
Dopis jednoho významného chovatele, jako reakce na dopis jednomu 

bezvýznamnému chovateli! 
 

 

Jak to už u nás v Čechách chodí, největší motivací je závist a zášť, které jako její věrná 

kamarádka slouží lež, bez oddechu a věrně. A o to právě jde. Myslím, že právě tohle je 

základní motiv. Právě proto je takto nazváno mé vyjádření. Nestydím se za svůj úspěch a 

nechápu, proč se někdo neustále schovává za svoji bezvýznamnost a píše jedno vyjádření za 

druhým!  

Ano u nás byla  a stále je bezvýznamnost, neúspěšnost a bordel, kam se člověk podívá, 

považována pomalu za ctnost a legitimitu hlásit polopravdy. Mělo by to být přesně naopak, 

lidé se zdravým sebevědomím, kteří mají něco za sebou a něco vytvořili, se sebou nenechají 

orat, mají vlastní názor a logicky by měli být nejvíce slyšet...?! Bohužel na to budeme ještě po 

mnoho generaci čekat. 

 

Co tajemného se asi skrývá v účetnictví svazu...??! Je vidět, že o chov vůbec nejde, 

šanony nechali za dveřmi... 

Ano v účetnictví se skrývá riziko pokut, placení daní a uzávěrka - tedy práce, kterou někdo 

musí udělat. Evidentně to je další kámen úrazu party kolem pana Zicha. Každý chovatel má 

právo nahlédnout do účetnictví svazu! Nechápu, pane bezvýznamný chovateli, že jste to již 

neudělal a necháte se ovlivňovat lhaním. Doufám tedy, že si přečtete policejní protokol z 

uvedené akce a veřejně označíte vyjádření osob kolem pana Zicha, které neoprávněně okupují 

a paralyzují svaz, za hanebné lži! Pokud to neuděláte, tak se styďte a už nikdy nic nepište! 

Jednoduše si přečtěte protokol policie a zjistíte, že celá historka poskytnutá ke zveřejnění 

mediím je jedna velká lež. 

 

Co mě naštvalo? 

Musím přiznat, že jsem poctivě přečetl všechna prohlášení, dopisy i reakce obou 

znesvářených stran. S politováním musím konstatovat, že nerozumím tomu, že se část 

chovatelů nechá ohlupovat evidentní prolhaností. Lhaní již dosahuje extrémních rozměrů a je 

do něho už zatahován kdekdo. Velice rád si nechám osobně od ředitele hřebčince senátora 

Kratochvíleho, účetní a paní Štěrbové vysvětlit, kdo na koho při předávání klíčů od kanceláře 

svazu křičel a kdo používal hrubé násilí. Velice rád také vyvrátím lži o násilí a kradení, což 

bude ještě si myslím věc, která bude stát za vysvětlení. Já nechci nikoho podceňovat, ale 

dovedete si představit, že přivoláme sami na sebe policii. Policie konstatuje, že se nic z 

kanceláře nebude odvážet a my vzápětí vyloupíme před zraky Petry Hurtíkové a pana Kříže 

kancelář svazu?? 

 

Apeluji a doufám v inteligenci svéprávných členů svazu a zdůrazňuji! Udělejte si svůj vlastní 

názor! A nenechte se krmit blbinami! Starejte se o to, kdo vás zastupuje a jakou má motivaci. 

Já bych právníkům kalibru pana JUDr. Veselého nezaplatil ani korunu! 

 

Jiná věc je prohlášení pana ředitele hřebčince, senátora Kratochvíleho, který se vyjádřil do 

médií, že jsme se dopustili hrubostí, křiku a krádeže! To je závažné a zaslouží si to určitě 

vysvětlení, protože jediný křik, který jsem zaznamenal a nenazval bych to hrubostí, 

provozoval v pracovní době, údajný člen svazu - zaměstnanec hřebčince, jehož jméno 

neznám, který přiběhl ze dvora v holínkách do kanceláře. Po mém upozornění, že dobře 

slyším, se omluvil, s tím že je to jeho způsob komunikace. Nemám s tím žádný problém. 



Náhradní klíč od kanceláře svazu nám byl vydán po kratší diskusi a dobrovolně. Nechci 

spekulovat, že bylo předem jasné, že druhý klíč byl zastrčen zevnitř zámku a do kanceláře 

jsme se stejně normální cestou nemohli dostat. Klíč jsme ve své podstatě ani nepotřebovali. 

Byl to jen malý psychologický test loajality a nálady osazenstva jihočeské bašty, 

nejrevolučnější z nejrevolučnějších, kde i stromy se bojí pohnout a mluvit. Potkal jsem i 

známé inteligentní tváře a shodli jsme se na jednom. Všichni už toho mají plné zuby. Musím 

říct, že jsem z nikoho necítil žádnou zvláštní nevraživost. Spíš strach z tlaku revolučních gard, 

aby nebyli zesměšňováni, jako ničitelé revoluce. 

Podstatný byl postup v takto delikátní záležitosti, který byl pečlivě konzultován s právníky a 

policií. Pokud si někdo myslí, že jsme primitivové a dovolili bychom si při takto sledované 

akci, zejména před mnoha svědky a za přítomnosti policie, použít jakékoli násilí, to ponechám 

vlastní úvaze a inteligenci čtenáře. Ledaže někdo evidentně lže! A dovoluji si tvrdit, že pokud 

senátor Kratochvíle vydal do médií vyjádření o našem hrubém chování a násilí, bude to další 

politik, který lže, jako když tiskne!  

Jediné násilí, kterého jsem byl v minulosti v celé kauze svědkem, bylo napadení předsedy 

svazu na veřejnosti ve Zduchovicích na zemské schůzi sinalým Jirkou Mayerem, kterému 

jsem i já asertivně držel, když se mě snažil chytat pod krkem, což každý pochopí, mi dalo 

spoustu práce a sebeovládání, při mé postavě 193cm/100kg  a oblibě kontaktních sportů.  

Naivně jsem si myslel, že zemská schůze ve Zduchovicích by měla pokračovat. Byla ideálním 

chovatelským vzorkem české části chovatelského spektra. Ideální příležitost pro změnu a 

názorovou pestrobarevnost. Chtěli jsme ve schůzi pokračovat, což bylo znemožněno 

notorickým a samozvaným vykladačem stanov a práv panem JUDr. Staňkem a partou 

křiklounů. Za daného stavu se nedalo pokračovat a schůze byla zrušena. Do dnešního dne 

jsem přesvědčený, že formulace o chovatelích, kteří mají více než deset klisen a mají 

automatickou účast s možností volit na všech schůzích včetně zemské, je obsažena ve 

stanovách. Kdo umí číst česky, příslušná kapitola v pravidlech pravopisu se jmenuje spojky.  

Největším faux pas této zemské schůze bylo vyšachování pozvaných chovatelů s více jak 

deseti registrovanými klisnami s možností hlasovat. Nebylo to hezké a ani to není obsaženo 

ve stanovách! Postrádalo to jakoukoliv logiku. Přece největší motivaci mají velcí chovatelé, 

což je i strategií Ministerstva zemědělství ČR, které absolutně nechce dotačně podporovat 

hobby a příležitostné milovníky koní! Strategií ministerstva je podporovat skutečné chovatele, 

zaměstnanost, přidanou hodnotu produktu, tedy chov sportovního koně. 

 

Musím otevřeně přiznat, že stejně jako další zúčastnění, jsem očekával představení více 

kandidátů, prezentaci jejich programu, tak jako kritiku bývalého vedení, protože mě opravdu 

zajímá názorová pestrost a mám rád demokracii a možnost výběru! 

Bohužel, nic z toho se nestalo, došlo pouze na zákulisní intriky, buranské narušování průběhu 

schůze, pomlouvání a vykutálené znásilnění zemské schůze skupinou ukřičených hrubiánů. 

 

Myslím, že i bezvýznamnému chovateli musí být jasné, kdo je v současnosti zodpovědným, 

skutečným nositelem práce a činnosti svazu. Musím také konstatovat, že chápu a rozumím, že 

si současný tým, nově zvoleného předsednictva z Jihlavy, který se prezentoval několika 

fungujícími projekty, nechce jen tak nechat zničit část svojí práce. Naopak nerozumím, proč 

by kancelář svazu měla řídit pracovnice firmy Equiservis Konzulent s.r.o., která také 

nejaktivněji komunikovala jménem svazu s policií za použití svazových dokumentů a která 

navíc není ani členkou svazu. Policii navíc při klidném předávání agendy neustále 

mystifikovala lživými informacemi. 



To byl jeden z důvodů, proč police nechtěla činit žádné rozhodnut v kanceláři svazu a pozvala 

nás na sepsání protokolu na služebnu bez účasti neoprávněných osob! 

 

Ze sepsaného protokolu je patrné, že jsme postupovali přesně dle doporučení policie, která po 

konzultaci s nadřízenými, nechtěla činit rozhodnutí na místě, naopak povolila náš vstup za 

jasně stanovených podmínek, sepsání seznamu odvezených věci a doporučila dohled 

nezúčastněných svědků pro náš klid. Policie potvrdila, že na vstup do kanceláře máme právo, 

takže žádná krádež, hrubost ani nic takového. Právě z těchto důvodů a vyloučení jakéhokoliv 

potencionálního incidentu jsme o asistenci policie požádali. Chtěli jsme předejít hrubostem 

neoprávněných a rizikových osob spojených s minulým obsazením kanceláře, které naopak 

dle mého názoru vykazovalo znaky loupežného přepadení, protože některé ze zúčastněných 

osob nebyli členy svazu ani osobami oprávněnými jednat! Po absolvování celé akce, kterou 

pečlivě prověřovali písečtí policisté s použitím několika právních konzultací, jsem 

přesvědčený, že kdyby byli přivoláni k obsazení kanceláře, které proběhlo v loňském roce a 

výměně zámku neoprávněnými osobami, p. Ing. Hurtíkovou a p. Kozákem, při kterém došlo 

skutečně k hrubému slovnímu ataku, případ by byl hodnocen jednoznačně a velmi rychle! 

Je pravdou, že  vstup do kanceláře zamezila paní Ing. Nováková všem chovatelům kromě paní 

Ing. Hurtíkové, kterou na náš dotaz prý do kanceláře svazu pozvala. 

Je pravdou, že i já jsem paní Ing. Hurtíkovou do kanceláře později pozval, jako nezávislou 

svědkyni. Je pravdou, že nejdříve se do kanceláře hnala, později odešla, aby se znovu vrátila 

pro pana Kříže, který se naší " krádeže za dozoru policie" účastnil, protože pochopila, že 

přesně víme, co děláme a pana Kříže jsme záměrně napsali na seznam nezúčastněných 

svědků! 

 

Kdybych měl pokračovat ve výčtu nejaktivnějších osob v celé této kauze, nesměl bych 

zapomenout na redaktorku Zdenu Motyginovou, která pomáhá organizovat revoluce, špinit 

slušné lidi a společně s další " revolucionářkou" Pavlínou Bůžkovou, která ji dle svého 

vyjádření může vypomoci zkušenostmi z voleb do ČJF, které dle emailové zprávy zaslané 

ZM, zveřejněné na webu SCHČT, zbláznila do té míry, že ovlivnila volbu celého výkonného 

výboru. Zřejmě proto pak za odměnu neprošla výběrovým řízením na účetní ČJF, přičemž 

tvrdím, že Pavlína je velmi slušná účetní. A proto .. "ševče drž se svého kopyta"... 

Po návratu z dovolené, pak bude Pavlínka údajně organizovat podávání trestních oznámení, 

bude převážet chovatele na oblastní schůze z " neloajálních do loajálních oblastí“, aby byli 

neposlušní nevýznamní chovatelé s vlastním názorem uřváni a napraveni?! Trochu 

překvapení a demokratický rozpor pane bezvýznamný chovateli?  

 

Ale, to bych nesměl znát Pavlínku, která je notorická zákulisní revolucionářka ve všech 

organizacích, kde má jakoukoliv účast. Bohužel, lidi jen opravdu blbne a vyprovokuje a pak 

mlčí jako ryba. To, myslím znají všichni členové  Asociace Českého skokového poháru, když 

je před každou schůzí Asociace obvolává, organizuje revoluci, provokuje zaručenými 

informacemi o podvodech výkonného výboru, a pak při zasedání mlčí jako ryba. Bohudíky v 

Asociaci jsou většinou významní organizátoři s vlastním názorem a zblbnout je není tak 

jednoduché. 

Ale máme velké štěstí, vážení chovatelé, Pavlínka navrhla Zdeňce, aby se rozhodla, zda chce 

ještě bojovat nebo jestli nechce svaz rovnou zrušit. Ano, tak tohle jsou dle obdržené 

korespondence, aktuální plány dvou zasloužilých chovatelek českého teplokrevníka!  

"Bratrstvo Dlouhé prsty ;-).".... Jsem jen zvědavý, kdo a jak bude platit právníky za ta 

nesmyslná trestní oznámení a soudy. Je logické, že pan JUDr. Veselý to nebude a i právní 

analfabet domyslí, že jsou to všechno nehorázné plácance do vody, které bude muset jednou 

někdo platit. Je pozoruhodné, jak se tyto dvě “významné lobbistky a aktivistky ” bleskurychle 



přeorientovaly z Asociace Českého skokového poháru na ČJF a z ČJF na SCHČT, kde je 

zřejmě ještě možné blbnout hlavy řadovým chovatelům, kteří nemají čas si hodnověrně ověřit 

běžné přístupné informace a věří tak jejich zaručeným drbům. 

 

Pana Zicha osobně neznám, nikdy jsem ho nikde u koní nepotkal a ani neviděl. Není mi jasný 

jeho management a motivace kauzy, protože odstranění  "netvora Perníčka" se dalo elegantně 

zorganizovat na jihlavské schůzi, kdyby podpořil účast všech chovatelů systémem "padni 

komu padni", což bylo i dlouho dopředu avizované motto jihlavské schůze, s jejímž konáním 

nejprve před svědky souhlasil. Vše pak z nepochopitelných důvodů popřel a změnil. Nevím 

skutečně, pane bezvýznamný chovateli, kdo se drží u korýtka, kdo dvakrát prointrikoval 

možnost zvolení předsednictva legální formou dle stanov. Já si opravdu neumím představit, 

jak na mě pan Zich bude dávat trestní oznámení a kdo bude tyto hovadiny řešit a platit? Jestli 

si někdo myslí, že jsem totální idiot a vědomě jsem se účastnil krádeže, ze které mě veřejně 

obviňuje, myslím, že se jedná o velmi špatné rozhodnutí, ale jak říkám, lživé sprosťárny už 

dostoupily vrcholu a je třeba se bránit! 

Jednoznačně vím, že svého právníka si zaplatím sám a budu pokračovat v práci až do 

demokratického vyřešení situace zadarmo, bez jediné koruny nárokovaných cestovních  

a jiných nákladů. Jsem opravdu zvědavý, kdo bude platit právní služby protistrany... 

 

Ze svazu jsem nikdy nečerpal žádné dotace ani příspěvky. Veškerá fakturace mezi Resortem 

Zduchovice, JO La-Boheme  a svazem probíhala vždy na základě smluv a předem 

dohodnutých cen za služby, což bylo vždy předmětem složitého vyjednávání. Akce se za léta 

rozrostla, rozpočet zůstával stejný a přibývalo služeb, které jsme poskytovali zadarmo nebo 

jako přidanou hodnotu ve formě entuziazmu a zaujetí koňských bláznů, které máme v týmu. 

Za sebe musím přiznat, že mi představa vynechání pořadatelství v září 2016 s vidinou 

zasloužené dovolené docela vyhovovala. Opak byl pravdou, když se zjistilo, že kromě toho, 

že je finále KMK opravdu složitým, pořadatelským oříškem, navíc spojeným se složitým 

vyúčtováním nákladů pořadatele,  které svaz uplatňuje, jako způsobilé náklady pro příslušné 

dotační programy, o pořadatelství náhle nebyl až takový zájem.... 

 

Je pravdou, že mě později naštvala situace, kdy neoprávněné osoby z okruhu samozvoleného 

předsednictva v průběhu roku slibovali přemístění finále KMK do konkurenčního areálu, 

přestože současný koncept a formát je z větší části „naše dítě“. Byl jsem překvapen a 

rozhořčen zároveň, zejména v souvislosti s odpovědí jednoho z aktivních revolucionářů na 

dotaz jiného chovatele, že je technicky nemožné upořádat drezury, přehlídky a skoky 

společně v uvedeném areálu. “Tak to klidně rozdělíme!“ 

Samozřejmě i konkurence umí počítat a po pochopení, pro běžného pořadatele, 

neuchopitelného schématu vyúčtování, námluvy ochladly.  Myslím, že jsem dostatečně 

vysvětlil, kdo má zájem přidělovat a přihrávat za odměnu takzvané lukrativní akce 

“spřáteleným areálům”. 

 

Pro rok 2016 předsednictvo svazu rozhodlo o změně pořadatele finále KMK. Myslím, že až 

velmi schopná účetní svazu paní Pavelková utlumila původní moravské nadšení, protože ona 

je ta, která si v průběhu roku láme hlavu s vyúčtováním celé akce a potřebuje k tomu na druhé 

straně spolehlivé partnery, kteří připraví dostatečné množství prokazatelných nákladů, které 

pak svaz později pro sebe uplatňuje v rámci dotace. O tom, jaké účetní “kejkle” je nutné 

absolvovat, aby vše proběhlo v pořádku, by mohla vyprávět moje finanční ředitelka,  paní 

Zemanová, jejíž kancelář v této souvislosti raději nenavštěvuji. Pokud bych měl nezúčastněně 

zhodnotit, kdo skutečně přesunul pořadatelství finále KMK do Zduchovic, tak to byla dohoda 

účetní svazu s naším účetním oddělením, že to ještě společně absolvují. Roli pana Perníčka, 



bych v tomto ohledu nepřeceňoval, protože když mu ve finále paní Pavelková bouchla do 

stolu s tím, že chce mít všechno v pořádku, neuprdnul si ani s argumentem, že chce udělat 

dobře Moravě. 

 

Transparentní situace v roce 2016, kdy předsednictvo svazu vyhovělo moravské části a 

rozhodlo o přidělení finále do Brna na Panskou Líchu, skončila našimi sklapnutými podpatky, 

troškou nostalgického nasrání hlavní organizátorky BH, která z vrozené svědomitosti tři 

měsíce před a po akci nespala a mým chystáním se na dovolenou. 

Rozhodlo předsednictvo...! Bohužel, když bylo na nejvýše jasné, že finále KMK je 

organizačně, hardwerově a účetně složitá akce, došlo na žádost předsednictva na poslední 

chvíli k přesunutí finále do Zduchovic. Myslím, že při vší úctě k pořadatelům z Brna, jim 

spadl kámen ze srdce a nám přibyl. 

 

Jako legrace pak jistě působí, když se dozvíte, jak neznalý trouba, který se z prosté 

vyčůranosti nechal nominovat někam, kam vědomostně ani inteligenčně nepatří, obíhá našeho 

souseda s nabídkou “ kvalitního sexu ” ve formě dohození pořadatelství finále KMK. Na 

dotaz technické složitosti se souběžným finále drezur, skoků a přehlídek spojeným s 

nedostatečným množstvím jezdeckých ploch u souseda, náš “milý intrikán” jednoduše 

odpoví: “tak to rozdělíme!“ A hotovo! 

 

Stejné je to i s plány ve všech dalších oblastech činnosti svazu. Nic nevytvořit, dělat revoluci 

a rozdělovat práci druhých! Myslím, že už jsem tohle jednou před pár desítkami let zažil!  

Pokud je ještě můj upřímně rozhořčený “svými slovy” označený, bezvýznamný kolega 

chovatel na pochybách, doporučím porovnat obsah webových stránek obou znesvářených 

frakcí. Ihned je jasné a evidentní, kdo skutečně pracuje, má vizi a program, a kdo jen intrikuje 

a bezohledně lže a ohlupuje chudáky bezvýznamné chovatele nekonečnými prohlášeními, ve 

kterých se už nikdo nevyzná. 

 

Jak jsem již uvedl. Vyšachování významných chovatelů, kteří mají největší motivaci, přehled 

a vliv a nenechají si tzv. „srát na hlavu“, byl z jistého pohledu od počátku jasný záměr party 

kolem firmy Equiservis Konzulent s.r.o., která v podstatě nemá na vybranou! Buď ovládne 

svaz a hlavně svazovou pokladnu a na náklady svazu bude obrážet malé a bezvýznamné 

chovatele s nabídkami soukromých kšeftů a kšeftíků anebo zabalí kufry!  Samozřejmě, že ani 

Míla Perníček v prvopočátku nedomyslel tuto šílenou existenční závislost této organizace na 

řadových členech svazu, kteří “v potu tváře” budují svá hospodářství a nemají čas a 

dostatečné kontakty pro efektivní zhodnocení svoji dřiny. Je s podivem, že další odborný a 

erudovaný zástupce firmy Equiservis Konzulent s.r.o. zodpovědný v minulosti za naši 

chovatelskou oblast, v rámci spolupráce se svazem k nám ani jednou a znovu opakuji ani 

jednou nedorazil s  jakoukoliv nabídkou služeb nebo informací o možnostech spolupráce se 

svazem! A to bych řekl, že jsme pro svazovou pokladnu s téměř dvousethlavým koňským 

stádem pěkně lukrativní sousto! Za celou dobu ani jeden kontakt! Za celou dobu svého 

působení ve funkci garanta oblasti se nám pan zodpovědný oblastní garant ani jednou 

neozval. 

 

Je logické, že jsem při výše uvedené a rozklíčené obchodní strategii firmy Equiservis 

Konzulent s.r.o. byl nelukrativní a nezajímavé sousto, tak jako všichni velcí chovatele! 

Koně si prodávám sám, služby dle výhodnosti dodavatele také dle vlastního uvážení a 

většinou napřímo se všemi významnými z celého chovatelského světa…! Pro kšeftmany 

naprosto nezajímavý subjekt, proto ten logický nezájem… 

 



To, že jsem vedle holštýnského, oldenburského a německého svazu chovatelů sportovních 

koní také členem SCHČT j e v podstatě zásluha pana Perníčka, který mi několik let vyčítal, že 

nejsem patriot a nepodporuji svým kvalitním chovným materiálem český chov a obchodní 

značku. Stal jsem se tedy patriotem a zřejmě i blbcem, když si uvědomuji jaké šlamastyky a 

sračky se musím účastnit! Blbcem také z toho důvodu, že schovávám některá naše hříbata, 

krásné potomky hřebce Caesar, před zraky zaměstnanců oldenburského svazu, pro který je 

Caesar licentován. Ti samozřejmě nelení a své chovatele přijedou objet a ohlídat osobně až do 

ČR. Hříbata Caesara nechávám občas z blbosti občas z patriotismu zapisovat jako českého 

teplokrevníka. Sám tipuji, jak dlouho mi tato blbost ještě vydrží... 

 

Výpověď služeb firmy Equiservis Konzulent s.r.o. byla, pane vážený bezvýznamný chovateli, 

jak jistě chápete jasným a logickým krokem  podpořeným dokonce i sníženými náklady pro 

svaz! Většina významných svazu to dělá úplně stejně! I konzervativní, uzavření a občas 

arogantní Holštýni spořádaně nasednou v Hamburgu na letadlo a letí k nám do stáje 

vypalovat, bonifikovat a hodnotit o sto péro!  

A o to právě jde! To je jádro pudla! Ekonomika! Nenechají si na své klisny a jejich potomky 

nikým jiným ani sáhnout. Perníček si trošku pokakal vojnu! Kdyby nechal partičku rádoby 

podnikatelů na pokoji, hezky přisátou na svaz a její bezvýznamné členy, jak jsem již uvedl, o 

ty velké nemá uvedená skupina absolutní zájem, mohl si klidně předsedovat do důchodu! 

 Jsem pragmatik a nepodceňuji malou českou politickou vyčůranost ani u předsedy svazu, 

který se podle mého názoru často pouštěl do diskuzí a obhajoval svoje rozhodnutí i u opozice 

a dělal ústupky, které se mu stejně nevyplatily, aby měl klid. 

 

Bohužel velká část rozpočtu svazu plyne ze státních dotací! 

Strategií ministerstva je podpora skutečných větších a skutečně hospodařících chovatelů, kteří 

zaměstnávají na venkově lidi, produkují organickou hmotu ve formě hoven pro naši 

zdevastovanou krajinu a chovají sportovní koně s velkou přidanou hodnotou. Ministr má 

alergii na rádoby hobby chovatele, kteří se podle něho schovávají za zemědělce a nechce tento 

druh zábavy ze zemědělských dotací absolutně podporovat.  První náměstek je trošku 

smířlivější, požádal mě o vypracování jednoduché rešerše na téma: „Chovatelství, produktu s 

vysokou přidanou hodnotou lidské práce a organického hovna do krajiny zdevastované 

bioplynkami a kovozemědělci“. 

 

Ruku na srdce a tady přestává prdel, Marcelko Šímová, která jsi ztratila zrak a pak jsi ho zase 

našla, když jsi podepisovala vědomě lži o průběhu zemské schůze ve Zduchovicích! A vím, 

že v dotacích jsi kovaná profesionálka! 

Ve hře je celková dotační podpora zemědělských subjektů zabývajících se chovem koní, 

kterého držíme zuby nehty, jako hospodářské zvíře v dotačních titulech SZIF! 

Já myslím, že si rozumíme! Pokud se tohle podělá, tak se nejen chovatelé-farmáři českého 

teplokrevníka dostanou z hlediska dotací na úroveň chovatelů vzácného ptactva a ještěrek, 

kam je bezohledně a bezostyšně tlačí revolucionářská garda, většinou nechovatelských 

diletantů, hecovaných sobeckými zájmy firmy Equiservis Konzulent s.r.o. v pozadí. 

 

Jak všichni víme a je to až komicky absurdní, skutečných chovatelů je v  nejreakčnější 

revolucionářské gardě minimum, dokonce vlastními slovy Motyginové, která to vtipně 

glosuje slovy: „A to nejsem ani členka svazu“, když se s péčí dobrého hospodáře stará o 

budoucí i současný pelech svazového hřebce. Proto jsem smutný, že pan Kříž a spol se nechá 

oblbovat nechovateli a nezemědělci uvedeného typu, kteří kromě propojení s nesmyslným 

organizačním omylem s názvem Equiservis Konzulent s.r.o., nemají o chovu a zemědělství 

žádný pojem a vážný zájem. Absolutně tím také nechci tvrdit, že v této organizaci nejsou z 



hlediska koní zkušení odborníci, bohužel tato forma spolupráce se SCHČT byla a je do 

budoucna v zamýšlené formě nevhodná! 

 

Na vsi to od nepaměti fungovalo tak, že sedlák s největším statkem byl starosta! Po 

komunistickém puči velké a chytré sedláky  vyhnala většinou neschopná závistivá lůza. 

Skončili ve vězení, v továrnách a byli násilně přesídleni. Od té doby to jde s naší vesnicí a 

zemědělstvím od jedné pohromy ke druhé! 

Vyrostl jsem na statku, vystudoval střední i vysokou zemědělskou školu, pracoval jsem na 

farmách v Čechách i v Americe. Jsem významným chovatelem koní. Mám poměrně moderní 

a vzkvétající farmu. Jsem členem prestižních zahraničních chovatelských svazů. V jezdeckém 

sportu jsem se svými dcerami projezdil celou Evropu a dosáhl s nimi neopakovatelných 

úspěchů  i v rámci evropských mistrovských soutěží, znám se a aktivně obchoduji s předními 

světovými chovateli a svazy! Mám kontakty na přední evropské trenéry a jezdce, se kterými 

jsem spolupracoval nebo spolupracuji. Vlastním renomovaný jezdecký areál. Většina mé 

chovatelské produkce se prodá do čtyř let věku na lukrativní zahraniční trhy za zajímavé 

ceny! Proto moje farma roste a vzkvétá! Zaručeně to není, pane drahý bezvýznamný 

chovateli, zásluhou pár stovek tisíc, za skutečně poctivě odvedené služby obrovského 

organizačního týmu a nekonečnu probdělých nocí při přípravě  finále KMK! Věřte mi, že 

umím vydělat peníze jednodušší cestou.  Bohužel, jak se říká, ve vlastní zemi není člověk 

prorokem. 

Já jsem si vždy nechal radit a učil se od úspěšných, prosperujících a sebevědomých lidí. 

Nestydím se za to a nikomu nic nezávidím. To je zřejmě, pane bezvýznamný chovateli, 

zdrojem a důvodem  výčtu nezpochybnitelných výsledků mojí práce. Proto jsem a chci být 

významný! Je to otázka mé vlastní chovatelské, podnikatelské a zemědělské cti a 

hrdosti!  Proto pokud Vy nezměníte  svůj pohled na věc a budete i nadále pomáhat oblbovat 

neinformovanou mlčící většinu chovatelů lživými polopravdami, nikdy se významným 

nestanete!  

 

 Jsem smutný z toho, že chovatelé, jako je pan Kříž, více věří a důvěřují chovatelským a 

zemědělským analfabetům než mě. Myslím, že hlavní příčinou je nedostatek komunikace a 

možnosti si věci vzájemně vysvětlit a prodiskutovat. V tomto případě pomůže jednoduchá 

selská logika. Věřte transparentně respektovaným a úspěšným lidem!  

 

Věci už zašli příliš daleko. 

 

Včera jsem dostal doporučený návrh na mé vyloučení ze svazu, který podal pan Kříž a také 

výzvu k podání vysvětlení podepsanou panem Zichem. Podobný návrh došel dle informací 

více nepohodlným členům. Důvodem prý je naše převzetí kanceláře SCHČT, jak je o tom prý 

informováno na stránkách schct.cz.  

Dopisy psané ve stylu "bolševického" udání předsedou partaje, který po nás obratem požaduje 

vysvětlení do 15 dnů, jež máme zaslat, k rukám bývalé zaměstnankyně svazu Ing. Novákové. 

Tak přesně tímto stylem probíhaly kádrové čistky v dobách totality, kterou mají tito pánové 

pod kůží zřejmě nadosmrti a nedovedou se doby temna žádným způsobem zbavit. 

Trestní oznámení, vylučování nepohodlných členů, čistky, lhaní, pomluvy a špína. Věci již 

zašly příliš daleko a myslím, že není návratu. Situace je v současné době dlouhodobě 

nevyřešitelná a jedinými vítězi budou právní kanceláře znesvářených protistran. 

Pan Kříž ve svém udání použil formulaci: "..,že důsledky našeho jednání prý bude velmi 

obtížné napravit." 

Co se vlastně stalo, pane Kříži? Jaký důsledek bude jen obtížné napravit? 

 



Stalo se to, že jsme odvezli účetní agendu pro hlavní účetní paní Pavelkovou, aby mohla 

podat daňové přiznání, udělat účetní uzávěrku. Převezli jsme agendu spojenou s fungováním 

sekretariátu. 

Jediným důsledkem našeho chování, vážený pane Kříži, je to, že spolek pokračuje ve svém 

normálním fungování vůči orgánům státní správy a vůči svým členům. Kancelář svazu včetně 

sekretariátu nefungovala. Hrozí postihy ve formě pokut a ztráty kredibility svazu. Činnost 

kanceláře v této formě se omezila pouze na spřádání revolučních intrik, byla pro řadové členy 

a běžnou agendu nepřístupná a její chod byl prakticky paralyzován. Část členů, kteří neztratili 

poslední zbytek zodpovědnosti, snažící se o to, aby se práce a činnost svazu nezastavila, bude 

Vámi a panem Zichem kádrována za to, že ve svém volném čase, na své náklady pokračuje v 

práci a snaží se udržet kontinuitu poměrně dobře fungující organizace. 

Pokud Vaším cílem a cílem skupiny kolem pana Zicha je zničení a zrušení svazu, jak jsem již 

také zaslechl, tak s Vámi mohu jen souhlasit. Našim jednáním byla tato neodvratná hrozba na 

nějakou dobu odvrácena.  

Nic jsme neukradli, všechno je v pořádku, sekretariát a účetní fungují pro VŠECHNY členy 

bez výjimky! To je nesporný a finální důsledek našeho konání. 

Pokud v průběhu několika příštích let soud rozhodne, že nesporným a demokraticky 

zvoleným předsedou svazu SCHČT je pan Zich, tak bude velice jednoduché mu naložit 

veškerou řádně vedenou agendu do auta a popřát mu šťastnou cestu! 

V současné době je podstatné, aby fungovalo účetnictví a základní sekretariát. To, že jsme 

přemluvili paní Pavelkovou v pokračování v práci pro svaz za podmínky, že nebude pracovat 

ve stresu za dozoru neoprávněných osob, Ing. Hurtíkové a spol. v původní kanceláři, považuji 

za veliký úspěch. Slušnou účetní je velice těžké sehnat. 

To, že jako odměnu pro nás navrhujete vyloučení ze svazu je svým způsobem k pláči. 

 

Svazu poskytuji podporu a zázemí ve formě prostor ve vlastním domě k zajištění nezbytného 

fungování zejména z hlediska účetnictví a sekretariátu. Do vyřešení krizové situace to bude 

bezplatné, protože se snažím být významný a nemám zapotřebí se chovat jako vyčůraný 

vychcandíra, parazitující na práci ostatních a mohu si dovolit patřičný odstup a nadhled. 

Mohu si také dovolit zaplatit kvalitní právníky, abych si obrazně nemusel nechat srát na 

hlavu. Proto chci být významný a nezávislý! Proto je třeba nastavit zrcadlo lži, byť se o ní 

pokouší i politik, což není v naší zemi nic neobvyklého! 

Pokud demokraticky svolaná valná hromada rozhodne o mém vyloučení ze svazu, velice rád 

se podrobím. Z práce pro svaz mi neplynou žádné výhody, jsem již opravdu znechucený a 

otřesený úrovní chováním lidí, kteří nikdy nic pro svaz neudělali a jejichž jedinou motivací je 

závist, zášť, zloba nebo privátní výhody. 

 

Rád závěrem a ještě stále s úsměvem skončím svojí oblíbenou zemědělsko-filozofickou 

úvahou o zdravém selském hovnu, z kterého pocházím a které je nadevše! Je zdrojem zdraví a 

imunity člověka i krajiny , je prokázaným zdrojem vitality a mozku. Zdravé střevo a zdravá 

hovna jsou jedním z nejcennějších přírodních darů, které musíme opečovávat. 

Proto se starejte o svoje zdravá koňská i lidská hovna, což je velmi podstatná záležitost! Vy i 

Vaše farma i Vaše chovné stádo budete vzkvétat  ve zdraví a síle, budete používat zdravý a 

vitální selský rozum a nebudete vydání na pospas nemocem a lžím! 

 

P.S. Úvaha je myšlena naprosto bez nadsázky na základě bohatého individuálního studia 

mikrobiologie koňského a lidského střeva, koloběhu organického uhlíku v přírodě, pedologie, 

organické chemie, agronomie a fyziologie. 

Praktickým příkladem a důkazem k pochopení budiž mi dramatické zlepšení 

mikrobiologických výsledků výtěrů z pochvy, vzorků trusu a zdravotního stavu našich 



chovných klisen po totálním přechodu na kvalitní senáž s vysokým obsahem přátelských 

bakterií mléčného kvašení. Dramatické zlepšení mého zdravotního stavu  po úpravě jídelníčku, 

spoužitím přírodních probiotik, prebiotik, vlákniny a snížení sacharidů v jídelníčku. 

Dramatické změny u mě znamenaly zlepšení peristaltiky střev, pravidelnost stolice,  zpevnilo 

se mi hovno a zbystřil celkový pohled na svět. Nejdelší nerv lidského těla vede totiž z mozku 

až přímo do břišní dutiny a tento vliv a propojení je již vědecky prokázáno. Proto o svá hovna 

pečujte, pokud má soused hovno zdravější, nestyďte se zeptat, jak to dělá a nezáviďte mu ho. 

Zdravé hovno stojí hodně silné vůle a odříkání zejména na sladké. Pokud to všichni budeme 

dělat stejně, budeme se my, naše chovy i naše louky těšit plnému zdraví. A uvidíte, jak je to 

hezký propojeno.  

 

P.S. Pokud má někdo pocit, že jsem byl ve svém vyjádření nepřiměřeně osobní a adresný a 

někoho jsem se dotkl nebo urazil, omlouvám se a jsem připraven každého ze subjektivně 

naštvaných  pozvat kdykoliv na skleničku, dovysvětlit, poradit, prokonzultovat. To je jediná 

cesta. Nemám a necítím žádnou zášť, snažím se dívat poctivě pravdě do očí a myslím to v 

zásadě dobře! Nemyslím si, že mám patent na pravdu. Ale pravda je v tomto případě opravdu 

v nedohlednu, případ nemá za této situace a v současném personálním obsazení žádné 

pozitivní řešení. Příležitosti pro spravedlivé a demokratické řešení byly promarněny. 

Budoucnost je jen v zdlouhavé a nesmyslné změti soudních sporů, trestních oznámení, 

siláckých vyjádření a destruktivních činů. Všechny dobré skutky musí být po zásluze 

potrestány a zůstanou nepochopeny. Důsledkem bude podle mého jen pomalá destrukce a 

rozpad svazu. 

Obávám se, že zdravý rozum a trpělivost to budou mít v tomto případě velice obtížné. 

Jediným logickým a demokratickým řešením bylo opravdu svolání valné hromady napříč 

všemi zájmovými skupinami, systémem padni komu padni, což byla šance v podobě jihlavské 

schůze. Její nerespektování bude jen dále paralyzovat a ničit svaz. 

 

 

S pozdravem  Ing Ladislav Krulich 

 

 

 

 


