Paní Václavo Boušková

Nechte to urážlivé psaní na adresu členů RK( Bohdaský, Jelínek ). Já vím, že by se Vám ohromě hodilo,
aby byla zvolena nová RK typu pan Kobza Jan( bývalý předseda RK), kteří by nic ze starého
hospodaření nechtěli vidět. Dnes se objevují jiná pochybení v hospodaření svazu za tyto roky , a Vy
nepotřebujete , aby to vyplynulo navenek pro veřejnost. Ať paní Kubištová vyloží karty ( doklady o
čerpání peněz z EU ) na stůl a bude hned jasno.
Ve Vašem lživém dopise nás napadáte, že se pořád vracíme k financování seminářů. V tom
financování je podstata věci. Tyto doklady z let 2012 – 2014 byly před námi zatajeny. A to je důvod
proč se chceme na to důkladně podívat. Domníváme se, že tam mohou být nesrovnalosti a proto
dané doklady chceme vidět, je to naše povinnost RK. Vy nás jenom napadáte a urážíte, hážete na nás
špínu a tím odvádíte pozornost od podstatně důležité kontroly zpět všech dokladů (2012-2014,
2015-2017), protože jste neoprávněně odvezly veškeré účetní doklady a část archivu neznámo kam.
Z paní Kubištové děláte chudinku, která dělá až 800 žádosti na dotace pro chovatele za rok. To mi
nemůžeme potvrdit, ale už jste se nezmínila, že tuto práci má zaplacenou. Zadarmo paní Boušková
ani kuře nehrabe!!
Musíme se zasmát vašemu výroku v minulém dopise, že RK za celou dobu nepracovala ve prospěch
spolku!! Naše povinnost je kontrolovat nedostatky v hospodaření a ne s vámi ve váš prospěch
spolupracovat. To snad není možné, že si takhle představujete práci RK, která vám bude zobat z ruky
a bude navrhovat takové nesmysly, jako navrhoval předseda RK pan Kobza, aby mohl předseda
spolku hospodařit s několikanásobně větší částkou než doposud, bez schválení předsednictva.
Neomezeně !!
Ne s tímto a s jinými věcmi jsme se neztotožnili , proto jsme pro vás doslova nebezpečí , které Vám
nedá spát a proto navrhujete naše odvolání. My trváme na tom co bylo napsáno v minulém dopise a
to podezření stále trvá. Předložte požadované doklady a bude vše jasné.
Jestli hážete na nás nevyplácení dotací, tak ta naše návštěva na SZIFu v roce 2015 byla pouze
informativní na dotace z EU. Zameťte si před svým prahem a neplačte u špatného hrobu. U jednání
navenek vystupujete vy (předsednictvo) zvolené na schůzi v Jihlavě roku 2016, které není zapsané
v rejstříku spolků u Krajského soudu v Českých Budějovicích. Pořád napadáte u soudu řádně zvolené
předsednictvo na konferenci v srpnu 2016 v Humpolci a řádně zapsané v rejstříku spolků u soudu
v Českých Budějovicích. Toto vaše jednání už bylo moc pro některé pracovníky MZem. a svolali obě
strany na jednání do Prahy. Tam byl dohodnutý termín schůze na 6.10.2017 za účasti úředníků
z MZem., aby byla určitá kontrola a dohled nad závěrem této společné schůze. Všichni účastníci
jednání dohodnutý termín stvrdili svým podpisem.
Tuto schůzi na domluvený termín svolal místopředseda spolku pan Karel Růžička a za týden po
rozeslání pozvánek ji zase zrušil. To již bylo moc i na úředníky z Mze. Náměstek ministra pan ing. Šír
za nově vzniklé situace odmítl nadále se ve věci angažovat. Tato situace bude mít nepředstavitelné
důsledky na dotace pro chovatele koní za rok 2017.Toto byl hlavní důvod na pozastavení vyplácení
dotací na vedení PK ČT, potažmo pro chovatele. Pan Růžička totiž vystupuje jako místopředseda pro
obě předsednictva, jak se mu to právě hodí.
Paní Boušková, přestaňte nás veřejně napadat a urážet, tím odvádět pozornost od podstatného
problému, kterým je kontrola dokladů. Snažíte se všemi dostupnými prostředky včetně špíny, kterou
na nás neustále házíte zastavit danou kontrolu dokladů. To už pochopila většina členů svazu ČT kde je
pravda. Oba dva jsme s Vámi husy nepásli, jsme nejméně o 30 roků starší než Vy, tak se podle toho
chovejte.

V chovu koní a sportu s vlastními koňmi jsme dokázali hodně. Chovám koně 50 roků a za tu dobu
jsem sklidil uznání na mezinárodních výstavách mimo ČR. Za kvalitu mého chovu mluví skutečnost, že
naše koně šíří slávu v Kanadě, USA, Anglii, Německu, Rakousku a dokonce i v Koreji. Ve sportu jsme
měli pochvalné výsledky. Ve vozatajském sportu se syn s našimi koňmi několikrát účastnil za ČR
mezinárodních závodů v Polsku, Německu, Francii a Rakousku. Dokonce reprezentoval ČR na
mistrovství světa dvojspřeží v roce 1997, kde se umístil v první polovině startujících z 26 států světa a
67 účastníků. Ze zdravotních důvodů musel v roce 2000 zanechat závodní činnosti. To je malý výčet
našich chovatelských a sportovních úspěchů.
Dalším pošpiněným ja pan Václav Bohdaský, který se od dětství pohyboval mezi koňmi. Do roku 1975
byl členem JO Nové Město nad Metují a zúčastňoval se parkurových závodů a soutěží všestrannosti
( mimo jiné Stříbrná a Zlatá podkova ) . Tento oddíl vedl několik roků a po jeho zrušení začal
s chovem Českého teplokrevníka, jako soukromá osoba. Několik jeho odchovanců chodilo vysoké
soutěže v drezůře a v parkurovém skákání.
Po sametové revoluci byl u zrodu ASCHK. V té době byl spoluzakladatelem Náchodského svazu
chovatelů koní, který zahrnuje bývalé okresy Náchod, Trutnov, Rychnov nad Kněžnou a okrajově části
okresu Ústí nad Orlicí a Hradec Králové. Tomuto svazu již 26 roků dělá předsedu. Je to jeden z mála
spolků, který doposud plně funguje. Organizují zápisy klisen, výkonnostní zkoušky pro teplokrevné i
chladnokrevné klisny. Nosný program tohoto spolku je každoroční přehlídka ročních, dvouletých a
tříletých klisen jak ČT tak chladnokrevných. V zimním období organizují semináře pro širokou
veřejnost chovatelů v oblasti chovu koní, zdravovědy a různých nařízení a vyhlášek. Do roku 1975
aktivně sportoval a poté se stal rozhodčím pro disciplíny skok, drezůra, military a vozatajství. Má
oprávnění cvičitele a trenéra těchto disciplin. 15 roků pravidelně rozhodoval předkola a také finále
soutěže Zlatá podkova. Od roku 1980 je výše jmenovaných disciplín národním rozhodčím.
Co jste dokázala Vy paní Boušková ? Jen lživé a urážlivé psaní dopisů .
Pokud v tom budete pokračovat, tak na Vás podáme trestní oznámení za urážku na cti a lživé
obviňování.
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