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Zápis z mimořádné členské schůze sekce WSS  

konané 2. října 2010 v Brně, restaurace Přístav – U Emila 
 

 

Program:  

 

 

1. Zahájení. 

2. Kontrola plnění úkolů uloţených minulou členskou schůzí. 

3. Informace z výboru KCHLS. 

4. Zpráva poradce chovu WSS. 

5. Zpráva vedoucího sekce WSS. 

6. Volba delegátů sekce WSS na mimořádnou konferenci KCHLS konanou dne 24. října 2010. 

7. Diskuse. 

8. Závěr. 

 

 

Přítomno: 11 členů sekce a 2 hosté 

Omluveni: Zuzana Brixi DiS, Eva Burgetová, Mgr. Václav Doleţal, MUDr. Ilona Doleţalová, Jindřich Fencl, 

Ing. Pavel Hendrych, Ing. Vladimír Hradský, Ing. Milan Chroust, Mgr. Jana Janeková, Antonín Komárek, 

Mgr. Jiří Lazar, Antonín Mifek, Miroslava Mifková, Jan Pfauser, Jiří Pondělíček, Ing. Kamil Rind, Dr. Ing. 

Sylva Skupinová, Ing. Pavel Soukup, Pavel Šablatura, Petra Šilbergerová, MVDr.Durmon 

 

 

1. Zahájení  
 

Schůze byla zahájena v 11:00 hodin.  

Vedoucí sekce Zdeněk Šilberger přivítal všechny přítomné a seznámil je s plánovaným programem schůze. 

Přítomní schválili program bez připomínek. 

 

Hlasování: pro:  11 hlasů 

  proti:  0 hlasů 

  zdrţel:  0 hlasů 

 

Zápis provede Ing. Zemánek – účastníci schůze souhlasí. 

 

Volba návrhové komise 

Návrhová komise byla zvolena ve sloţení: Jitka Novotná, Ing. Vratislav Dušek, Ing. Matiášová Anděla, Ph.D. 

 

Hlasování: pro:  11 hlasů 

  proti:  0 hlasů 

  zdrţel:  0 hlasů 

 

 

2. Kontrola plnění úkolů z usnesení ze schůze sekce WSS ze dne 7. března 2010 
 

Úkol č. 15 – zajistit výrobu propagačních předmětů do termínu konání letního srazu WSS v roce 2010 byl 

splněn. Jsou k dispozici u vedoucího sekce. 

 

Úkol č. 14 (návrh úpravy hlasitosti ve zkušebních řádech ) – nadále trvá, další informace budou podány na příští 

schůzi sekce WSS. 

 

 

3. Informace o činnosti výboru KCHLS – Ing. Pospíšilová  
 

 Vysvětlila důvody svolání mimořádné členské schůze sekce a mimořádné konference KCHLS. 
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 Mimořádná konference KCHLS, určená k projednání a schválení nových klubových norem se bude 

konat 24. října 2010 ve Velkém Meziříčí. Sekce WSS zvolí 2 delegáty. 

 Situace v klubu ve věci utváření nových chovatelských klubů – Cocker Club a KASS 

 Řešení hlasitosti u plemene WSS – přednesení poţadavku sekce ohledně úpravy zkušebních řádů na 

chovatelské radě v Třeboni (březen 2010); výbor k tomu zaujal stanovisko, ţe nyní se nic podobného 

řešit nebude, neboť o přípravě samotných zkušebních řádů se teprve jedná, budou v horizontu několika 

let. Také budou probíhat volby v ČMKU a do komisí, vše se bude řešit aţ po těchto volbách. Ing. 

Pospíšilová zpracuje návrh sekce a předá jej výcvikáři KCHLS jako připomínku, pro tvorbu nových 

zkušebních řádů. I v tomto návrhu však bude preferován hlasitý španěl před nehlasitým. 

 Zhodnocení klubové a speciální výstavy KCHLS v Brně – dobrá kvalita předvedených WSS. 

 Otázka četnosti vycházení zpravodaje a jeho nového formátu.  

 Zhodnocení letního srazu WSS v Častolovicích. 

 Světová výstava 2010 v Dánsku – postřehy, zajímavosti. 

 MMŠ v Luhačovicích, výsledky, problematika, průběh zkoušek. 

 

 

4. Zpráva poradkyně chovu WSS 

 
 Kompletní zpráva za rok 2010 bude zveřejněna v lednu 2011 

 Aktuální počty chovných jedinců. 

 V letošním roce dosud realizováno 19 krytí, narozeno 16 vrhů a 99 štěňat. 

 Importy štěňat, zahraniční krytí 

 

 

5. Zpráva vedoucího sekce WSS 
 

 Zhodnocení přípravy a průběhu srazu WSS v Častolovicích v roce 2010. Poděkování Ing. Pavlu 

Soukupovi a manţelům Šimerdovým za vynikající organizací obou srazů v Častolovicích v letech 2009 a 

2010. 

 Letní sraz WSS v roce 2011: 

termín: 28. aţ 31. července 2010. 

místo: 4. středisko skauta v Kuklenách (Hradec Králové). 

honitba: Mysliveckého sdruţení Polabská lučina Předměřice. 

garant: Ing. Kamil Rind. 

Kompletní informace o srazu WSS v roce 2011 (propozice a přihláška) budou uveřejněny v příštím 

klubovém zpravodaji a na sekčním webu. 

 Informace o členské základně sekce WSS. Dle klubové matriky ze dne 29. dubna 2010 má sekce 100 

členů, z toho 3 zahraniční. 

 

 

Schůze byla přerušena přestávkou na oběd v 11:50 hodin, jednání pokračovalo od 12:15 hodin. 

 

 

6. Volba delegátů sekce WSS na mimořádnou konferenci KCHLS konanou dne 24. října 

2010 
 

Mimořádná schůze sekce zvolila veřejným hlasováním delegáty na mimořádnou konferenci KCHLS dne 24. 

října 2010 ve Velkém Meziříčí následovně: 

 

delegát  Ing. Dana Pospíšilová 

delegát  Ing. Bohuslav Zemánek 

 

náhradník Ing. Matiášová Anděla, Ph.D. 

 

Hlasování: pro:  8 hlasů 

  proti:  0 

  zdrţel:  3 hlasy 
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7. Diskuse 

 
Ing. Matiášová – Ţádá, aby bylo ve výboru KCHLS projednáno hrubé porušení zkušebního řádu – speciálně 

otázka hlasitosti u psa WSS Aris Merylic, který se známku 0 z hlasitosti neuspěl na MMŠ, coţ je v rozporu se 

zkušebním řádem. Informace o nějakém rozhodnutí, ţe pes se známkou 0 z hlasu nemůţe MMŠ dokončit není a 

nebyla nikde veřejně k dispozici. Pořadatel nesmí svévolně upravovat zkušební řády. 

 
Mgr. Konečná – Připomínky k provádění zkoušek na Poháru Světa myslivosti, nekorektnost některých 

rozhodčích; vrcholné zkoušky by neměli posuzovat rozhodčí, kteří aktivně nevodí na zkouškách. 

 
Ing. Zemánek, Ing. Pospíšilová, Šilberger – připomínky a vysvětlení k otázce hlasitosti na MMŠ, vysvětlení 

dalších případů a některých problémů na MMŠ – vlečka taţená přes elektrický ohradník apod. 

 
Řada členů se vyjádřila k otázce Zpravodaje – přejí si mít Zpravodaj 3 x ročně s aktuálními informacemi. 

2 x ročně, či dokonce méně je nedostatečné, internet není pro všechny volně přístupné médium. Na co tedy platí 

členské příspěvky? 

 

Nespokojenost s počtem delegátů v počtu 2 na Konferenci KCHLS, v minulosti bývali 3 a to i za počtu 

současných 100 členů. Povaţují za správné, aby španělé měli stále většinové zastoupení nad retrievery, coţ se 

neděje. 

 

 

Usnesení z mimořádné členské schůze sekce WSS konané 2. října 2010 v Brně 
 

Členská schůze schvaluje: 

 

1. Program mimořádné členské schůze sekce WSS 

2. Návrhovou komisi ve sloţení: 

Jitka Novotná 

Ing. Vratislav Dušek 

Ing. Matiášová Anděla, PhDr. 

3. Zápisovatele Ing. Zemánka 

4. Přednesenou zprávu poradce chovu 

5. Přednesenou zprávu vedoucího sekce 

6. Volbu delegátů na mimořádnou konferenci KCHLS dne 24. října 2010 ve Velkém Meziříčí ve sloţení 

Ing. Pospíšilová, Ing. Zemánek a náhradník Ing. Anděla Matiášová, Ph.D. 

 

Členská schůze bere na vědomí: 

 

7. Zprávu o plnění úkolů uloţených minulou členskou schůze sekce WSS dne 7. března 2010. Úkol číslo 14 pro 

Ing. Pospíšilovou stále trvá. 

8. Informace o činnosti výboru KCHLS 

9. Termín konání letního srazu WSS v roce 2011 

 

Členská schůze ukládá: 

 

10. Ing. Pospíšilové vyjádřit na nejbliţším výboru KCHLS nespokojenost sekce WSS s poškozením psa WSS 

Aris Merylic na letošním MMŠ – došlo k porušení platných zkušebních řádů. Schůze sekce WSS ţádá výbor 

o vyjádření k této situaci a sdělení, v jaké platné, před konáním MMŠ veřejně přístupné, normě je informace 

o nemoţnosti dokončit MMŠ se známkou 0 z hlasitosti. 

 

Návrhová komise zpracovala usnesení, které bylo přijato všemi hlasy přítomných. 

 

Hlasování: pro:  11 

  proti:  0 

  zdrţel:  0 
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8. Závěr 
 

Vedoucí sekce a poradkyně chovu všem poděkovali za účast. 

Schůze byla ukončena ve 13 hodin. 

 

 

Zapsal: Ing. Bohuslav Zemánek 

Zpracovali: Zdeněk Šilberger a Ing. Dana Pospíšilová 


