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Každá událost má smysl až tehdy, když ji pochopíme jako lekci pro budoucnost. Rok 2016 a 2017
byly na události bohaté víc než bychom si vůbec přáli. Tou hlavní lekcí bylo poznání, že nikdy se
nemá podceňovat nepřítel a že nenávist a závist vede k neúspěchu. Pro mě osobně to bylo i velké
zklamání. Zklamání v jednotlivcích, především v lidech, kteří všemožně usilují o vedení svazu a
nevadí jim zajít až za hranice morálního kodexu a odváží se šířit zkreslené zprávy na základě
nepodložených faktů. Neuvědomují si, nebo naopak dobře uvědomují, že taková ničím nepodložená
přesvědčení, aplikovaná v našem případě na členskou základnu, jsou silně rezistentní proti jakékoliv
nápravě. Avšak také si neuvědomují, že na taková tvrzení musí mít důkazy a ze svých křivých
obvinění se jistě budou muset zodpovídat. Naštěstí, když nemají rozum ti, co takto činí, jistě ho má
zákon (§ 184 t.z. Pomluva a § 345 t.z. Křivé obvinění). O faktu, že Policie ČR již dvakrát prošetřovala
všechny zástupce bývalého vedení svazu, kdy jejich stíhání bylo odloženo, a to jednoznačně z důvodu,
že skutek se nestal, již nikdo neinformuje. Dále o tom, že tolik diskutované dotace z evropských fondů
v letech 2012-2014, již několikrát prošetřovala kontrolní komise SCHČT (Bohdaský, Jelínek, Kobza)
a žádné nedostatky nezjistila. A snad nemusím zdůrazňovat, že veškeré žádosti o proplacení prochází
velice přísnou třístupňovou kontrolou státní instituce SZIF, kterou si snad nikdo nedovolí
zpochybňovat. Pravda, tyto skutečnosti nejsou až takovou senzací a zrovna se to opoziční straně a
časopisu Jezdectví nehodí do krámu.
Ovšem co je pozoruhodné, jak takovým lidem jde vcelku snadno a úspěšně vytvořit atmosféru, v níž
se daří šíleným domněnkám, kde fakta nemají žádnou váhu, a bezmyšlenkovitě pronášet absurdní
výroky, které jednoduše nejsou pravdivé. A jejich snaha přesvědčit členskou základnu svojí
konspirační teorií o tom, že vše co říkají je skutečnost, je při nejmenším žalostná a trapná. Těchto lidí
se musíme obávat ne pro svoji sílu, ale pro jejich vnitřní slabost. Protože jejich úsilím je nasměrovat
hněv členské základny proti danému nepříteli (myšleno proti Perníčkovi a jeho stoupencům) dříve, než
se stanou terčem oni sami. Jejich nelegitimní snaha zaujmout místa ve vedení spolku se hroutí uvnitř a
hledají si záminku pro svoji další existenci. V takové situaci by bylo chybou jakékoliv ustupování a
snaha „neprovokovat“. Naopak je dobře ukázat opozici, že se případného střetu nebojíme, protože
pokud chce SCHČT nadále fungovat jako silný spolek, musí mít pevné a silné vedení, které se
nerozpadá zevnitř a dokáže pracovat jako jeden člověk.
Ještě stále uznávám všechny, kteří mají svůj vlastní názor, a toleruji ty, co ho mají odlišný. Ale jsou
některé věci, které mě doslova zarážejí. Překvapuje mě, jak lidé, kteří pro chovatele do dnešního dne
nic neudělali, neustále špiní dobré jméno svazu a znehodnocují jeho pověst v médiích, mají teď ústa
plná silných slov, gest a slibů, která jen zdánlivě dokáží naplnit. Hlásají velkolepá hesla a nepřijde jim
vůbec divné, že jejich strategie postrádá jakoukoliv zmínku o vlastní činnosti. Možná, že by měli
místo prázdných slibů poreferovat členské základně o svoji dosavadní práci pro svaz. Jistě zajímavé
odpovědi by nám byly předloženy na otázky - Co jste od roku 2016 pro chovatele ČT udělali? Kdy a
v čem jste byli nápomocni?
Za důležité považuji zaměřit se na to, jací jsou to lidé, kteří k nám promlouvají prostřednictvím svých
vizí, volebních programů a vysílají podněty typu ozdravného procesu, navracení svazu členům,
rozdělování dotačních prostředků především ve prospěch chovatelů, navrácení prestiže svazu… Po
přečtení některých komentářů si říkám, že jsem snad celých 11 let pracovala a se mnou i další členové
svazu úplně pro jiné chovatele a v úplně jiném SCHČT. Ze všech stran se šíří negativní populistická
kampaň vedená neseriózním a velice konfliktním člověkem JUDr. Ing. Staňkem a jeho skupinou

stejně smýšlejících osob, posílená o jistě objektivní názory šéfredaktorky časopisu Jezdectví, která má
jediný účel pošpinit ty, kteří pro svaz ještě stále něco dělají a silně se podílet na likvidaci spolku. Jsou
tak nízcí a malí, že jim nezbývá nic jiného než si vymyslet lži a naházet špínu na ty, co jim stojí
v cestě, protože jsou si dobře vědomi, že svými dosavadními činy pro chovatele členskou základnu
zkrátka nepřesvědčí. Výmluvy, pomluvy, lži a finanční škoda spolku přesahující půl milionu korun.
To je tak jediné, čeho se členská základna dočkala od zástupců této strany. Jsem možná v tomto
naivní, ale přesvědčena, že lidé nejsou slepí a ten, kdo má zdravý rozum, nemůže takové lidi
podporovat, ale musí je hnát k zodpovědnosti. Vždyť jestli chci něco dělat pro svaz, tak k tomu stačí
zdravé ruce a mozek. Nepotřebuji vlastnit svazová konta a veškerou agendu spolku, nikdo z řadových
členů předsednictva přístupy k bankovnímu účtu nemá a nikdy neměl, přesto pracují. Kdyby ti, kteří
tvrdí, že jsou zapsáni do spolkového rejstříku (jistě úplně legálně) chtěli skutečně pracovat pro svaz a
chovatele, pak mám za to, že není ostuda přijít za těmi, kdo již delší dobu pracují ve svazu a mají
značné zkušenosti s jeho vedením, a prostřednictvím nich nahlédnout do řízení svazu a na činnosti
s tím spojené. Jestliže se snaha v tomto směru rovná nule, pak jaký mají úmysl se svazem do
budoucna? Kdo bude za ně jednou dělat chovatelskou a svazovou práci?
Kde jste byli všichni velkohubí, když se připravoval skok ve volnosti 4 letých klisen, sestavoval
kalendář akcí a hodnotící komise pro rok 2017, vydával katalog hřebců a ročenka 2016, podávaly
žádosti o dotace, intervenovalo za zelenou naftu pro chovatele koní, pořádala přehlídka výkonných
koní v Humpolci, organizovalo finále KMK se všemi přehlídkami ve Zduchovicích a mnohé další.
Zřejmě na tuto práci pro chovatele již nezbýval čas, neboť jste podávali trestní oznámení, udávali a
nechávali prošetřovat členy spolku GIBS, vylučovali nepohodlné členy ze svazu, vysílali senátorské
spojky na MZe za účelem znepřístupnění dotačních příspěvků pro chovatele, podávali podněty na
prošetření čerpání dotací SCHČT, zakládali účelová konta, psali nesmyslnosti a nestydaté lži, urputně
sháněli plné moci k získání volební síly. Tak toto je realita, vaše činnost pro svaz.
KDYŽ od 29.6.2016 (tedy rok a 4 měsíce) není za „předsednictvem zapsaným v SR“ vidět žádná
odvedená práce, problémy chovatelů a členů jdou stanou, jediným cílem je účelně škodit a řečnit, jak
vše bylo špatné a jak všichni, co doposud něco dělali pro svaz a chovatele jsou lumpové a zlodějové.
Tak vám musí dojít, že tady není něco v pořádku. Už vám to všem došlo???

