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Martina Dvořáková

Vážená paní Dvořáková,
reaguji  na  Vaši  stížnost,  kterou  se  obracíte  na  KCHLS  v  záležitosti  již  dříve  zaslané  odpovědi  vztahující
se k vašemu podnětu týkajícímu se pravidel soutěže Kokr roku.
V úvodu své stížnosti uvádíte některé údaje o své činnosti, které nebudu komentovat.
Pokud jde o vlastní skutečnosti, které se pokoušíte rozporovat:
- účast člena KCHLS v soutěži s nechovným jedincem není nijak omezena, nevím, kde jste k takovému závěru
dospěla,
- pravidla soutěže Kokr roku byla opakovaně měněna, a to jak z důvodů úprav výstavního řádu ČMKU (nové tituly,
apod.), tak i z podnětů členů sekce AC. Ke změně upravující pravidla ve smyslu nemožnosti účasti jedinců, jejichž
majitelé - chovatelé nemají své jedince registrované u KCHLS došlo na základě opakovaných připomínek (ústních,
telefonických i jiných) ze strany členů sekce AC, nikoliv tedy na základě podnětu jedné osoby, jak se snažíte ve své
stížnosti manipulovaně sdělit,
-  jak  jistě  víte,  tak  epidemiologická  opatření,  která  jsou  v  platnosti  a  jsou  průběžně  měněna,
nedovolují standardní fungování (setkávání) jak členů sekcí, tak i výkonných orgánů klubu. Změna pravidel soutěže
Kokr roku a Pracovní kokr roku tak byla telefonicky odsouhlasena členy Výboru KCHLS. Nevidím jediný důvod,
proč by se měl Výbor KCHLS nyní setkávat prostřednictvím videokonference k tak jednoduchému, jednotlivému
bodu, jehož schválení se dotýká maximálně několika členů sekce AC. Úprava pravidel vedla také ke snížení počtu
požadovaných  výstav  ze  5  na  3,  což  by  mohlo  být  ze  strany  některých  účastníků  soutěže  také  považováno
za "diskriminační".
- ve své stížnosti dále uvádíte, že se soutěže Kokr roku účastníte od roku 2008. Dovolte mi , abych s pousmáním
okomentoval váš přehnaný zájem o tuto soutěž. Jaký je váš zájem o tuto soutěž, když si nepamatuji případ, kdybyste
si pro pohár za úspěšnou účast v soutěži přijela?
- pokud jde o platnost pravidel soutěže Kokr roku a Pracovní kokr roku za rok 2020 berte na vědomí již dříve
zaslaný závěr.

S pozdravem

Kynologii zdar!
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