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Představení kandidáta
Svého prvního výmarského ohaře jsem si pořídila v roce 2007 a od roku 2008 jsem členem
KCHVO. Od samého začátku jsem se aktivně zapojila do klubového dění, často jsem se
účastnila různých klubových akcí, a to jako soutěžící, pomocník i organizátor. V roce 2012
jsem uspořádala Klubovou výstavu KCHVO v Dětenicích, na mnoha dalších výstavách jsem
pracovala jako personál v kruhu.
Aktuálně vlastním 2 feny VOK a s oběma jsem jako naprostý kynologický začátečník
dosáhla všestrannosti, s tou mladší dokonce v I.ceně. Chovu jsem se začala věnovat až
v roce 2015, od té doby jsem odchovala 3 vrhy, celkem 13 štěňat, z nichž 6 zůstalo v ČR.
Mezi nimi je již jedna všestranná chovná fena a jeden pes - kandidát chovu.
V roce 2013 mě situace v klubu přiměla ke kandidatuře do jeho výboru a v následných
volbách jsem dostala důvěru pro funkci tiskového referenta. Za uplynulých 5 let jsem
absolvovala všechny schůze výboru a (kromě tří) veškeré další klubové akce, většinou jako
člen organizačního výboru a pomocník na místě, často ale navíc jako vystavovatel nebo vůdce
na pracovní soutěži. Ze všech těchto akcí jsem vytvořila bohatou veřejnou fotodokumentaci a
sepsala podrobné reportáže do Zpravodaje i na klubový web. Každoročně jsem připravila do
tisku dvě čísla Zpravodaje, loni navíc u příležitosti oslav 50.výročí založení klubu také
VýRočenku. Pro tuto událost jsem také zajistila generálního sponzora. Po celých 5 let také
spravuji klubové webové stránky, a to jak původně „starý“ web, tak nyní web nový (nikoliv SW
Silver), do kterého jsem také musela převést většinu původního obsahu.
Ráda bych v této práci pokračovala, i když přemýšlím také o kandidatuře na funkci
jednatele. Dle mého je to také především administrativní funkce a např. na zpracovávání
zápisů máme rozhodně co vylepšovat. Pro tuto funkci mohu nabídnout své organizační
schopnosti, otevřenost a nestrannost, schopnost jednání s lidmi, dobré kontakty s členy
dalších chovatelských klubů v ČR i chovateli VO v zahraničí, v neposlední řadě jazykovou
výbavu. Možná se pouze pro jedinou z těchto funkcí rozhodnu později sama, možná nechám
zcela na vás, kterou z nich (pokud vůbec některou) bych měla vykonávat…

