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Vážený pane Šarmane,
 
nepředpokládám, že Vaše ironicky pojatá e-mailová odpověď je oficiálním vyjádřením k mé stížnosti, která vznikla na
základě Vašeho odkázání se na funkcionáře Výboru klubu, které bylo sděleno pod hlavičkou klubu KCHLS s Vaším
podpisem a podpisem vedoucího sekce pana Ing. Josefa Smrže ze dne 27.02.2021.
 
Nemohu nereagovat na Vaši odpověď, kde máte evidentně pochybnosti z výčtu mnou uvedených činností, které jsem
uvedla ve stížnosti, ale vše je doložitelné…
- Aktivní účast na klubových výstavách je jednoduše dohledatelná
- Fotodokumentace výstav – dohledatelná a to celé galerie jednotlivých klubových výstav, a nejeden člen fotografie použil
- Klubové zkoušky vloh u dvou ze čtyř mých psů též dohledatelné (Dona Rafaella z Vejminku zkoušky nemá, první pes,
nulové zkušenosti, Lancaster z Vejminku – DKK 4/4 – ze zdravotního hlediska se nemohl této činnosti věnovat, Beauty
Spot Faledo – KZV Sloveč, Zaza z Vejminku – KZV Sloveč)
- Poskytování výsledků z výstav – od r.2008 do r. 2009 byly pravidelně výsledky zasílány a zveřejňovány na sekčním
webu, poté na popud vedoucí sekce Lenky Pávkové a správce webu Alexandry Zemanové z důvodu nefunkčnosti a
řádné aktualizace webu, bylo doporučeno, výsledky zveřejnovat na vlastních webových stránkách. O nefunkčnosti webu
je i proveden záznam v zápisu ze schůze sekce v Humpolci 20.03.2011.
 
Pravidla soutěže Kokr roku od r. 2008, tj. od doby, co jsem členem klubu, NEBYLA opakovaně měněna. Změna proběhla
pouze 2 x a to vše po řádném projednání a odhlasování na schůzích sekce se členy klubu a to:
- 20.03.2011 v Humpolci – zde na základě ankety napříč členy vzešel nový model vyhodnocení soutěže
- 04.03.2018 ve Velké Bíteši – úprava pravidel, doplněn titul BOS, vyjmuty krajowé wýstawy v Polsku, zahrnuty výsledky
z Cruft´s a zahraničních klubových výstav a zařazena podmínka účasti pouze člena KCHLS
 
Soutěže se skutečně pravidelně účastním od roku 2008, a to z důvodu porovnání kvality svých jedinců s ostatními jedinci
v České republice. Soutěž pro mne neznamená kus plechu za pár korun, a jestli tak soutěž vnímáte vy, je mi to líto.
Mimochodem, vždy jsem měla zajištěnou osobu, která za mne pohár převzala.
 
Ráda bych byla obeznámena vaší teorií, na jakou konkrétní osobu se snažím změnu pravidel manipulovaně svést? Já
NEVÍM, koho, proč a co vedlo k urgentní změně pravidel, které mají být správně odsouhlaseny členy klubu a dosud tak
vždy bylo učiněno, přičemž na tuto skutečnost neupozornil ani na předchozích členských schůzích. Dle informací většiny
účastníků soutěže z let minulých o této změně vůbec neví, natož aby ji sami navrhovali.
 
Nebude to spíše tím, že odpověď, na okruh lidí, se sama nabízí? Pochybuji, že členové, kteří jsou členy klubu jen kvůli
produkci štěňat, kteří sotva znají standard plemene, s odřenýma ušima absolvují dvě výstavy, vědí o pravidlech soutěže
Kokr roku a dávají podněty ke změně. Zároveň, chovatelé, kteří se výstavám a plemeni věnují a výrazná část chová pod
klubem Cocker club CZ, sotva bude tlačit na vedení KCHLS, aby je ze soutěže vyřadili…
 
Účast v soutěži s nechovným jedincem omezena JE a to právě na základě doplněných podmínek soutěže a na základě
Vaší odpovědi - soutěž Kokr roku 2020 je tak určena pro aktivní chovatele v rámci KCHLS, tj. pro členy, kteří v Klubu
chovají – mají registrované chovné jedince. - Jak může mít majitel jednoho psa, který je nechovný, registrovaného
chovného jedince, když daný jedinec je nechovný? (všichni nevlastní desítky psů). Tudíž je dotyčný ze soutěže vyloučen.
 
Ráda bych věděla, jaký je pro mě přínos být v této situaci členem klubu KCHLS? Jaké to má pro mne výhody? Slevy na
klubové výstavy již dávno nejsou realitou, zpravodaj klubu KCHLS již taky několik let nevychází, tudíž nemáme žádné
informace ohledně chovu, krycích psů, chovných párů, odchovaných jedinců, atd., soutěží se zúčastnit nemohu... Tzn.
pouze zinkasovat členský příspěvek a rychle a potají změnit propozice soutěže, ať nikdo „nežádoucí“ nezasáhne do
pořadí výsledků.
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Sama v současné době vlastním feny:
Dona Rafaella z Vejminku, 15 let, která odchovala 6 štěňat v KCHLS
Zaza z Vejminku, 6 let, v r. 2019 odchovala 6 štěňat, fena již k reprodukci štěňat využita nebude
Double Glow Faledo, 1 rok – zatím neuchovněný jedinec
 
V nejbližších letech nemám v plánu chovat, mám prakticky aktuálně samé nechovné jedince, za tři - čtyři roky, až
budu chtít jeden vrh štěňat odchovat, mohu se znovu rozhodnout, v jakém klubu fenu zaregistruji a vrh odchovám.
Pokud je chov člena pro klub tak výhodný, nechápu, že nemáte snahu chovatele přetáhnout k sobě. Tímto
způsobem jednání se vám to bude dařit špatně.
 
Epidemiologická opatření, která jsou v platnosti nedovolují standardní fungování, tj. setkávání členů sekcí, tak i
výkonných orgánů klubu, ale to neopravňuje k tomu, aby docházelo k samovolné změně pravidel, přinejmenším
měl být proveden zápis s podpisy daných členů Výboru KCHLS, kteří danou změnu odsouhlasili a v tom by problém
být neměl, když na můj pouhý protest v rámci sekce ohledně vyřazení ze soutěže, nebylo zatěžko během pár dní
zajistit odpověď s podpisem jak předsedy, tak vedoucího sekce. Takto to zavání podezřením, že členové výboru o
ničem neví a nic neodsouhlasili.
 
S pozdravem
Martina Dvořáková

---------- Původní e-mail ---------- 
Od: jaroslav.sarman@email.cz 
Komu: Martina Dvořáková <leazp@seznam.cz> 
Datum: 20. 3. 2021 10:35:05 
Předmět: Re: stížnost - soutěž Kokr roku

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.
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S pozdravem

Kynologii zdar!

Ing. Jaroslav Šarman
předseda KCHLS 
jaroslav.sarman@email.cz 


