Vážená paní prezidentko,
Je to již několik měsíců, kdy jsem byla po pěti letech činnosti odvolána z funkce předsedy pony
komise. Za tu dobu jsem měla čas srovnat si myšlenky a oprostit se od emocí. Neměla jsem původně
vůbec sílu ani chuť na situaci jakkoli reagovat, jelikož způsob, jakým mé odvolání proběhlo, se mne
hluboce dotkl. Nedostala jsem šanci se osobně vyjádřit, na jednání, kde se jednalo o mé osobě, se
nikdo neobtěžoval mne ani pozvat. Naprosto respektuji, že nový viceprezident pro sport může mít
jiné vize a představy, nicméně člověk by po tolika letech a stovkách hodin odvedené práce čekal snad
alespoň slušné chování, poděkování, rozloučení…
Jelikož s ke mně nyní dostal otevřený dopis Ing. Krulicha, cítím potřebu jej podpořit v tom, že jednání
viceprezidenta pro sport bylo opravdu nepřípustné, arogantní a hulvátské. Jeho urážky, kdy mne v
telefonu kupříkladu nazval kombajnem, obviňování ze lží a ponižování mne samotnou vedly
k myšlence na funkci rezignovat, jelikož takové jednání a přístup jsem opravdu neměla zapotřebí.
Emailovou komunikaci mám uloženu na pevném disku v počítači. Ve funkci mne tak udržovala pouze
láska k pony sportu a podpora komise, rodičů dětí, funkcionářů. To, že se viceprezident pro sport
chová arogantně a nepřípustně jsme taktéž uvedli do zápisu ze schůzky pony komise, konané na
příkaz viceprezidenta pro sport a na kterou se ani neobtěžoval nakonec přijít. Reakcí však byly pouze
výhružky disciplinární komisí. Jeho manipulativní přístup, kupříkladu ve věci Styl šampionátu byl zcela
v rozporu se zájmem pony sportu.
Nyní, jako již řadový člen ČJF, bezvýhradně souhlasím s požadavkem Ing. Krulicha na rezignaci
viceprezidenta pro sport, jelikož chování a styl, jakým by se měl vrcholný představitel servisní
organizace, kterou ČJF je, prezentovat, je zcela v rozporu s tím, jak se současný viceprezident pro
sport skutečně chová.

S přáním hezkého dne,
Jana Rosická

V Nové Vsi, 16.7.2020

