Vážení chovatelé!
Situace ve Svazu chovatelů českého teplokrevníka skutečně vygradovala do stavu, který nemá obdoby, to je
ovšem jedna z mála formulací, s níž lze se samozvaným obhájcem pana Perníčka, ing. Krulichem, souhlasit.
Předseda SCHČT se totiž od samého úvodu Územní schůze pro Čechy snažil nedodržovat platné stanovy Svazu,
verzi, kterou před rokem předsednictvo připravilo a prosadilo její odhlasování na celostátní konferenci.
V rozporu se stanovami byly hlasovací lístky předány i členům svazu, kteří nepatřili mezi zvolené delegáty
z oblastí, ale byli pozváni jako vlastníci 10 a více plemenných koní. Když ing. Mayer požádal jako vlastník 12
plemenných klisen o zápis do prezenční listiny hostů a rovněž o předání hlasovacích lístků, bylo mu sděleno, že
klisny neměl zapsané včas a že nedostane volební mandát ani na celostátní konferenci. Již toto tvrzení je
v rozporu se stanovami, které uvádějí, že „řádní členové s 10 plemennými klisnami nebo hřebci zapsanými
AKTUÁLNĚ v PKČT mají právo se AUTOMATICKY zúčastnit celostátní konference a disponují při hlasování vždy
jedním hlasem.“ Ing. Mayer má klisny v tomto počtu zapsané od 4. dubna, tudíž již v době konání územní
schůze pro Čechy (20.4.), a rozhodně na konferenci, která má proběhnout 25. května, je „aktuálně“ vlastníkem
dostatečného počtu k „automatické účasti“. Nebo snad existuje jiná interpretace vysvětlení slova aktuálně?
Na jihočeské oblastní schůzí paní Kubištová na přímý dotaz před všemi účastníky schůze sdělila, že aktuálně
znamená 30 dní před celostátní konferencí, ale v žádném zápise z předsednictva SCHČT není tato informace
uvedena. Tuto podmínku by ovšem ing. Mayer splňoval.
Pan Perníček po tomto stále pokračoval ve slovním provokování ing. Mayera a napadal ho vulgárními výrazy.
Ke své lítosti se ing. Mayer nechal vyprovokovat k tomu, že do pana Perníčka strčil (o žádném smýkání nelze
hovořit!) a ten upadl na zem. Ihned se zvedl a chtěl pokračovat ve fyzické potyčce, čemuž zabránili
kolemstojící. Ing. Mayer je přes 25 let aktivním chovatelem a ještě déle aktivním jezdcem, dlouhá desetiletí se
účastní mnoha jezdeckých a chovatelských akcí, přesto nenajdete nikoho, kdo by ho někdy na takové akci
viděl ve fyzickém konfliktu. O panu Perníčkovi je naopak dobře známo, že svým provokováním a hulvátskými
výroky na jezdeckých a chovatelských akcích vyvolal již několik násilných potyček.
Pan Perníček krátce po popsaném incidentu zahájil Územní schůzi pro Čechy a během tříhodinové diskuse
ohledně řešení otázky mandátu zvolených a automatických delegátů neustále prosazoval způsob volby
odporující platným stanovám Svazu, které kromě výše uvedené věty říkají, že: „Územní členská schůze (dílčí) je
schůzí zvolených delegátů územního celku Čech a delegátů Územního celku Moravy.“ Paní Kubištová dokonce
na podporu jejich názoru o možnosti volby majitelů 10 plemenných koní používala jako argument jeden
z dalších článků stanov, kde stojí, že „povinností řádných a ostatních členů je účastnit se dílčích členských
schůzí s ohledem na dostatečný počet členů pro její usnášeníschopnost“, což by při vztažení na Územní schůzi
pro Čechy znamenalo, že by se jí mohl zúčastnit (což samozřejmě může) a dle prosazovaného názoru
předsednictva zřejmě i volit, každý řádný člen SCHČT, což by vlastně znamenalo zbytečnost oblastních schůzí.
Pan Perníček ukončil Územní schůzi pro Čechy s odůvodněním, že se přítomní nebyli schopní dohodnout na
tom, kdo smí a nesmí volit, tudíž nebylo možné dát o čemkoli hlasovat. Odůvodnění ukončení kvůli projevům
prvků násilného jednání 3 hodiny po výše uvedeném incidentu je více než úsměvné. Přítomní členové
předsednictva, podporovaní urážlivými výroky p. Kubišty na adresu zvolených delegátů a výroky ing. Krulicha
zkreslujícími a zpochybňujícími znění stanov, se po celou dobu snažili prosadit udělení volebních mandátů
proti znění platných stanov. Rozhodně se nejednalo o žádný neúmyslný omyl, k němuž došlo na oblastních
schůzích, současné předsednictvo se jen snaží využít každou možnost, jak zůstat u moci, a když jim to nevyjde
napoprvé, chtěli by vše zkoušet znovu od začátku, bez ohledu na ztrátu času všech řádných členů SCHČT, kteří
by museli celé schůzovací kolečko absolvovat znovu, a nehledě na náklady, které by to s sebou neslo.
Správnost jediného možného výkladu platných stanov potvrdily i volby na Územní schůzi pro Moravu
následující den.

Územní schůze pro Čechy byla řádně svolána, a proto se oblastmi podle stanov řádně zvolení delegáti, kteří na
ní setrvali i po odchodu pana Perníčka, rozhodli po sečtení mandátů všech přítomných ve schůzi pokračovat
podle předem schváleného programu, jelikož velká většina (29 delegátů ze 48 možných) zajišťovala
usnášeníschopnost. Zápis a usnesení z této schůze jsou již zveřejněny.
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