
1 

XV. letní sraz chovatelů, majitelů a příznivců WSS 
 

 

„Jubilejní“ XV. Letní sraz WSS se v letošním roce uskutečnil od čtvrtka 29. července do neděle 1. srpna 2010. Stalo se 

již jistou tradicí, že místo pro pořádání srazu vybíráme vždy na dva po sobě jdoucí roky – proto jsme se znovu sešli ve 

východočeském městečku Častolovice. Naší základnou byla opět chata Mysliveckého sdružení Střezmá Olešnice a 

prostor pro výcvik nám poskytla honitba užívaná členy tohoto sdružení. Přestože jsme se sešli na stejném místě jako 

loni, tak téměř nic nebylo stejné jako loni. 

První účastníci letošního srazu dorazili k chatě ve čtvrteční poledne a během odpoledne pak postupně přijížděli 

další a další a travnatá plocha v areálu se postupně plnila barevnými stany, mezi kterými pobíhalo stále více 

welššpringršpanělů, kteří se mezi sebou seznamovali stejně jako jejich páníčci. V 18 hodin byl sraz oficiálně zahájen 

nástupem všech zúčastněných (dvounohých i čtyřnohých), vedoucí sekce Zdeněk Šilberger a poradkyně chovu 

Ing. Dana Pospíšilová seznámili přítomné s programem srazu až do nedělního poledne a Ing. Pavel Soukup představil 

svoje kolegy, kteří se o nás v dalších dnech vzorně starali. S velkým uspokojením přijali všichni informaci 

o připraveném jídelníčku, protože s plným žaludkem se vše lépe snáší. 

 Celou noc ze čtvrtka na pátek vytrvale pršelo a proto jsme vstávali do mokrého, mlhavého a chladného rána. Na 

pátečním ranním nástupu se kromě 53 lidí sešlo 32 welššpringršpanělů, 2 angličtí špringršpanělé a 1 border kolie. 

Programem pátečního dopoledne byl polní výcvik, ke kterému jsme se auty přesunuli do části honitby, ve které se 

rozkládá několik velkých luk nabízejících dostatek prostoru pro slídění a aportovací disciplíny. Přímo na místě jsme 

účastníky srazu rozdělili na tři skupiny podle stupně výcviku jejich psích svěřenců. Skupinu s nejmladšími welššpringry 

tvořenými skupinou štěňat a velmi mladých pejsků si vzala na starost Ing. Dana Pospíšilová a vydala se s nimi na 

procházku odpovídající jejich věku a kondici. Zbývající účastníky si mezi sebe rozdělili Zdeněk Šilberger 

a Ing. Bohuslav Zemánek, kteří se jim pak na různých místech věnovali při výcviku slídění, klidu po výstřelu, 

dohledávek a vleček. Pro aportování byly obě tyto skupiny vybaveny dostatkem pernaté i srstnaté zvěře, kterou zajistil 

jednak Ing. Pavel Soukup a kterou také poskytli přímo účastníci srazu. Celé dopoledne nás provázelo zatažené počasí 

s občasnými drobnými dešťovými přeháňkami a proto někteří z nás strávili tento čas pod pláštěnkou. 

 Po obědě, který jsme absolvovali ve stejné restauraci se stejně příjemnou obsluhou jako v loňském roce, se všichni 

vrátili na mysliveckou chatu ke krátkému odpočinku. Dalším bodem pátečního programu plánovaným na pozdní 

odpoledne byla beseda o welššpringřích záležitostech. Čas, který do besedy zbýval, využila většina účastníků srazu 

k prohlídce častolovického zámku a přilehlého anglického parku s oborou a zvěřincem. Laskavostí majitelky zámku byl 

našim welššpringřím společníkům umožněn vstup nejenom do parku, ale také do zvěřince a dokonce i na prohlídku 

vlastního zámku! 

 Odpolední besedu o welššpringřích záležitostech, která byla dalším bodem pátečního programu, zahájil vedoucí 

sekce Zdeněk Šilberger. Poradkyně chovu Ing. Dana Pospíšilová na úvod seznámila všechny přítomné s údaji o chovu 

WSS za období od začátku letošního roku a také poskytla informace o jednání výboru klubu. Celá beseda se nesla 

v klidném duchu, každý její účastník měl možnost vyjádřit svůj názor k jakémukoli problému týkajícího se 

welššpringršpanělů, nebo kynologie vůbec. Část besedy byla věnována informaci od účastníků letošní výstavy Crufts, 

které se poprvé zúčastnil také WSS českých majitelů. Nadcházející večer všem zpříjemnila tradiční „grilovačka“ 

s posezením a za doprovodu kytar. 

 Sobotní ráno nebylo tak mlhavé jako to páteční, což všem podstatně zlepšilo náladu. Na programu sobotního 

dopoledne byl výcvik v lese a na vodě. Do místa výcviku v honitbě jsme se přesunuli pěšky, naši pejsci se cestou stačili 

pěkně proběhnout a někteří také vykoupat. Práce v lese byla rozdělena tak, aby každý z vůdců mohl svého pejska 

vyzkoušet podle jeho momentálního stupně výcviku. Někteří si proto založili pobarvenou stopu již v pátek odpoledne 

a někteří naopak zkoušeli barvy čerstvé.  

 Stejný způsob jako jsme použili k přemístění na místa výcviku v lese a na vodě, tedy pěšky, jsme použili i na cestu 

do restaurace k obědu. Po návratu na naši „základnu“ a po krátkém odpočinku se konalo sportovní odpoledne se psem. 

Účastníci srazu soutěžili ve dvojicích tvořených vždy jedním psem a jeho vůdcem v disciplínách „převoz psa na 

stavebním kolečku“ a „aport buřta“ a pak v disciplíně čistě pro páníčka „střelba ze vzduchovky na terč“. Všechny tyto 

disciplíny, zvláště pak ty první dvě jmenované, byly zdrojem veselosti celé naší společnosti. Výkony některých týmů 

byly opravdu na vysoké úrovni a míra předvedené kreativity dokazovala, že do soutěže jdou celým svým srdcem. 

Souběžně s těmito disciplínami probíhala také soutěž ve střelbě ze vzduchovky v kategorii ženy a děti, kterou už 

tradičně řídil pan Pospíšil. Na závěr tohoto sportovního odpoledne proběhlo vyhlášení výsledků a protože vítězi byli 

všichni zúčastnění, tak také všichni byli odměněni drobnými cenami. Večer se opět nesl v duchu příjemné večeře 

a dlouhého posezení u ohně. 

 Všechno jednou skončí a proto také muselo přijít nedělní ráno, které bylo celé ve znamení balení, uklízení 

a loučení. Společnými silami jsme uklidili celý areál a zatímco část účastníků srazu postupně odjížděla, druhá část se 

vydala na prohlídku obory Bědovice, která byla posledním plánovaným bodem programu srazu WSS v roce 2010. 

V oboře jsme strávili příjemné dopoledne, od fundovaného pana oborníka jsme se dozvěděli mnoho zajímavého 

o historii i současnosti obory. Měli jsme možnost doslova na pár kroků shlédnout mnoho kusů černé zvěře. Pro nás 

a naše psy, kteří nás doprovázeli, to byl opravdu velký zážitek. Někteří šťastlivci pak zahlédli i několik kusů zvěře 
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daňčí, ta se však chovala mnohem obezřetněji než černá zvěř. Výlet jsme zakončili chutným obědem v restauraci a pak 

už jsme se všichni rozjeli do svých, různě vzdálených, domovů. 

 Letošní letní sraz WSS byl výrazně poznamenán nepříznivým počasím, které ale naštěstí nedokázalo ovlivnit 

celkovou atmosféru a náladu mezi účastníky, která byla po celou dobu stejně skvělá jako v minulých ročnících. K tomu 

všemu také přispěla perfektní příprava srazu a servis, který se nám dostal ze strany Mysliveckého sdružení Střezmá 

Olešnice. Ing. Pavel Soukup, manželé Šimerdovi a členové sdružení, kteří se o nás vzorně starali, zasluhují co 

nejsrdečnější poděkování. Když jsme se v neděli dopoledne loučili, tak jsme se už těšili na další letní sraz, který se bude 

konat v příštím roce v Hradci Králové. 

 

 

 

V Ivančicích a Kozlanech 29. září 2010 Zdeněk Šilberger a Ing. Dana Pospíšilová 

 

 

 

 

 

 Odkazy na galerie s fotografiemi a videi ze srazu: 

 

 Archvi ZIP ke stažení obsahující 159 fotografiií (velikost souboru 389 MB) 

 http://uloz.to/5484527/sraz-wss-castolovice-2010.zip 

 

 Archiv ZIP ke stažení obsahující 166 fotografií (velikost souboru 278 MB) 

 http://uloz.to/5478593/fotky.zip 

 

 Archiv ZIP ke stažení obsahující 17 videosouborů ve formátu MOV (velikost souboru 562 MB) 

 http://uloz.to/5478591/videa.zip 

 

 Galerie obsahující 100 fotografií 

 http://jarmyl.rajce.idnes.cz/ 

 
 Galerie obsahující 335 fotografií 

 http://simonapdy.rajce.idnes.cz/Sraz_WSS_7_2010/ 
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