
Kandidáti na funkce ve výboru Hovawart klubu ČR 
Kandidát na funkci: předseda 

• Jméno: Ing. Brázdová Blanka  
• Narozena: 1958  
• Vzdělání: VŠ-VŠCHT  
• Povolání: jednatel firmy  
• Bydliště: Praha  
• Člen klubu: 1992–1997, 2005–2008 

Kandidát na funkci: předseda :  

Jméno: Martin Slezák 

Kandidát na funkci: jednatel 

• Jméno: Mgr. Veronika Douchová  
• Narozena: 1975  
• Vzdělání: Matematicko-fyzikální fakulta UK, nyní studuji logiku na FFUK  
• Povolání: překladatelka a učitelka angličtiny (rozumím i německy)  
• Člen klubu: od r. 2006  
• Spolu s Blankou Brázdovou jsem vytvořila současné stanovy klubu, mojí prací byla 

především jejich logická stavba.  
• Se svou fenkou Aikou Černý vítr začínám se záchranařinou.  

Kandidát na funkci: jednatel 

Jméno: Šárka Slezáková 

Kandidát na funkci: hlavní poradce chovu 

• Jméno: Hana Jemelková  
• Narozena: 1969  
• Vzdělání: Střední zemědělská škola  
• Bydliště: Přerov-Kozlovice  
• Člen klubu: od r.1992  

Kandidát na funkci: hlavní poradce chovu 

Jméno: Martin Slezák 

 
 
 



Kandidát na funkci: bonitační referent 

• Jméno: Petr Foltyn  
• Narozen: 1960  
• Člen klubu: od r. 1990  
• Věnuji se sportovní kynologii s malými přestávkami 19 let. V minulosti jsem byl krátce 

členem výboru Hovawart klubu.  

 

 

Kandidát na funkci: výstavní referent 

• Jméno: Zuzana Štěrbová  
• Narozena: 1968  
• Bydliště: Deblín / Brno- venkov, jihomoravský kraj /  
• Zaměstnána jako: THP, průvodce – delegát cestovní kanceláře  
• Člen klubu: od r. 2000  
• Od r. 2007 člen výboru klubu ve funkci výstavního referenta  

Kandidát na funkci: výstavní referent 

Jméno: Martin Slezák 

Kandidát na funkci: výstavní referent 

Jméno: Šárka Slezáková 

 

Kandidát na funkci: výcvikový referent 

• Jméno: MUDr. Jitka Čermáková  
• Narozena: 1964  
• Člen klubu: od r. 2005  

 

Kandidát na funkci: výcvikový referent 

Jméno: Martin Slezák 

Kandidát na funkci: výcvikový referent 

Jméno: Alena Celá 



Kandidát na funkci: šéfredaktor Zpravodaje 

• Jméno: Michaela Weidnerová  
• Věk: 37 let  
• Vzdělání: středoškolské odborné (SHŠ)  
• Zaměstnání: manažerka mateřského centra  
• Člen klubu: od r. 1997  
• Činnost v klubu: Místopředseda VK a šéfredaktor Zpravodaje ( od roku 2007)  
• Kontaktní osoba pro IHF, zahraničí a ČMKU (od roku 2007)  
• 5 let v redakční radě Zpravodaje  
• vedoucí kruhu a tlumočnice na klubových a speciálních výstavách  
• výstavní kancelář na klubových a speciálních výstavách  
• instruktorka výcviku na letních táborech  
• Schopnosti: Řidičský průkaz sk. B., německý jazyk – aktivně, anglický jazyk – pasivně  
• Psi: Iorga Královské zátiší (HW), Komtesa ze Zámku Lešná (Cavalier King Charles 

Spaniel)  

Kandidát na funkci: ekonom 

• Jméno: Bára Pokorná  
• Narozena: 1979  
• Vzdělání: Polygrafické učiliště s maturitou  
• Zaměstnání: vedoucí v grafickém studiu  
• Člen klubu: od r. 2006  
• Máme dva hovawarty. Věnujeme se sportovní a záchranářské kynologii, s občasným 

odskokem k agility.  
• Celý minulý rok jsem spolupracovala na zpracování tiskovin Hovawart klubu a dva roky 

tiskneme diplomy na výstavu v Milovicích.  

 

Kandidát na funkci: propagační referent 

• Jméno: Filip Procházka  
• Narozen: 1979  
• Bydliště: Biskupce u Jevíčka  
• Vzdělání: SOŠ – maturitní obor zaměřený na VT, 4 semestry VŠ PřF MU aprobace 

učitelství matematika-VT  
• Zaměstnání: v soukromém sektoru, firemní kooperace  
• Člen klubu: od r.2000  
• Chovatelská stanice Z kraje vlka  
• Další aktivity: hráč místního volejbalu, organizátor volejbalového turnaje, chov koz a 

koní  

Kandidát na funkci: propagační referent 

Jméno: Jiří Zeman 



 

Kandidáti do Revizní komise 
Kandidát na funkci: člen Revizní komise 

• Jméno: Mgr. Lukáš Jánský, IWE  
• Narozen: 1981  
• Vzdělání: VŠ  
• Člen klubu: od roku 2006  
• Kynologická činnost: především obedience, dále sportovní kynologie, víkendové akce, 

tábory, pravidelný účastník akcí Hw klubu ČR, chovatelství – fena Ariana Sideric Miks, 
CHS z Valdeckého lesa  

Kandidát na funkci: člen Revizní komise 

• Jméno: Helena Karlová  
• Narozena: 1968  
• Vzdělání: SŠ  
• Povolání: účetní  
• Bydliště: Praha  
• Člen klubu: od r.2002  
• Práce pro klub: od r. 2007 člen RK  

Kandidát na funkci: člen Revizní komise 

• Jméno: Jana Peclová  
• Narozena: 1949  
• Bydliště: Šlovice, Plzeň-jih  
• Člen klubu: nepřetržitě od roku 1996  
• Povolání: důchodkyně  
• Vzdělání: Středoškolské vzdělání technické, SPŠS  
• Řid. průkaz B, aktivně jezdím od 18 let  
• Každoročně se zúčastnuji téměř všech akcí klubu  
• Chovu se věnuji 12. rokem  
• Chovatel. st. Šlovický vrch  
• Feny: Ithaka Biely Demon, Ambra z Brdské samoty, Cindy Logo Hastar, šarplaninka 

Amelita z Moštěnského dvora, Fatima Šlov.vrch, Hali Šlov. vrch  

 

 

 



Kandidáti do Kárné komise 
Kandidát na funkci: člen Kárné komise 

• Jméno: JUDr. Ing. Jaroslav Zelenka, Ph.D.  
• Narozen: 1963  
• Bydliště: Jesenice u Prahy  
• Vzdělání: FS ČVUT a PF UK  
• Povolání: soudce  
• Člen klubu od r. 2004; od r. 2007 členem revizní komise HwK a  

Záchranné brigády kynologů Praha 

• Pes: Albi Katveri (ZZO, ZOP, ZPU-1, ZZZ, RH-E)  
• Další aktivity: vytrvalostní běh, volejbal, astronomie, reiki a  

práce na zahradě 

• Poznámka: členský příspěvek na rok 2008 jsem uhradil opožděně včetně sankčního 
zápisného  

 

 

Kandidát na funkci: člen Kárné komise 

• Jméno: Tereza Kejvalová  
• Narozena: 1978  
• Bydliště: Golčův Jeníkov  
• Vzdělání: Střední odborná škola veterinární  
• Povolání: veterinární asistent (momentálně na MD)  

 

Kandidát na funkci: člen Kárné komise 

Jméno: Jana Baudyšová 

 


