Názor jednoho bezvýznamného chovatele!
Myslím si, že můj názor na tyto stránky asi nepatří, ale na ty druhé to psát nemá cenu, protože
by si to pravděpodobně přečetl pouze jeden člověk a pak by to smazal. Nejprve bych se jenom
krátce představil. První teplokrevnou klisnu jsem si koupil po návratu ze základní vojenské
služby v roce 1987, takže příští rok už tomu bude 30 let. Za tu dobu jsem odchoval 50
teplokrevných a velšských hříbat. Byly roky úspěšnější a méně úspěšné, několikrát mi radost
pokazil herpes virus. Koně jsem vždy dělal s láskou, nikdy jsem nečekal na žádné milodary,
dotace ani provize. Zkrátka jsem to bral tak, že někdo ty peníze propije, někdo prohraje,
někdo prokouří atd. Já to co mi zbývalo vrazil do koní. Vždycky jsem se snažil, aby to nebylo
na úkor dětí a rodiny, i když manželka by na to měla asi samozřejmě jiný názor! V současné
době mám okolo 10 ks ČT klisen. A nyní se vrátím trochu na začátek, proč se považuji za
bezvýznamného chovatele. Jak už jsem psal před chvílí, nikdy jsem nečekal na žádnou korunu
od nikoho, tudíž nevlastním žádnou halu, žádný penzion, žádné sportovní nebo chovatelské
zařízení. Mám "jen" koně, a ty v podstatě staré vedení ve svazu nezajímají, naopak se několik
let snažilo potrestat chovatele jakousi daní za chovnou klisnu! A zatímco my chovatelé jsme
se víceméně každý rok báli, za co zase budeme více platit, sami si vesele osm let, a dá se říci
že s letoškem devět, krájeli ze státního koláče určeného pro svaz, hodně velké krajíce!
Myslím si, že 90 procent členů, at už se přiklánějí na kteroukoli stranu, o tom nemá ani tušení.
Jako příklad mohu uvést nedávno zveřejněný seznam akcí a školení, kde se pořádaly a kolik
stály. A v tom je vážení kolegové chovatelé ten zásadní problém! Ne koně, a pro koně, a pro
nás, jak se všude vykřikuje! Ale pro sebe!!! Udržet si vliv pro sebe nad rozdělováním, a dá se
říci, rozkrádáním peněz ze státního rozpočtu, udržet si vliv nad rozdělováním sportovních a
chovatelských akcích, a když už by se někomu mohlo zdát, že u členů předsednictva jich bylo
nějak moc a byly sakra drahý, tak se to za slušnou provizi nebo jinou protislužbu, udělá
párkrát za rok u jinýho kamaráda! Ono kdyby náhodou toto pominulo, tak by potom některá
tato centra mohla mít i existenční problémy, a já si troufám říct, že i ta jejich láska ke koním
by pak byla o hodně menší. Tím se tu samozřejmě nechci dotknout chovatelů, kteří svoje
areály vybudovali v potu tváře! Znám jich taky dost, ale ti většinou nejezdí radit jinam a
nejsou obtěžkáni jednou funkcí vedle druhé! A ono když si někdo zvykne mlaskat, tak se to
těžko odnaučuje. Byl jsem na všech schůzích, chyby se možná nadělaly na obou stranách, ale
ohánět se zájmem dobrého hospodáře a nechat si propadnout mandát, a pak se bát, aby se k
tomu korytu nedostal někdo jiný, a nedozvěděl se co v něm bylo za dobroty, a brát si přitom
do huby koně, to už je fakt síla!!! A ještě krátce bych se zmínil k osobě pana Růžičky. Vůbec
toho pána neznám, možná je to nejlepší chovatel v republice, nevím! Ale jako člověk? Byl ve
starém vedení, je v novém vedení svazu, z titulu starého vedení neuznává nové vedení, ale z
titulu nového vedení svolává jakési pofidérní schůze, které nemají žádnou oporu ve
stanovách! A tak se mi pomalu ale jistě zdá, že zatímco ostatní členové starého vedení svazu
ČT se začínají stahovat jakoby do ústraní, ve svazu za chvíli zůstane poslední a jediný kůňbílý kůň pan Růžička!
Václav Maroušek

