
Otevřený dopis majiteli Chovatelské stanice MightyThai by LA , 
 panu Lukášovi Honcovi a jeho přítelkyni Anetě Zahradníkové. 

 

 

 
Dobrý den, vážený pane Lukáši Honci a vážená slečno Aneto Zahradníková. 

 
        Dne 27.5.2013 jsem byla upozorněna , abych se podívala na zveřejněný článek na 

Vašich webových stránkách www.thai-ridgeback.info . Na tyto stránky jsem se podívala a 

přečetla si článek v sekci NOVINKY pod názvem  VYJÁDŘENÍ K POMLUVÁM A 

POŠPIŇOVÁNÍ DOBRÉHO JMÉNA NAŠÍ CHS ohledně testů paternity našeho vrhu   ze dne 

26.5.2013, ve kterém činíte vyjádření k pomluvám a pošpiňování dobrého jména Vaší 

chovatelské stanice. 

       V tomto článku jste vylíčili Váš spor mezi majitelem psa Siam´s TRB KRABORK a 

Vaší chovatelskou stanicí, ve věci určení původu štěňat. V souvislosti s touto kauzou uvádíte 

název mé Chovatelské stanice a mé jméno, které nemá žádný podíl na pomluvách a 

poškozovaní dobrého jména Vaší Chovatelské stanice, protože v daném jednání se mé 

jméno a moje Chovatelská stanice vůbec nevyskytuje a v dané činnosti se vůbec 

nenacházela. Tím chci říct, že v dané věci původu štěňat nemám žádnou účast, to jest, že 

fena není z mého chovu a nejsem majitelkou psa Siam´s TRB KRABORK. Z toho jasně 

plyne, že nemám žádný zájem vyvíjet činnost proti Vám směřující k pomluvám a 

poškozování Vašeho dobrého jména. Vzhledem k tomu, že vy jste autory článku, kde 

uvádíte moje jméno a název mé Chovatelské stanice, přičemž dáváte moji Chovatelskou 

stanici a mé jméno do souvislosti s údajnou pomluvou a dle vašeho názoru do souvislosti s 

nějakými praktikami mezi chovateli, Vás tímto důrazně žádám o zveřejnění, na Vašich 

webových stránkách, sdělení o provedení opravy, vysvětlení a veřejné omluvy mé 

Chovatelské stanici a mé osobě, tak aby nedocházelo k poškození mého jména, jakož i 

činnosti, dobrého  jména a pověsti mé Chovatelské stanice, protože se cítím být poškozena a 

pomluvena. 

 

Dne 27.5.2013  Kristina Medrová , majitelka Chovatelské stanice THAICZECH 

 

Tento dopis byl odeslán na Vaše kontaktní E-mail adresy a zveřejněn 

 jako otevřený dopis. 

 

http://www.thai-ridgeback.info/

