Odesláno prostřednictvím kontaktního formuláře na rádoby oficiálním webu www.svazct.cz.
Adresováno jmenovitě Ing. Zichovi, Ing. Kreidlové, Ing. Malému, p. Chýlemu, p. Hrnčířovi.
Dobrý den,
ačkoli psát do tohoto "kontaktního formuláře" se ukázalo jako vcelku zbytečná věc, jelikož
když už něco na svém rádoby oficiálním webu SCHČT zveřejníte, jsou to pouze příspěvky
osob, které sdílejí stejný názor jako vy, přesto si svůj komentář neodpustím. I když
pravděpodobně skončí můj komentář v této "černé díře". Neboť to, co se děje a čeho jste
schopni, je alarmující a naprosto šílené! A vy se vůbec nestydíte zacházet za absolutní hranici
slušnosti. Uchylujete se k hanebným praktikám a neštítíte se ničeho. Jestli je to z vaší hlavy,
anebo jen slepě následujete rady JUDr. Veselého, to je úplně jedno. Neboť je to vaše vizitka a
vaše kroky bez ohledu na to, kdo vás zastupuje. Článek v píseckém plátku a jeho vyvěšení na
tento web i na web časopisu Jezdectví je jen dalším důkazem toho, čeho všeho jste schopni a
že žádné praktiky vám nejsou cizí, neboť účel světí prostředky, ať to stojí, co to stojí, vy
půjdete klidně i přes mrtvoly. Článek z píseckých novin, který jste zveřejnili, obsahuje řadu
překroucených informací a nepravd, což by dokázal potvrdit policejní protokol sepsaný
20.1.2017. Neboť Ing. Nováková nebyla ta, kdo zavolal policii, policii zavolali zástupci
současného vedení SCHČT, aby se zákonnou cestou dostali do kanceláře svazu, když Ing.
Nováková, která byla v kanceláři od počátku zamčená s paní Hurtíkovou, odmítla kancelář
odemknout. Nebyla odvezena celá účetní agenda svazu od r. 2002 mimo
„zapomenutých“ spisů let 2013 a 2014, nedošlo k žádnému hrubému jednání, jak uvádí pan
senátor, který nebyl v hřebčinci toho dne osobně přítomen. Takže narozdíl od násilného
převzetí kanceláře vašimi lidmi dne 4.11.2016, kdy jste ještě na náklady svazu nechali
vyměnit zámky, tento postup byl zcela v mezích zákona. Věřím, že lidé, kteří jsou tímto
článkem zveřejněným v píseckých novinách napadeni, se budou bránit a budou z toho
vyvozeny patřičné důsledky.
Čím dál tím více mám pocit, že máte vše do detailu promyšlené od samotného počátku a že
vám jde o jediné: zlikvidovat SCHČT za každou cenu. Potom se pokusíte založit nový svaz a
získat koně dosud registrované v plemenné knize SCHČT pod jinou plemennou knihu.
Nebylo by to ostatně poprvé, co se něco takového stalo. V případě útoků na lidi, kteří dosud
pracovali a pracují pro svaz, jste již překročili hranici, které se svazová kauza týká, nyní již
zasahujete do osobní roviny těchto lidí. A to je hanebné! Neboť co jiného je podání podnětu
na GIBS ve vztahu k tajemnici svazu Ing. Králové? Napadá mě celá řada možných kroků,
které ještě máte připraveny v "arsenálu zbraní k použití". A to je zjevně váš cíl. Zastrašit lidi,
proti kterým jsou tyto vaše útoky zamířeny, přitlačit je ke zdi, přinutit je jakýmikoli
prostředky, aby se vzdali a všechno vám naservírovali na zlatém podnose: tak tady to máte.
Zastrašit také lidi, kteří mají jiný názor než vy, aby jej raději neprojevovali, protože pak
s nimi taky zatočíte. Vy vůbec neřešíte problém svazu. Nýbrž sledujete své osobní zájmy,
které prosazujete honem na jednotlivce jako honem na čarodějnice. Jediným problémem
svazu jste vy, skupina lidí, z nichž někteří vědomě, někteří možná ještě stále ne tak úplně
vědomě, nedodržují stanovy, nedodržují zákon a likvidují svaz.
Kauzu sleduji již dostatečně dlouho a vím, že proti vašemu postupu od samotného počátku
existuje celá řada důkazů, s nimiž jsem osobně obeznámena. "Česká územní schůze ve
Zduchovicích 20.4.2016", kterou jste si sami po jejím rozpuštění uspořádali, byla dle § 253
odst. 1 občanského zákoníku protiprávní. "Konferenci" 29.6.2016 v Humpolci svolalo
"předsednictvo zastoupené členem předsednictva MVDr. Vítů", MVDr. Vítů je dokonce na
samotné pozvánce na předmětnou "konferenci" uveden "za předsednictvo". Přitom v době
před "konferencí" nebyl členem předsednictva, ale pouze kandidátem na předsedu. Přesunuli

jste místo konání „konference“ po rozeslání pozvánek, umožnili jste hlasovat na
„konferenci“ lidem, kteří nebyli delegáty atd. Návrh na zápis změn ve spolkovém rejstříku
podepsal Ing. Zich, ačkoli k tomu neměl žádné oprávnění. Přes všechny nesrovnalosti Krajský
soud v Českých Budějovicích zapsal změny do spolkového rejstříku iniciované Ing. Zichem
za podpory JUDr. Veselého, a to i s MVDr. Vítů na postu předsedy, když tento 14.7.2016 na
svou funkci rezignoval, i s datem vzniku členství v předsednictvu 20.4.2016 u Ing. Zicha,
ačkoli tento byl zvolen do předsednictva až na moravské územní schůzi 21.4.2016, i
s nesprávným způsobem zastupování svazu neodpovídajícím znění ve stanovách i s doslova
úsměvnou presenční listinou z moravské územní schůze ve Švábenicích vyhotovenou
dodatečně a neobsahující téměř žádné podpisy zúčastněných osob. Odvolání, které jste po p.
Růžičkou navrženém zápisu změn ve spolkovém rejstříku (předmětem návrhu na zápis změn
byl výmaz MVDr. Vítů coby předsedy a úprava formulace zastupování spolku dle znění
stanov) podali, má za cíl dělat jen další průtahy, umožnit vám činit další kroky proti stanovám
spolku. Vy se členům svazu nepochlubíte, že z Okresního soudu v Písku unikly informace ze
soudního spisu a skončily u Krajského soudu v Českých Budějovicích, a že pracovník
Okresního soudu v Písku díky tomu obdržel výtku ze strany zaměstnavatele Okresního soudu
v Písku. Že paní Motyginová je vaší pravou rukou a ač nečlen spolku se neustále vměšuje do
záležitostí spolku, a k tomu všemu ještě prostřednictvím časopisu Jezdectví masíruje veřejnost,
když poskytuje překroucené neobjektivní informace. Že zaměstnankyně Komerční banky a.s.
v Písku má zaděláno na problém díky tomu, že Ing. Zich vybral v hotovosti prostředky
SCHČT ze zablokovaného bankovního účtu. Další a další kroky, kterými pouze hrnete vše
před sebou a zaděláváte na další a další kauzy – zřizování dalších bankovních účtů svazu,
zaměstnání a opětovné zaměstnání nové tajemnice Ing. Novákové, která přitom dříve dala
jasně svým vlastním svobodným rozhodnutím dát výpověď z pracovního poměru u SCHČT
najevo, že svaz a práce pro něj není její prioritou, „výpověď“ daná tajemnici Ing. Králové atd.
atd. Věřím, že jste si vědomi, že vaše kroky jsou protiprávní.
Vy totiž vůbec nechcete situaci řešit. Přejete si svaz rozvrátit, zlikvidovat jej. Nechápu, co jste
za lidi. Nechápu, kam se podělo vaše svědomí, pokud jste kdy vůbec nějaké měli. Nechápu
Ing. Zicha, který se za vás pode vše podepisuje a vůbec si zřejmě neuvědomuje, jaké důsledky
z toho mohou být pro něj vyvozeny. Stejně jako nechápu právě Ing. Zicha, který 11.10.2016
na schůzi předsednictva zcela jednoznačně souhlasil se shromážděním členské základny
SCHČT v Jihlavě dne 7.12.2016 za účelem vyřešení krizové situace v SCHČT, ani jedinkrát
nezpochybnil důležitost a regulérnost této akce pro další chod svazu, aby toto následně dne
19.10.2016 dementoval.
Z vašeho dosavadního postupu vyplývá, že vaším problémem je p. Perníček a paní Kubištová.
Takže tohle není problém svazu, ale problém vašich osobních antipatií. Pokud tyto lidi
nechcete mít ve vedení svazu, existují pro to stanovami i zákonem upravené prostředky. Svůj
nesouhlas jste mohli vyjádřit na shromáždění členské základny v Jihlavě, což jste nejen
účelově neučinili, ale ještě jste rozesláním dementujících dopisů uvrhli členy svazu do další
nejistoty. Je nezpochybnitelné, co si o tom všem myslí moravští členové svazu, neboť ti
opakovaně dali najevo, koho chtějí mít ve vedení svazu.
Co si máme o vás myslet? Za sebe můžu říct, že nic dobrého to není. Že vás vůbec nezajímají
názory řádných členů ani stanovy, kterými se tak oháníte. Že jste dosud nereagovali na můj
podnět ze dne 24.11.2016 beru jako další ignorování práv řádných členů zakotveného ve
stanovách.
I přes všechno to, co se děje, věřím ve vítězství pravdy a spravedlnosti. A i když to tak zatím
nevypadá, žijeme v demokratické společnosti a v právním státě.
Monika Klosová
řádný člen SCHČT

