MILOSLAV PERNÍČEK

7 OTÁZEK A 7 ODPOVĚDÍ PRO KANDIDÁTY SCHČT

nar.1954, členem předsednictva od roku 2002 - 2016
(funkce místopředseda, předseda SCHČT)
1) Nejen 15 let života s lidmi, kteří většinou chtěli tvořit a ne bořit.
Svaz, který nese v názvu slovo český (žádný jiný svaz hospodářských
zvířat již není český). Hrdost na koně, které vytvořila česká hrouda
a dobrý pocit z jejich využití ve sportu výkonnostním i hobby. Vždyť za
poslední léta vzrostl počet koní o 10% a skotu ubylo 50%.
2) Předsedu
3) Aby kůň zůstal hospodářským zvířetem a český teplokrevník byl
plemenem využívaným stále ve větší míře, pro co je chován a co
má ve šlechtitelském programu. Jediná cesta je pokračovat v myšlence,
kterou nastolilo poslední předsednictvo. Je velmi zajímavé, že ostatní
svazy v ČR svaz ČT respektují a kopírují jeho činnost, ale někteří
členové vlastního svazu jsou jen kritici bez vlastního názoru.
4) Že předsednictvo svou nebojácnou aktivitou svaz řídilo. Dříve
většinou hasilo evidenční maléry některých členů. Po několika letech
svaz začal rozvíjet i svou vedlejší (hospodářskou) činnost, která je do
budoucna nezbytná. Hlavně zásadní rozhodnutí: hřebci ČT, spolupráce
z hřebčínem Sprehe, vzdělávací granty, zaměstnání svých terénních
pracovníků, spojení finále KMK skoky a drezura + přehlídky (nově hříbata),
WBFSH, srovnání plateb PK, propagační činnost na evropské úrovni,
nová plemenná kniha na webu s údaji pro chovatele a mnoho pro nás
samozřejmých povinností.
5) Výpověď servisní organizaci měla být dříve, jmenování MVDr. Vítů do PK,
nedokonalé prostudování stávajících stanov, přílišné nadbíhání hřebčincům.
6) Zmatečné a pro mě poučné. Potvrzuje to mou pravdu, že ČT je tu pro
chovatele a ne pro Equiservis. Lidé v terénu mají větší vliv na chovatele
než celé předsednictvo (proto ta výpověď měla být dříve a byla nezbytná).
Pevně věřím v dobrý a rozumný konec této kauzy. Ale asi nebude rychlý.
7) Se staviteli a budovateli, kteří neutečou při prvním neprosazení svého
názoru. S lidmi, kteří vědí, na kterou branku mají kopat a kterou bránit.
A s těmi jsem měl tu čest do teď spolupracovat.

VÁCLAV ŠTĚRBA
nar.1953, člen Rady PK ČT 2013 - 2016
1) organizaci lidí ze stejným zájmem - chov sportovních koní.
2) žádnou - pokud by byl zájem RPK
3) na rozvoj chovu
4) že někteří funkcionáři přestali bezmyšlenkovitě se vším souhlasit
a začali projevovat vlastní názory
5) nejsem tolik sebekritický
6) nechutné, nejde již o koně, ale o lidskou ješitnost
7) pozitivní, tolerantní

JOSEF KINCL
nar.1948, člen dozorčí rady 2002 - 2006,
člen předsednictva 2007 - 2016 chovatelská komise
1) V předsednictvu SCHČT pracuji čtyři volební období. V prvním volebním
období jsem sbíral zkušenosti v chovatelské komisi, abych je mohl v dalším
období uvádět do praxe. Tato organizace slučuje velké množství různě
zaměřených chovatelů. V případě uspokojení většiny, tato práce potěší.
2) Svoji činnost v předsednictvu jsem spojil s chovatelskou komisí a tak bych
chtěl pokračovat.
3) Moje práce v této komisi je dlouhodobá. V počátcích se nám dařilo provádět
různá hodnocení koní, lineární popisy, ale ne vždy lehce dostupné informace z
těchto akcí získat. Inspektoři zpracovávali data v tužce a propočty na počítačce
na koleně. V případě dotazu nás odkázali na CE a tam se vše muselo platit.
Podařilo se nám uvést do provozu program „Morgana“, kde jsme veškeré informace
z hodnotitelské činnosti začali ukládat a předávat na tiskopise chovatelům přímo
na místě. Kdykoliv jsme schopni se k těmto získaným údajům vracet bez CE.
4) Postarat se o členskou základnu, poděkovat a vyhodnotit zasloužilé členy SCHČT
k jednotlivým výročím během celého volebního období. Je mnoho práce rozdělané
v tomto programu. Shromážděná data vyhodnocovat, informovat chovatele jak
jednotliví jedinci předávají klady a zápory na potomstvo.
5) Nemám v paměti rozhodnutí, která bych měl vzít zpátky, ani to, které vyřadilo
Equiservis Konzulent spol. s.r.o. z hodnocení koní SCHČT.
6 +7) Současné dění ve svazu je alarmující. Vše čeho se úspěšně pro chovatele
dosáhlo, se snaží získat skupina samozvaných arogantních členů. Svaz začal
být v posledním volebním období samostatný. Byl ochoten jednat s každým
vstřícným majitelem koní. Nebyl podřízen žádným jiným svazům. Jednal jenom
ve prospěch členů SCHČT. Právě takové předsednictvo ve volebním období
v roce 2012- 2016 bylo a s těmito členy pracovat, byla radost.

Z důvodu odebrání možnosti vyjádřit svůj názor, představit své
myšlenky a vize do budoucnosti a předat odkaz své dosavadní
práce, byl následujícím způsobem dán prostor lidem, kteří několik
let zastávali jednotlivé funkce ve vedení SCHČT a řada z nich by
i ráda ve svém působení pokračovala.
Všichni oslovení jsou jednotného názoru, že skutečná hodnota
člověka a jeho činů není v tom, co říká, ale v tom, co skutečně dělá.
1. Co pro Vás znamená SCHČT?
2. Jakou funkci byste chtěl/a zaujmout ve vedení SCHČT?
3. Na co byste se, v případě vašeho zvolení do funkce
zaměřil/a a na co byste chtěl/a navázat?
4. Co považujete za váš největší úspěch během vašeho
působení v dané funkci ve vedení SCHČT?
5. Kdybyste mohl/a vzít zpět jedno rozhodnutí, jaké by to bylo?
6. Jak vnímáte současné dění v SCHČT?
7. S jakým typem lidí rád/a pracujete?

KAREL RŮŽIČKA
nar.1950, členem předsednictva od roku 2002 - 2016
(funkce chovatelská komise, místopředseda, předseda SCHČT)
1) Svaz chovatelů ČT od počátku vnímám jako nejsilnější spolek
chovatelů koní v Čechách a na Moravě. Letos tomu bude 15 let,
co jsem stál u zrodu samostatného sdružení chovatelů koní plemene
český teplokrevník a podílel se na rozvoji šlechtění koní tohoto plemene
v ČR a vždy jsem přitom kladl důraz na spolupráci s chovateli, neboť
chov koní je dlouhodobá záležitost, která vyžaduje trpělivost a píli.
2) Neuvažuji o jiných funkcích než, které jsem v minulosti zastával (2002
-2006 člen chovatelské komise, 2007-2010 předseda, 2010-2016 místopředseda). Každá byla svým způsobem zajímavá, ale i náročná a nesla
s sebou velikou zodpovědnost. Jestli by chovatelé stáli o mé letité zkušenosti,
nabyté díky působení v předsednictvu SCHČT, tak pokud mi to zdravotní
stav dovolí, rád bych jim je ještě věnoval.
3) Samozřejmě bych chtěl navázat na velice úspěšný minulý rok vedení
svazu. Svoji pozornost věnovat vytvoření dobrých a pozitivních podmínek
pro chov koní v ČR a zvýšit podporu chovatelů prostřednictvím příznivé
spolupráce se státním sektorem. Velký problém vidím v selekci mladých
hřebečků a udržení testačních odchoven, kde by bylo na škodu ztratit tuto
přínosnou možnost jedné ze selekčních metod. Nutno najít výhodnější
formu podpory pro zřizovatele testačních zařízení a samotné chovatele.
Hledat nové cíle a vize v podpoře mladých chovatelů a podniknout určité
kroky v tolik potřebném odbytu koní a tím zvýšit zájem chovatelů chovat
na svých klisnách a vytvářet kvalitní produkty českého teplokrevníka.
4) Myslím si, že těch úspěšných podnětů je víc a dosáhli jsme jich
především proto, že jsme dokázali spojit síly a zdravý rozum a šlo nám
všem o dobro věci. Díky racionálnímu kolektivu se stejným názorem jde
vše snadněji. Za zásadní a úspěšné považuji ukončení spolupráce s firmou
Equiservis Konzulent a zřízení vlastní hodnotitelské činnosti, již po čtvrté
dobře odvedená práce při největší chovatelské akci „Finále KMK“, udržení
a především zrod tradiční soutěže skoku ve volnosti 4-letých klisen plemene
ČT, která vznikla za účelem zvyšování testace a prezentace produktů
chovatelů, kteří nemají možnost sportovní testace svých klisen. Dále z
vyšování kvality informovanosti chovatelů a v neposlední řadě výborná
spolupráce s MZe ČR a z toho vzniklé výhody pro chovatele.
5) Je pochopitelné a logické, že každé úsilí a každý pokus o změnu je
provázeno nejen úspěchy, ale i rozhodnutími, která nejsou zrovna populární
anebo se třeba neosvědčí. Mám za to, že zase tolik špatných rozhodnutí
předsednictvo neudělalo.
6) Ze současné situace pociťuji velký tlak jisté nejmenované společnosti
a jimi ovlivněných členů, kteří chtějí profitovat na nás chovatelích a je
jim jedno, jakým způsobem a jakými prostředky toho dosáhnou. Velice
snadno zneváží společné dílo ostatních a nezáleží jim na dobrém jménu
svazu ani na dlouholeté práci nás všech. Jen těžko se dá projev takové
zlé vůle pochopit.
7) Necítím se dobře ve společnosti lidí typu kritik, který upozorňuje své
okolí pouze na chyby, ale sám pro nápravu nic neudělá. Zlý křikloun,
který je všude slyšet a pokud mu nevyhovíte, čeká vás sprcha hlasitých
výčitek a obvinění a když ho pověříte úkolem, už si není jistý ani sám
sebou. Zatvrzelý obhajovač svých pravd, který si nepřizná svoji chybu,
nenávidím lháře, prospěcháře a lidé více tváří, kterým nelze věřit a proto
je přezdívám „chameleoni“. Naopak s lidmi, kteří jsou seriózní, slušní a
pracovití jsem ve společnosti rád a rád s nimi i spolupracuji.

MICHAELA KUBIŠTOVÁ
nar.1968, členem předsednictva od roku 2004 - 2016
(komise pro odchov a výcvik koní a spolupráce s ČJF, 9. člen předsednictva dotační politika a legislativa, vzdělávání)
1) Svaz chovatelů ČT pro mne znamená skupinu chovatelů se stejným entuziazmem. Pro nás všechny je to každodenní práce, jejíž odměnou je naděje,
že právě tohle narozené hříbě je budoucí šampion.
2) Doposud jsem zaujímala funkci 9. člena předsednictva pro legislativu a dotace. Velmi ráda bych ve své práci pokračovala a navázala na dosavadní výsledky.
3) Za mého působení byla zahájena práce na státních zakázkách Národní soustavy kvalifikací (NSK) a povolání (NSP). V rámci této činnosti byla popsána
všechna povolání ve všech sektorech. Mojí prací bylo ve spolupráci s předními odborníky popsat všechna povolání a kvalifikace pro sektor chovu koní
14 povolání a k tomu příslušejících kvalifikačních a hodnotících standardů, na základě kterých jsou v poslední době upravovány rámcové vzdělávací
programy pro školy. Požadavky chovu koní by tedy měly být přeneseny do učebních programů škol, které pro nás připravují budoucí pracovníky. Tyto
programy jsou ve shodě i se vzděláváním a rekvalifikačními kursy pro dospělé. Vše bylo ošetřeno novým zákonem a NSK byla převzata MŠMT a MZe.
V současné době práce pokračují a navazují na ně dotační programy i například činnost úřadů práce. Situace se neustále vyvíjí a bylo by velmi špatné
nepokračovat. Novinkou je vstup chovatelů ČT do WBFSH (Světová organizace chovatelů sportovních koní). Není to organizace, která pro nás znamená
jen volné starty v Lanakenu. Je to organizace, která má řadu zajímavých chovatelských programů jako byl například program Interstallion, podpora
mladých chovatelů a další. Doufám, že se v této oblasti najdou pro naše chovatele zajímavé možnosti. Moje práce pro chovatele je složena z řady dalších
každodenních činností, ve kterých bych ráda pokračovala. V roce 2015 díky práci celého předsednictva obdrželo cca 690 chovatelů příspěvky z různých
chovatelských programů.
4) Největší úspěch? Pro mne skladba malých důležitých úspěšných kroků celého kolektivu předsednictva SCHČT, díky kterým je dnes Svaz ČT velmi
dobře fungujícím a prosperujícím spolkem. Dotační prostředky, na kterých je hospodaření svazu postaveno, nejsou samozřejmostí. Pro uvolnění těchto
státních prostředků pro část živočišné výroby, která neplní potravinářské funkce, jakou je chov koní, není samozřejmostí. Musí být nastavena pravidla
ve všech dotačních osách, ať se jedná o vedení plemenné knihy, výkonností zkoušky, testační odchovny, přehlídky, výstavy, semináře, programy Národních
dotací, opravy objektů a jízdáren, nákupy plemenných zvířat a vzdělávání dospělých v Programech rozvoje venkova. Tato mravenčí práce se daří, svaz
p r o s p e r u j e a d í k y t o m u m o h o u c h o v a t e l é č e r p a t p o d p o r y k e s v é n e l e h k é p r á c i .
5) Žádné. Rozhodnutí mohou být dobrá i špatná. Žádné rozhodnutí v dění svazu není osobní, jsou vždy společná. Vše pro co jsme se rozhodli, mohou
pochopitelně další rozhodnutí měnit.
6) Činnost svazu byla vždy demokratická do momentu, kdy byla přijata rozhodnutí ve prospěch chovatelů k nelibosti malé skupiny zaujatých osob jednatelů
soukromé firmy Equiservis Konzulent s.r.o. a jejich přívrženců. Zájmy chovatelů jdou naprosto stranou. Od té chvíle je pro mne vrcholem demokracie
skutečnost, že Ti co jsou zvoleni, mají povinnosti a zodpovědnost, a za každé rozhodnutí, ačkoliv bylo pro chovatele dobré, budou doslova lynčováni
výše uvedenou zaujatou skupinou.
7) Mám ráda pracovité lidi, na které je spolehnutí, vážím si upřímnosti a čestnosti. Vážím si života.

VÁCLAVA BOUŠKOVÁ
ING. ROMAN KLOS
nar.1971
člen předsednictva 2007 - 2010 propagační a marketingová komise
2011 – 2016 člen Rady PK ČT, od roku 2015 hodnotitel SCHČT
1) Za vystoupením teplokrevného chovu koní z ASCHK v roce 1994 stála
snaha co nejvíce motivovat chovatele teplokrevných plemen koní ke
šlechtitelské práci. SCHČT pro mne představuje dobrovolný svazek osob,
které se chtějí podílet na chovu a šlechtění českého teplokrevníka, tj.
korektního, ušlechtilého, charakterního, lehce jezditelného a výkonného
koně chovaného na území České republiky.
2) Statutárním orgánem SCHČT je předsednictvo, poradním orgánem
předsednictva je Rada plemenné knihy. Pokud by mi členové SCHČT
vyjádřili svou podporu, předsednictvo SCHČT mne doporučilo a konference
SCHČT zvolila, rád bych i nadále vykonával funkci člena RPK.
3) V případě znovuzvolení do RPK bych se chtěl zaměřit na vytváření
takových podmínek pro chovatele, které by je ještě více motivovaly k
naplňování chovného cíle ve šlechtění ČT, a dále na publikační činnost za
účelem lepší informovanosti chovatelské veřejnosti nejen o akcích pořádaných
pod hlavičkou SCHČT, ale také o šlechtitelském procesu a jeho fázích,
které je zapotřebí dodržovat k dosažení cílů plemenářské práce.
4) Za největší úspěch považuji finanční podporu chovatelských akcí,
kdy jsem vždy chtěl, aby chovatelé mohli své produkty prezentovat již od
hříbat na akcích s vysokou úrovní. Nemůžu nezmínit program Morgana
- nezbytnou součást veškeré statistiky v chovu ČT. Za úspěch celého vedení
SCHČT považuji pozdvihnutí svazu na současnou úroveň. Stále je co
zlepšovat, a i když není vše ideální, přesto jsem přesvědčen, že pozitiva
pro chovatele převyšují. Za úspěch považuji také nebývalý zájem o svaz
a jen doufám, že to není pouze v období voleb.
5) Pokud bych mohl přehodnotit jedno rozhodnutí SCHČT, jednalo by
se o zařazení plemenného hřebce Russela II, kterého sice já osobně
nepovažuji za nezbytného pro chov ČT (ve vztahu ke třem fázím šlechtění),
nicméně toto rozhodnutí považuji za začátek pro mne nepochopitelného
sporu mezi některými chovateli a vedením svazu.
6) Současné dění v SCHČT zcela nechápu a je mi z toho smutno.
Také jsem přesvědčen, že to velmi poškozuje samotný svaz, a proto
si přeji co nejrychlejší, demokratické a korektní vyřešení této situace.
7) Domnívám se, že dokážu vyjít s každým člověkem, ale samozřejmě
práce s lidmi zapálenými pro danou věc je příjemná, prospěšná a motivující.
Již více než 20 let spolupracuji s p. Ing. Hošákem, jehož si velice vážím
jako člověka a odborníka v oblasti chovu koní. Přál bych si, abychom
co nejvíce využívali znalostí a odborností lidí tohoto formátu.

VÁCLAV BOHDASKÝ
nar. 1951, člen revizní komise 2011 - 2016
Znovu zvolený předseda náchodského svazu, účastník řady hodnotících
komisí při chovatelských akcích SCHČT předal pouze telefonickou omluvu s tím,
že se na veřejnosti vyjadřovat nebude.

nar.1975, členka předsednictva 2006 - 2016
(propagační a marketingová komise)
1) Početnou skupinu lidí (chovatelů) a prosperující zájmovou organizaci,
kterou spojuje jeden ušlechtilý cíl, šlechtění koní plemene český teplokrevník.
A pevně doufám, že jde o početnou skupinu svědomitých chovatelů, kteří
se dokáží rvát za správnou věc a nejsou lhostejní k budoucnosti svazu,
který si sami vytvořili. Jinak vnímám svaz jako velice prospěšnou
organizaci pro větší i menší chovatele, která jednotlivým chovatelům
pomáhá řešit složité otázky chovu koní.
2) Zcela jistě funkci v propagační a marketingové komisi, neměnila
bych a ani o žádnou jinou z funkcí bych neměla zájem, než o tu, kterou
jsem 10 let zastávala a která s sebou přinášela hodně práce, ale jistým
způsobem mě naplňovala, neboť dle mého byla smysluplná.
3) Značné mezery jsou v propagaci plemene český teplokrevník v zahraničí,
tam jsou velké rezervy a řada možností, jak s tímto problémem naložit
(např. výroba cizojazyčných propagačních materiálů včetně webu a jejich
distribuce na zahraničních chovatelských a jezdeckých akcích, využití
členství v organizaci WBFSH, účast popř. pronájem stánku na zahraničních
veletrzích a výstavách, atd.), určitě by stálo za úvahu v dnešní nejisté
době začít oslovovat sponzory, kteří by byli ochotni podpořit svaz a chovatele
ČT. Dále považuji za nutné pokračovat v rozdělané práci, jako je příprava
a uvedení do provozu další fáze PK on-line, propojení s chovatelským
programem Morganou, zajistit ještě větší možnost informovanosti členů
a chovatelů, vytvořit nové aplikace na webu, které budou usnadňovat
práci samotným chovatelům, ale i administrativním pracovníkům SCHČT
a organizátorům chovatelských akcí (např. on-line přihlášky na chovatelské
akce) a nadále se podílet na zvyšování kvality propagace českého
teplokrevníka i samotného svazu v ČR.
4) Z mého pohledu je to způsob jakým jsme schopni předávat informace
chovatelům, že se zmodernizovaly webové stránky svazu, převedly na
redakční systém s novou verzí PK on-line, která se dále tvoří. Těší mě,
že je dobře přijímána nová podoba Katalogu hřebců 2016, že někoho
potěšil i první Kalendář SCHČT a budu doufat, že někoho zaujme i
Ročenka 2015, kterou jsme se snažili vytvořit s jinou vizáží. Jsem ráda,
když vidím nebo slyším, že se moje práce líbí nebo že udělala radost.
5) Předsednictvo vždy postupovalo jako jednotný celek, myslím si, že
nebylo moc špatných rozhodnutí, která by negativně ovlivnila rozvoj svazu
a chovu koní ČT.
6) Hodně špatně. Jsem přesvědčená, že se určitá skupina lidí rozhodla
nekompromisně pošlapat vše, co bylo vytvořeno ku prospěchu svazu
a samotných chovatelů koní plemene ČT. A jdou za tím velice zaujatě
a jen z jednoho hlavního důvodu a tím je jejich vlastní prospěch nikoliv
prospěch chovatelů a koní ČT. Jde o velice nepříjemnou věc, která zatěžuje
mysl lidí, kteří by svoji energii a své dovednosti mohli dávat na vrub
prospěšnějších skutků.
7) Jestli bych mohla přirovnat, tak určitě by to byli takoví lidé, se kterými
jsem měla tu čest pracovat nyní za poslední funkční období v SCHČT.
Byla to velice pěkná spolupráce, navíc jsme byli tým lidí, kteří si v ničem
nevadili, pracovali jsme jeden pro druhého a hlavně pro svaz a chovatele
a byli si ochotni vždy pomoci. Tedy pracovití, ochotní, pečliví, upřímní a
spolehliví. Děkuji všem za to, jací jsou a že jsem je mohla poznat.

JAN KOBZA
DOC. ING. IVA JISKROVÁ PhD.
nar.1963, členka Rady PK ČT 2007 - 2016
1) Jedno z nejpracovitějších a nejakčnějších UCHS koní v naší republice. Jeho
vedení pracuje cílevědomě a koncepčně.
2) Členka Rady plemenné knihy českého teplokrevníka
3) Na udržení stoupajícího genetického trendu výkonnosti ČT a na pokračující
homogenizaci plemene.
4) Stoupající genetický trend populace, příspěvek na šlechtění prostřednictvím
členství v komisích pro hodnocení koní, zavedení skokového indexu (BLUP) do
systému šlechtění českého teplokrevníka
5) Nevím o žádném
6) Vnímám ho negativně a mám strach, že ztratíme možnost dále pokračovat v
práci pro chovatele ČT. Konkrétně jako členka Rady PK ČT bych nerada ztratila
možnost působit ve šlechtění našeho plemene.
7) S lidmi aktivními, cílevědomými, systematicky a koncepčně pracujícími; s dobrými
manažery, kteří ví, jak stanovit cíle a jak postupovat směrem k jejich splnění.

nar.1949, člen revizní komise 2007 - 2016
Jako jediný člen revizní komise se zúčastňoval zasedání
předsednictva SCHČT, byl schopen svým fundovaným
pohledem na věc a letitými zkušenostmi ve svém oboru
poradit předsednictvu v otázkách ekonomicko-právních.
Svoji činnost v revizní komisi prováděl pečlivě, zodpovědně
a s jistou dávkou odbornosti.
Jan Kobza: „Dovolte mi, abych se vyjádřil k současné situaci
v SCHČT. Dle vývoje stavu je nutné trpělivě posečkat na rozhodnutí soudu o žalobě na neplatnost usnesení z územní
schůze v Čechách a na určení opatrovníka soudem, který jako
jediný bude oprávněn vystupovat za svaz navenek. Je velká
pravděpodobnost, že veškeré provedené úkony před vynesením
verdiktu soudem budou prohlášeny za neplatné, neboť
současnému předsednictvu zanikl mandát a nové nebylo
řádně zvoleno konferencí. V případě nedodržení stanoveného
postupu, považuji současné dění za mocenský boj o vliv na
budoucí chod doposud dobře fungujícího SCHČT.“

ING. HANA CIVIŠOVÁ

DĚKUJEME ZA ODVEDENOU PRÁCI
nar. 1983, členka předsednictva 2011 -2016 komise pro odchov a výcvik koní a spolupráce s ČJF
Kandidatury se vzdala z rodinných důvodů. Děkujeme za využití jejích jazykových znalostí při pořádání mezinárodních seminářů a při zprostředkování
přijetí SCHČT do světové organizace chovatelů sportovních koní WBFSH. Své skvělé organizační schopnosti prokázala při tradiční a největší chovatelské
akci SCHČT finále KMK a díky studijní práci na vysoké škole dokázala předat dokonale zpracované analytické výstupy z chovatelských akcí (testace
hřebečků a výkonnostní zkoušky). Nadále doufáme v její ochotu externě spolupracovat se SCHČT.

ING. KAREL REGNER
nar. 1942, člen Rady PK ČT od roku 2002
Kandidatury se vzdal na východočeské oblastní členské schůzi. O jeho odborných kvalitách v hodnotitelské a šlechtitelské oblasti netřeba hovořit.
46 let obětoval chovu koní a vždy ochotně a objektivně pracoval pro SCHČT. Věříme, že přijme nabídku spolupráce se SCHČT,
aby mohl i nadále předávat své zkušenosti v oblasti chovu koní.

MVDR. JOSEF LYSÁK
nar. 1953, člen předsednictva 2011 -2016
(komise pro odchov a výcvik koní a spolupráce s ČJF)

ING. LEOPOLD JELÍNEK

1) SCHČT je pro mne stavovská organizace, která chrání svou členskou základnu,
snaží se jí všemožně pomáhat v různých oblastech chovatelství a jezdeckého sportu.
2) Člen předsednictva ČT.
3) Pokračovat v rozjednané spolupráci se zahraničím.
4) Jednotnost celého vedení SCHČT, výrazná finanční podpora chovatelům.
5) Žádné rozhodnutí vedení SCHČT bych nebral zpět.
6) Neukojené osobní praktiky bezcharakterních jedinců, kteří jsou schopni všeho.
7) Se slušnými a pracovitými lidmi, u kterých slovo vyslovené vždy platí.

Takových dotazníků jsem v 50-tých a 60-tých letech
vypisoval spoustu. Můžu Vás ujistit, že v tom vašem
dotazníku chybí rubrika, jakého jsem vyznání a členství
ve straně (samozřejmě v KSČ). Tam jsem nikdy nebyl,
jenom jsem 2/3 svého života s nimi bojoval.
Nevidím důvod na ten dotazník Vám odpovídat.

nar.1945, člen revizní komise 2002 - 2016

JAROSLAV RÉDL
nar. 1953, člen předsednictva 2011 -2016 chovatelská komise
Toto jméno je neodmyslitelně spjato se západními Čechami, kde působil řadu let jako garant oblasti. Za jeho poctivého a dobrosrdečného působení
západočeská oblast opět ožila chovatelským životem. Organizátor nezapomenutelné 19. chovatelské přehlídky plemenných koní ve Štěnovickém Borku,
která sklidila velké uznání v chovatelském světě. Nejen chov koní je priorita pana Rédla, dlouhá léta se věnuje dětem a mládeži v oblasti chovatelství,
jezdectví a sportu. Zkušenosti v tomto oboru by mohl zúročit v připravovaném projektu se záměrem na mladé chovatele.
Jaroslav Rédl:“ K současné situaci se mohu vyjádřit jen negativně. Nepřekvapují mě lidé, kteří se nyní takto projevují, neboť je moc dobře znám a nečekám
od nich nic víc než zlý, arogantní a nepoctivý projev. Velice mě zasáhla atmosféra již při západočeské oblastní členské schůzi a těmto lidem mohu jen
vzkázat: jen hlupák se může domnívat, že negativní přístup k životu mu může přinést něco prospěšného, lidé se špatnými vlastnostmi nedosáhnou
většinou ničeho. Špatné svědomí je tím nejúčinnějším a nejspravedlivějším soudcem každého z nás a dříve či později každého jednotlivce, ale i skupiny dožene.“

ING. LEOPOLD MAMICA
nar. 1941, člen Rady PK ČT 2002 -2016
1) SCHČT je dobrovolnou organizací, která sdružuje chovatelskou veřejnost (lidi) z oblasti chovu koní ČT. Vznikl jako občanské sdružení, spojuje jich
především odbornost a to je chov koní. Členové svazu mají práva a povinnosti, musí především respektovat: všechna všeobecná ustanovení vyplývající
ze zákonů platných v ČR, stanovy svazu, odbornou činnost vyplývající ze zákona 154/2000 Sb.
2) Ve vedení SCHČT jsem pracoval jako člen RPK- odborná práce v chovu koní. Tato činnost mně dostatečně naplňovala. O jinou funkci nemám zájem.
3) Do budoucna si nedělám velké ambice, neboť jsem již dostatečně věkově vyzrálý, předpokládám že nebudu v budoucnu již zvolen.
4) Vytvoření velmi dobrých mezilidských vztahů mezi předsednictvem a členy RPK. Velmi si vážím dobré spolupráce a pochopení mezi chovateli. Dobrý
pracovní kolektiv zaručuje dobré výsledky. Vážím si dodržování vytýčených chovatelských cílů stanovených ve šlechtitelském programu.
5) Žádné rozhodnutí bych nebral zpět. Není důvod, alespoň o něm nevím.
6) V současné době není dobrá a klidná atmosféra, která je nutná k činnosti celého SCHČT. Domnívám se, že celá tato záležitost vznikla výpovědí ze
strany SCHČT na odbornou činnost firmě „Equiservis“. Doporučuji vyvolat jednání s Ministerstvem zemědělství,přehodnotit ze strany Ministerstva
zemědělství rozhodnutí o uznání několika odborných chovatelských svazů v dané činnosti u teplokrevných koní.Toto vytváří nezdravou soutěživost mezi
danými svazy. Vrátit činnost inspektorů pro všechna plemena koní ZH Tlumačov a ZH Písek. Tím by byly také plněny současné úkoly státní péče o
plemenářství v chovu koní.
7) Rád pracuji s lidmi, kteří mají předpoklady odborné a lidské, chuť pracovat, docílit výsledky. K tomu musí mít určitý kodex – pravdomluvnost, přímé
jednání, vzdělání atd.

