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členům 
Svazu chovatelů českého teplokrevníka  
 
Žádám zveřejnění na stránkách SCHČT. 
 
     Bývalé předsednictvo ve svém informačním dopise, který byl zaslán členům SCHČT jako příloha k 
Ročence 2015, samo přiznalo a musí si být vědomo, že jím mandát o něčem rozhodovat, nebo 
SCHČT řídit skočil dne 13.4.2016 a tím vznikla údajná "patová" situace, jelikož nové ještě nebylo 
zvoleno. Proto se ptám, proč byly Oblastní schůze svolány až v termínech od 9.3.2016 do 31.3.2016 
a Územní schůze v termínech 20.4.2016 a 21.4.2016, tedy až po skončení mandátu bývalého 
předsednictva.  
     Kdyby toto bývalé předsednictvo od počátku roku 2016, v řádném termínu "do 13.4.2016" 
připravilo a svolalo Celorepublikovou konferenci, které by předcházely Oblastní schůze a Územní 
schůze, tak by k žádné údajné "patové" situaci nemuselo dojít a byli bychom  ušetřeni od větší 
poloviny vzniklých problémů, soudních poplatků a jiných výloh s touto situací spojených.  
     Za tento stav je plně odpovědné celé bývalé předsednictvo a jakákoliv obhajoba k této situaci z 
jejích strany je bezpředmětná. 
 
     Poslední dobou jsem nejen ze strany členů  SCHČT, ale i ze strany nečlenů jezdců a lidí, kteří se 
kolem koní pohybují a sledují situaci ve SCHČT slyšel polemiku, a k této se přikláním i já, proč  
členové bývalého předsednictva stále obhajují svou práci v ČT, proč se v informačním dopise, o 
kterém jsem už výše psal, představují v nějakém dotazníků o 7 bodech a stále se snaží a usilují 
dosáhnout toho, aby i nadále byli do předsednictva SCHČT zvoleni, mohli rozhodovat a " pracovat 
nezištně, zdarma a bez vlastního prospěchu, pro řádný chod SCHČT a  jeho členy". Když se objeví 
noví kandidáti na tyto funkce, kteří mají chuť a zájem pracovat v předsednictvu SCHČT, tak  místo 
jejích podpory jsou veřejně osočováni a jejích kandidatura zpochybňována.        
    Oč jde bývalému předsednictvu, že takto reaguje na možné změny v jejích řadách? 
 
    Dále bych se chtěl ještě zmínit o vztahu bývalého předsednictva SCHČT ke Stájí Mustang a 
neochotou řešit tuto situaci ze strany bývalého předsednictva ve prospěch všech chovatelů členů 
ČT, aby mohli své klisny připouštět za přijatelný poplatek takto kvalitními hřebci ze Stáje Mustang  , 
kteří jsou v současné době jedni z nejlepších plemenných hřebců v rámci ČR, včetně jejích 
potomstva, již z vlastního chovu Stáje Mustang, což potvrzují jak výsledky KMK, kterých se koně 
této stáje zúčastňují, tak výsledky ze všech závodů v rámci ČR a nejen ČR , kde tyto koně startují a 
obsazují, zde trvale přední příčky (viz ČSP a další).  
     Místo ochoty řešit tuto situaci a najít společnou řeč s majitelem této stáje, se raději dovezou 
někteří méně kvalitní hřebci z Hřebčína Sprehe.  Majitel Stáje Mustang je ochoten a připraven 
jednat k obnovení spolupráce s novým vedením SCHČT a nabídnout co nejvýhodnější finanční 
podmínky  pro chovatele ČT.   
     Z těchto výše uvedených důvodů jako řádně zvolený delegát na Celostátní konferenci SCHČT, 
budu požadovat o přijetí usnesení touto konferencí k obnovení spolupráce se Stáji Mustang již pro 
připouštěcí sezónu 2017 a další roky. 
       
Dne 10.6.2016                                                                                       JUDr. Čeněk Šrubař     
 
 


