Chcete mě, přátelé ?
Pokud jste čekali cokoliv, co by souviselo s oblíbeným pořadem Marty Kubišové a Zdeňka Srstky,
musím vás bohužel zklamat. Jde čistě jen o mou „Maličkost“ a o to, co bych já nám všem –
chovatelům a milovníkům kavalírů mohla nabídnout…

Je mi čtyřiadvacet, jen nebudu nikomu prozrazovat kolikrát . Přestože se kolem našeho úžasného
plemene pohybuji už přes čtrnáct let, název mé chovatelské stanice Iormino Grande většině z vás
určitě nic neříká. Je to proto, že jsem nikdy neměla a asi ani mít nebudu desítky chovných, či
výstavních jedinců a rovněž jsem nestihla a už také zřejmě nestihnu třikrát otočit abecedu . Se
štěňátky to mám asi tak, že fence stačí dvoje, maximálně troje za život a jinak se bavíme především
turistikou, na parkúru agility nebo na klubové výstavě „válcujeme“ konkurenci v seniorhandlingu.

V současné době mi dělají milou společnost dvě veteránky – Komtesa (14 let) a Viktoria (8 let), které
se opravdu narodily „na zámku“ (rozuměj u Běly Sochorové). A ty potřebují samozřejmě svou osobní
ochranku, tudíž naši strakatou partu doplňuje téměř čtyřletá hovawartka Caysha-Lee. Ta si ale stejně
myslí, že je také kavalír .
A čím bych nám všem mohla být vlastně prospěšná?
Tak především si troufnu tvrdit, že jsem osoba nekonfliktní, se smyslem pro humor a mám ráda lidi,
tudíž se budu maximálním možným způsobem snažit o to, aby v klubu vládla příjemná a přátelská
atmosféra. Dříve jsem působila i ve výboru klubu mého druhého plemene a u obou je pro mne na
prvním místě zdraví. Celkem obstojně vládnu jazykem českým, který uplatňuji především
v internetovém kynologickém magazínu eCanis, dále jazykem německým a v případě ohrožení života
bych si zřejmě vzpomněla i na angličtinu a ruštinu. Zabývám se zdravou a chemicky nezatíženou
stravou zvířat, především psů, v čemž poskytuji i bezplatné poradenství. A pro klub jsem připravená
dělat to, co bude právě potřeba…
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