Vážení pánové Bohdaský a Jelínku,
váš dopis mě opětovně přesvědčil o tom, že revizní komisi, která funguje, kdy chce a vybičuje se
k maximálnímu výkonu pouze z popudu zástupců společnosti Equiservis Konzulent s.r.o., skutečně
spolek nepotřebuje a jak už jsem jednou psala, než takovou revizní komisi, to snad je lépe nemít
žádnou (a věřte nebo nevěřte, že to skutečně píši já, Václave, stejně tak jako paní Adéla Vítková je
skutečná logicky uvažující osoba a nevydávám se za ni já, paní Motyginová). Vaše vymyšlené fantasy
mě opravdu vždy pobaví.
Je zajímavé a více než žalostné, že členové revizní komise se veřejně přiznali k tomu, že v podstatě po
celou dobu svého mandátu ve funkci revizní komise nepracovali ve prospěch spolku, a co víc, svá
zjištění z roku 2015 týkajících se let 2013 a 2014 začali řešit v prosinci 2016 a to tak, že své
připomínky nesdělili předsednictvu ani Konferenci, jako nejvyššímu orgánu spolku, ale rovnou
zástupcům Státního zemědělského intervenčního fondu. Tak tomu říkám rána pod pás svazu i
samotným chovatelům. A mám za to, že pánové Bohdaský a Jelínek se zařadili k dalším adeptům,
kteří svojí přehnanou aktivitou, vedenou zlobou a záští, připravili spolek o dotační příspěvky.
Nyní jsem naprosto přesvědčená, že můj návrh, podaný dne 11.2.2017 předsednictvu SCHČT,
k odvolání vašich osob z funkcí revizní komise, byl správný. A pevně věřím, že se členská základna
zamyslí nad vaším dosavadním nekorektním jednáním.
Je mi z duše odporné, jak se ve svém dopisu vyjadřujete o práci a osobě M. Kubištové. O schopném
člověku, kterého si velice vážím, a řada z vás by práci, kterou dělá, nedělala. Je to nesmírně pracovitá
žena, která dnes a i v uplynulých letech ročně vyřizuje a sestavuje vyúčtování přes 800 žádostí všech
chovatelů - žadatelů, kteří si požádali i nepožádali. Dbá nad správností každé žádosti, ochotně
obvolává chovatele, kteří si mohli zažádat a neučinili tak, eviduje faktury, připravuje podklady pro
vyúčtování a vyjednává se SZIF. A když jste byli na RO SZIF v Brně a v Hradci Králové, tak jste
mohli zajet i na RO SZIF v Českých Budějovicích a možná byste od pracovníků SZIF slyšeli, že tak
řádné a bezchybné vyúčtování, které v posledních letech předkládala paní Kubištová za SCHČT ještě
neviděli. A proč to všechno dělala a dělá? No určitě ne pro to, aby dnes četla takové hrůzy, které
vypouštíte ze svých úst na papír. Měli byste se skutečně zamyslet, zda vaše jednání je přece jen ještě
slušné a ku prospěchu věci.
Neustále probíráte a zveličujete finance, za které se semináře konaly. Jste ohromně pohoršeni a
znechuceni nad tarify a sazbami, ale jestlipak alespoň jeden z vás přečetl několikastránková obecná
pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace nebo přišel s návrhem na uskutečnění
odborného semináře u vás doma či někde jinde, popř. lektorem či náplní seminářů. Asi ne, protože pak
byste takto nemohli mluvit. Peníze z EU resp. z Programů rozvoje venkova jsou peníze, na které si
spolek mohl sáhnout (nejde o peníze členů spolku!!!) a sáhl si na ně díky paní Kubištové, která se již
v této věci dle mě vcelku logicky vyjádřila. Nevím o žádném jiném chovatelském sdružení v ČR
(kromě ASCHK), které by možnosti vzdělávat chovatele z těchto programů využilo. Takže je hanba,
když se o člověku, který ve svém volném čase sestavil žádosti pro spolek, vyjadřujete hanlivým
způsobem a spíše si takového člověka nevážíte.
Osobně vidím velký přínos v těchto vzdělávacích akcích, jak pro chovatele, tak i pro spolek. Vždyť,
které jiné chovatelské sdružení má své předvaděče, kteří se vyškolili na těchto akcích, pomáhají
chovatelům kvalitně prezentovat jejich koně. A jsem svědkem toho, že na každé akci jsou předvaděči
samotnými chovateli vyžadováni a vyhledáváni. A nejde jen o předvaděče, ale stavitele parkuru,
ošetřovatele a jezdce mladých koní, hodnotitele, a třeba díky jednomu takovému školení mohli
uchazeči získat osvědčení o způsobilosti k označování zvířat podle plemenářského zákona výžehem

nebo injekční aplikací elektronického identifikátoru, anebo konkrétně i Vy, pane Bohdaský, jste díky
tomu složil uznávanou zkoušku a získal osvědčení z profesní kvalifikace Hodnotitel koní (41-002-M)
a mohla bych pokračovat. Jenže toto nikdo zřejmě slyšet nechce. Tady se přece musí šířit nenávist a
zloba, řešit kdo lže a nelže, to je podstatné. Nepřipadáte si trapně? Vždyť kvůli pošetilostem již od
roku 2015 nic z tohoto programu spolek neuspořádal a členové se ptají: „Proč nejsou další
workshopy?“. Na to je jednoduchá odpověď, děje se tak kvůli vám a vám podobným. Nikdo se již
nechce pouštět do něčeho takového, protože se obává, že sklidí jen obviňování z obohacování a
podvodů. Takže teď je to na vás! Co kdybyste nyní pro chovatele požádali v rámci PRV vy, pánové
Bohdaský a Jelínku?
Netrpělivě budu čekat, kdo zdvihne moji vhozenou rukavici. A klidně můžete napsat, že vše, co je zde
uvedeno, je lež jako věž. Vím, kde je pravda, tak jako vím, že tyto řádky a jiné píši já, VÁCLAVA
BOUŠKOVÁ. Přeji vám, pánové, stále zdraví.

