
V Praze dne 11.9.2017 

Vážený pane Šíre! 

Po mém posledním veřejném vyjádření k dění v SCHČT jsem si zakázal jakoukoliv další aktivitu v 

této záležitosti. Musím přiznat, že události posledních dnů mě donutily k porušení tohoto rozhodnutí. 

Musím předem přiznat, že velkou motivací je vrozená touha po spravedlnosti a vnitřní odpor k 

nepravostem, které zejména v kombinaci se světoznámou mentalitou "malého českého človíčka" 

dokázala a dokazuje napáchat strašné věci. 

Byl jsem velmi překvapen Vaší odvahou vzít na sebe roli mediátora v situaci, která se již poměrně 

transparentně a standardně vyvíjela. Předjímat rozhodnutí soudu a poměrně razantně a necitlivě 

ovlivnit demokratické řešení vzniklé situace. Nepochybuji o Vašem dobře míněném úmyslu napomoci 

ke zklidnění situace v SCHČT tím, že jste se ujal role mediátora. Bohužel musím konstatovat, že Vaše 

dobře míněná myšlenka se naprosto minula účinkem a Vaše původní role mediátora se ve velmi krátké 

době jistě nechtěně změnila v roli "eskalátora"! 

Toto mé naprosto Vážné a ne příliš radostné konstatování má několik příčin. 

 1. Velmi selektivní a neobjektivní Informace, z kterých vycházelo Vaše rozhodnutí, donutit silou 

demokraticky a řádně zvolené orgány SCHČT k popření sama sebe ve snaze zabránit ekonomické 

katastrofě spolku. 

 2. Stal jste se patrně objetí cíleného lobingu úzké skupiny lidí, která se již nějakou dobu snaží velmi 

nekalými intrikami a  agresivním postupem zorganizovat divoké a protiprávní převzetí spolku. 

Tato modelová situace přesně odpovídá současnému stavu naší společnosti. Kdy ruku v ruce a ve 

vzájemné shodě zde lobují a intrikují na první pohled dva naprosto protichůdné subjekty. Socialista a 

věčný rozvraceč s vrozeným odporem k jakékoliv formě soukromého vlastnictví, účelově nastrčený 

soukromým subjektem, který ztratil svůj zdroj příjmu ve formě fakturace SCHČT. Ruku v ruce  se 

dvěma postsocialistickými molochy, které jsou štědře dotované státem. 

Tento na první pohled nelogický paradox je velmi lehce pochopitelný a vysvětlitelný. Obě tyto 

skupiny mají silnou motivaci ovládat SCHČT z důvodu vzájemně provázaných a nekontrolovatelných 

ekonomických vazeb napojením na dotace výše zmíněné dotace MZe. Je jen velkým paradoxem, že 

právě obě tyto dvě skupiny se bojem o řádné hospodaření s přidělenými dotacemi zaštiťují. Toto 

násilné řešení, v případě, že by tento převrat byl úspěšný,  je velmi krátkodobé. Postrádá totiž 

podstatnou věc, postrádá vizi! 

Toto řešení je dokonce v přímém rozporu s jakoukoliv vizí, je dokonce v přímém rozporu s 

deklarovanou vizí Ministerstva zemědělství České republiky! 

Neexistující vizi ministersky dotovaných postsocialistických, komerčně podnikajících subjektů mi 

přísluší komentovat jen z pozice daňového poplatníka, proto se nechci v tomto komentáři do této 

debaty pouštět, protože je nadmíru jasné, že tato časovaná bomba bez budoucnosti, se stane dříve nebo 

později předmětem široké diskuse. 

Ovšem vize současného hybatele, profesionálního rozvraceče a právního badatele JUDr. Staňka, 

obsažená v nepřijaté a neschválené  verzi jeho návrhu stanov  je ve velmi příkrém rozporu s jakoukoliv 

vizí nebo myšlenkou o podpoře jakýchkoliv chovatelských aktivit ze strany ministerstva. 

Myslím, že všechny zodpovědné orgány ministerstva, včetně ministra, který má vždy při debatách o 

koních orosené čelo, by se při čtení stanov pana badatele Staňka, které mají být použity v pokusu 



Jihlava II., definitivně vzdaly myšlenky považovat koně za zvíře a člena SCHČT za chovatele, což je 

hlavní ideová myšlenka pana Staňka. 

Pan Staněk totiž tím, že je sám nechovatel a nezemědělec postavil budoucí existenci chovatelského 

spolku pouze na "ústavním právu spolčovacím, tedy nikoliv vázanou na vlastnictví koní", cituji 

autorův článek. "Ne k prosazování zájmů podnikatelů v chovu koní." pokračuji v citaci. "Tak chce 

vrátit svaz zpět do rukou jeho členů-chovatelů". Rozporuplný závěr jeho citace... Zřejmě a logicky 

tedy nepodnikatelů, a nezemědělců. Tato myšlenka má ovšem dvě obrovské trhliny! Veškerá léta a 

pracně obhajovaná dotační podpora koně v krajině, koně jako hospodářského zvířete, přinášejícího a 

navracejícího organickou hmotu zpět do půdy je přímo a esenciálně vázána na chovatele, hospodáře, 

soukromé zemědělce, jedny z posledních zoufalců osídlujících naše vylidňující se vesnice! Obnovená 

možnost čerpání dotací z programů PRV a obnovy venkova, možnost otevřeně přiznat, že chovatel 

koně je zemědělec obhospodařující ekologicky půdu! Vize zajímavé komodity, produktu s názvem 

Sportovní kůň, zemědělského produktu s velkou přidanou hodnotou, schopnou konkurence a prodeje 

na lukrativních zahraničních trzích je společná vize  Ministerstva zemědělství a bouřlivě rozvíjející se 

nové moderní České Chovatelské Industry, která vytváří nové pracovní příležitosti v mnoha 

souvisejících oborech (veterináři, podkováři, jezdci, ošetřovatelé, potravináři, krmiváři, 

stavebnictví....). 

Přesně taková vize uzavřené realizace zemědělské prvovýroby,  byla jedinou logickou obhajobou při 

všech diskusích s panem ministrem a náměstkem Ing. Sekáčem, který si dokonce vyžádal na toto téma 

podrobnější rešerši! 

Ano chápu, že se pan Staněk s touto situací nemůže smířit, protože podle jeho další publikované 

citace,  se jedná o Ekonomickou motivaci, která je cituji "z morálního hlediska jen těžko přijatelnou 

motivaci a ušetřen nebyl ani chov koní"! 

Vážený pane Staňku! Já jsem velice hrdou součástí této motivace, jsem vášnivý obdivovatel 

zemědělství, farmářství a vesnického prostředí! Jsem rád, že hromadný návrat mladých lidí na vesnice 

a statky je spojený s podnikatelskými aktivitami v chovu koní. Jsem rád, že nově vznikající pracovní 

příležitosti a chovatelské podnikání obnovuje vesnice a přináší investice do rozbořených stájí a statků! 

Je to jedno z nejekologičtějších, nejšetrnějších a nejdynamičtějších odvětví zemědělské činnosti 

spojené s realizací zajímavého produktu a podporující krajino-tvorbu, což by měla být druhá 

nejvýznamnější funkce zemědělství současnosti. 

Je pravdou, že momentální přesah této myšlenky je pro čistě osobně a ekonomicky motivovanou 

skupinu lidí napojenou na firmu Equiservis Konzulent s.r.o., která stojí v pozadí tohoto děje, a kterou 

reprezentujete, nepochopitelně neuchopitelný. 

Je pravdou, že Vašemu způsobu myšlení ujel vlak a je v přímém rozporu s ideou podpory chovatelů ze 

strany Ministerstva a státu obecně, tak jako bude do budoucna zpochybněna kontraverzní a 

kontraproduktivní podpora dvou komerčně působících subjektů v Čechách a na Moravě vlastněných a 

dotovaných státem, což je v přímém rozporu se všemi dotačními schématy. 

 Na základě spekulativního překroucení schválených a zapsaných, i když nedokonalých stanov na 

Zemské schůzi konané ve Zduchovicích, se podařilo panu Staňkovi kompletně rozvrátit jednání a 

pokračování nadějně rozjetého obrodného projektu " padni komu padni", kdy se podařilo svolat téměř 

kompletní  Českou chovatelskou účast. Většina delegátů byla připravena vyslechnout všechny 

kandidáty, nové myšlenky a rozhodnout se dobrovolně o tom, s kým bude dobré pokračovat. 

Revoluční skupina se nejprve poprala o automatickou možnost účasti chovatelů s více jak deseti 

chovnými klisnami na volbách, později po přepočítání volebních šancí otočila o celý obrat. Pan Staněk 

vystoupil s tvrzením, že jejich automatickou účast stanovy vylučují, což deklaroval svoji právní 

erudicí a vzděláním. Schůze skončila hádkou a následným přerušením, protože nebylo možné se 



domluvit na jasném výkladu stanov. Pokračování schůze po jejím přerušení a odchodu velké části 

automatických delegátů, kteří byli řádně a dle stanov pozvání, bylo protiprávní a neetické!  

Je jasné, logické a již soudně potvrzené, že automatičtí delegáti mají právo volby na všech schůzích 

svazu! Je jasné, logické, že Jihlava 2 až nekonečno se nezakládá na žádném právním podkladu, nemá 

žádné logické ani věcné opodstatnění a je postavena na již právně zpochybněném výkladu stanov. 

Naivita řádně zvoleného předsednictva, zvoleného dle schválených a původních stanov na konferenci 

v Jihlavě 1, byla obrovská! 

Vydíráním se nechala zahnat do kouta s vidinou ekonomické záchrany spolku a souhlasila pod tlakem 

nevyplacení řádně podaných dotací s potupnou inscenací právně absolutně neplatné konference Jihlava 

2., s potupným jednáním podle neschválených stanov, vylučujících chovatele s chovu a koně ze 

zvířecí říše. 

Bohužel dobře míněná mediace nepřinesla výsledek. Mediace bohužel jen vlila krev do žil dalším 

agresivním aktivitám z poslední doby, které vrcholí podáváním trestních oznámení, opětovnou 

dehonestaci a veřejným obviňováním členů předsednictva z kriminální činnosti přímo na pozvánkách 

na konferenci, intrikařením a spekulativním shánění duší a plných mocí na konferenci, jejíž konání 

bylo vynuceno. Opět dochází k agresivnímu nátlaku na slušné členy, kteří jsou již znechuceni a 

nechtějí mít se spolkem již nic společného, dochází k objíždění chovatelů, k vynucování plných mocí, 

zkreslování informací, lhaní o trestné činnosti předsednictva. Tato eskalace bude mít jen za následek 

další nesmyslné soudní spory, nekonečné tahanice a rozvrácení soudních sporů. 

Nadhled s jakým přistoupilo současné předsednictvo k řešení situace a deklarací podpory Jihlavy 2, 

která jen kopíruje původní myšlenku Jihlava 1, s popřením veškerých právních a lidských norem se 

nesetkala s pochopením! 

Nadhled a po několikáté nabízená usmiřující ruka byla opět nakopnuta! 
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