
 

Vážení členové klubu, milí přátelé, 

dovoluji si vás oslovit z pozice nově zvolené předsedkyně Cavalier King 
Charles Spaniel klubu Čech, Moravy a Slezska a ujišťuji vás, že si vašeho 
rozhodnutí, tedy zvolit mně do výboru klubu, velmi vážím. Vaše důvěra 
nejen mě, ale i ostatní zvolené členy nesmírně zavazuje; je to nejen pocta, 
ale i velká odpovědnost, kterou jsme všichni přijali a ve jménu které se 
budeme snažit pomáhat členům klubu v chovu a péči o kavalíry.  

Za sebe slibuji, že naváži na odkaz Běly Sochorové, která úspěšně vedla klub od jeho založení 
celých 28 let a naučila mně úctě nejen ke kavalírům, ale i ke všem poctivým a moudrým 
chovatelům. 

Dnešní doba není jednoduchá, ale my, členové výboru klubu věříme, že se společně 
dokážeme vyrovnat se všemi obtížemi spojenými s chovem našich báječných pejsků, 
obstojíme v tomto náročném čase a za pět let, kdy budeme opět volit nové předsednictvo, se 
nebudeme muset stydět za rozhodnutí, která jsme udělali.  

A protože nikdy nebudu o ničem rozhodovat sama, poprosila jsem výborové kolegyně, aby se 
přidaly k našemu prvnímu společnému prohlášení. 

Michaela Čermáková 

 
 

 
Jitka Kratochvílová, místopředsedkyně a bonitační referent:  
Za svou osobu bych vám také ráda poděkovala za vaše rozhodnutí a důvěru, kterou 
jste ve mě vložili. Chtěla bych i nadále pracovat ve stejném duchu, jako doposud, a 
pokusit se o to, aby všechny naše akce – jak bonitace, tak výstavy, byly pro nás 
všechny příjemným setkáním.  
 
Vlaďka Toplaková, ekonomka a jednatelka:  
I já bych se moc ráda připojila s poděkováním za znovuzvolení do výboru, kde budu 
působit jako správcová a hospodářka klubového rozpočtu a financi, ale i jako 
pečovatelka a ochranitelka naší členské základny :)  

Budu se snažit, aby vám, našim členům a vašim kavalírům, bylo mezi námi co 
nejlépe a aby klubový účet i nadále vzkvétal. 

 
 Kateřina Šmejkalová, poradce chovu: 

Připojuji se s poděkováním členům klubu za své znovuzvolení do výboru a těším se 
na spolupráci s našimi novými kolegyněmi. Vězte, že je to sice práce dobrovolná, 
ale dokáže sebrat spoustu času, který bychom jinak mohly věnovat rodině, našim 
kavalírům nebo jiným zájmům. Někdy je to práce nevděčná. Ale my, které se v 
tomto dění už delší čas pohybujeme, bereme jako samozřejmost, že klub a kavalíři 
jsou součástí našich životů, že i ten klub je jako naše rodina. Věřím, že práce v 
novém výboru bude pohodová a příjemná a vy, členové klubu, s námi budete moci 
býti spokojeni. 



 
Luďka Siegrová, výstavní referent: 
Děkuji voličům za projev důvěry. Doufám, že moje zkušenosti z chovu kavalírů 
budou pro klub přínosem. Budu se snažit pracovat hlavně pro naše milované 
kavalíry.  
 

 
Michaela Weidnerová, tiskový a propagační referent: 

Moc ráda bych vám poděkovala, že jste mi dali ve volbách své hlasy, a tedy i důvěru 

pracovat pro nás pro všechny, a hlavně pro blaho našich milovaných kavalírů. Budu 

se velmi snažit vás nezklamat a fungovat v součinnosti s ostatními, jak nejlépe 

dovedu. Věřím, že podobně to mají nastavené i všichni mí kolegové ve výboru, a že 

společně a v příjemném ovzduší pro všechny plynule navážeme na činnost výboru 

předešlého. Držte nám palce, jsme tu s vámi a pro vás! 

 

Petra Víšková, vzdělávací a sportovní referent: 

Děkuji za vaši účast ve volbách a za hlasy, které pomohly sestavit nový výbor. Velmi 

si vážím toho, že i mne přivedly do společnosti lidí, jejichž zkušeností si cením a 

nepochybuji o jejich přínosech pro klub. Jsem si vědoma, že nás čeká spousta práce 

– kromě „běžné agendy“ je třeba se adaptovat na tuto novou dobu. Ukázalo se, že 

klub i jeho členové dokážou ustát i nečekané nové výzvy (navzdory této prapodivné 

době se např. zvýšil počet členů a elektronická forma voleb umožnila zapojit více 

voličů, než při volbách osobních a korespondenčních) a to je jistě pro nás všechny 

dobrou startovní pozicí. Vynasnažím se pro klub a jeho členy – dvou i čtyřnohé – 

pracovat, jak nejlépe mohu. 

 


