rodinný domek a vymě-
ňoval okna. „Stěhovali jsme nábytek
sem a tam a pak ještě malovali,“ do-
dal. Pavel Eybert si dal původně cíl
zhubnout deset kilo. Teď si ještě při-
dává. „Chci zhubnout ještě něco na-
víc, abych při jojo efektu, který po
skončení akce nejspíš přijde, udržel
váhu nižší o těch deset kilo,“ plánuje
s elánem.

Zato Miroslav Krejča si postěžo-
val. „Nejsem schopen snížit váhu,
pořád mám svých devadesát kilo.
Paní doktorka mě ale pochválila, pro-
tože se mi mění poměr tuku a svalo-
viny. I když stejně vážím, ubyl mi už
kilogram tuku,“ popisuje senátor.
A to prý šel v pátek do poradny se
strachem! „Jím pětkrát denně včetně
jogurtových svačin, prolévám se vo-
dou, zmenšil jsem porce a cítím se
celkově líp, i když občas režim také
poruším,“ konstatoval Miroslav Krej-
ča. Jeho váha ale dolů nejde, přesto-
že sportuje poměrně pravidelně. As-
poň dvakrát týdně chodí do fitcentra
a dvakrát týdně plave v píseckém ba-
zénu. Miroslav Krejča na startu hub-
nutí prohlásil, že věnuje tisíc korun
za každé vybojované kilo nějaké ne-
ziskové organizaci. Dostal teď pocho-
pitelně všetečnou otázku, kdy už se
nějaká neziskovka dočká. „Tak do
toho zahrneme i úbytek tuku, tam už
mám kilo dole. A vy začněte hledat
příjemce,“ vyzval senátor redakci.

Vida, první tisícovka je na světě.
O příjemci se musíme v redakci po-
radit, takže ho prozradíme příště spo-
lu s tím, jak vidí oba hubnoucí sená-
tory lékařka Helena Kajtmanová.

-lk-
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