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KANDIDÁTSKÝ LÍSTEK
do volených orgánů KCHVO
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Zdenka Němcová

44
Smetanova 41, Brno
2013
ne
ne

ne
ne
Architekt OSVČ

Jmenuji se Zdena Němcová, je mi 44 let jsem vdaná, mám dvě dospělé dcery. Vystudovala jsem
fakultu architektury na VUT Brno a profesí architekta se živím 13 let, z toho více než 7 let jako
OSVČ s vlastní arch. kanceláří.
Svého prvního VOK Alfa jsme si pořídili jako rodinného společníka v r. 2012. Od r. 2013 jsem se
stala členem KCHVO a s Alfem se začala věnovat loveckému výcviku i výstavám. Odvedla jsem
ho úspěšně na PZ, ZVP, BZ, LZ a i ve výstavním kruhu se nám vedlo výborně. Alf se ve dvou
letech stal chovným psem, k dnešnímu dni má vice než 40 potomků v ČR i zahraničí. Alf byl do
konce roku 2017 využíván v myslivecké praxi při honech. Od roku 2016 vlastníme dalšího VOK,
Alfova potomka, se kterým se opět věnuji výcviku a zatím jsme úspěšně absolvovali ZV a PZ.
Nejsem myslivec ani člen mysliveckého spolku, v KCHVO jsem se doposud aktivně
nezapojovala. Od počátku však sleduji dění kolem výmarů (ať už na zkouškách, výstavách nebo
v klubu) se znepokojením a lítostí nad existující atmosférou. Vzhledem k tomu, že jsem
s výmarem propadla lásce na celý život, není mi lhostejná budoucnost tohoto plemene v rámci
naší země i mimo její hranice. Chtěla bych aktivně přiložit ruku k dílu a pomoci tomu, aby zde
fungoval spolek lidí, jejichž jediným společným a nejvyšší zájmem je dobro výmarského ohaře,
spolek férový ke všem, kdo VOK vlastní a miluje bez rozdílu barvy uniformy, spolek vstřícný ke
všem nově příchozím, spolek nabízející nezištně cenné a po léta získávané zkušenosti ze
soužití člověka a výmara.
Kandiduji na pozici člena DK.

*) zatrhněte

Vyplněný lístek zašlete doporučeně do 15.1.2018 na adresu:
JUDr. Jaroslav Daněk, Skuteckého 1383, 163 00 Praha 6

