
Dne 20. dubna jsem se jako zvolený delegát zúčastnil české územní schůze SCHČT ve 

Zduchovicích. Na základě komentářů a tiskových zpráv, které v uplynulých dnech o jejím 

průběhu vyšly, bych chtěl chovatelské veřejnosti poskytnout své osobní vyjádření. 

  

Pana Mayera znám osobně a povětšinu času, co se věnuji zájmovému chovu koní, což je více 

než čtyřicet let. Za tu dobu jsem nikdy nepozoroval, že by se choval někde neurvale nebo 

špatně, ba naopak, když mohl, i když jen třeba málo, tak pomohl, ale nikdy 

neublížil.  Podobné to je i u paní Hanušové, která má velký přehled o koních kolem nás a 

mnozí členové ČT i jeho předsednictva by jí mohli takovou fundovanost závidět. 

  

Je velkou škodou pro ty, co opustili jednání zemské schůze, že nemohli být přímými svědky 

toho, jak snadno a rychle lze naplnit účel, za kterým byla schůze svolána. Pan ing. Vondrouš 

vyhověl žádosti o její další vedení, čehož se zprostil nadmíru velice dobře a za což mu patří i 

můj dík. Setrvala nás nadpoloviční většina a stávající stanovy jsme dle mého nejlepšího 

úsudku nijak neporušili. 

  

Bohužel v současné době nevíme, zda závěry schůze zůstanou v platnosti, nebo zda nás čekají 

další najeté stovky kilometrů a žádosti o dovolenou, neboť oblastní i územní schůze se konají 

ve všedních dnech a většina z nás dochází do běžného zaměstnání.  

  

Informace se k chovatelům a majitelům koní dostávají bud´ z jedné, nebo z druhé strany a 

mohou být zavádějící, a proto se ptám, z jakých důvodů se neposkytuje akreditace časopisu 

Jezdectví, aby všichni ti, co mají koně rádi a spojili s nimi celý svůj život, dostali informace 

objektivní a nezkreslené, tak jak se o ně všichni redaktoři tohoto časopisu snaží? 

  

Závěrem bych chtěl podotknout, že se s označením hrubián, lhář nebo bojovník za korýtko 

v žádném případě neztotožňuji. Dvůr našeho statku je vždy řádně zameten a s opravou střech 

jsem na vstup do evropské unie nečekal. Svou důvěru v současné vedení SCHČT však budu 

po uplynulých událostech jen velmi těžce nalézat. 

  

Jaroslav Štětina, 

Zvolený delegát za jihočeskou oblast 

 


