
ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE SEKCE WSS
17. BŘEZNA 2013 V HUMPOLCI

Datum konání: neděle, 17. března 2013, zahájení v 10:00 hodin

Místo konání: HOTEL ORLÍK - JIRMÁSEK * *
Dolní náměstí 31
396 01 Humpolec

1. Zahájení
Schůzi zahájil vedoucí sekce WSS Zdeněk Šilberger v 10:00 hod. 
Informoval přítomné s organizací členské schůze, vyhlašováním přestávek a přerušení  jednání schůze na 
oběd.

Informoval o tom, že zápis ze schůze provede Ing. Zemánek.

Předání poháru pro nejlepšího WSS na MMŠ
Vedoucí sekce Zdeněk Šilberger předal slovo výcvikáři KCHLS Ing. Janu Horynovi, který předal pohár pro 
nejlepšího WSS na MMŠ Ing. Bohuslavu Zemánkovi, spolumajiteli a vůdci psa Twigle Noor, jež jako jediný 
WSS dokončil MMŠ v roce 2012 v Lipové.

2. Zpráva o prezenci
Zprávu o prezenci přednesl vedoucí sekce Zdeněk Šilberger, při zahájení schůze bylo přítomno:
členů sekce WSS 22
hostů 5

3. Schválení programu členské schůze
Vedoucí sekce WSS Zdeněk Šilberger seznámil přítomné s návrhem programu členské schůze a dal možnost 
jej změnit nebo doplnit. Žádný návrh na změnu nebyl podán.
Navržený program schůze byl schválen volbou následovně:

Hlasování: pro: 22
proti: 0
zdržel: 0

Schválený program členské schůze WSS:

1. Zahájení
2. Zpráva o prezenci
3. Schválení programu schůze
4. Volba komise pro přípravu usnesení
5. Kontrola plnění úkolů uložených na předcházejících členských schůzích
6. Zpráva vedoucího sekce WSS
7. Zpráva poradce chovu WSS
8. Informace z výboru KCHLS
9. Letní sraz WSS 2013
10. Vyhlášení nejúspěšnějších WSS za rok 2012
11. Udělení putovního „Poháru Františka Limla“ na rok 2013
12. Diskuse a různé
13. Schválení usnesení
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14. Závěr

4. Volba komise pro přípravu usnesení
Vedoucí sekce WSS Zdeněk Šilberger navrhl zvolit komisi pro přípravu usnesení ve složení:

• Ing. Vratislav Dušek
• Mgr. Eva Kubíčková
• Mgr. Hana Konečná

Hlasování: pro: 22
proti: 0
zdržel: 0

5. Kontrola plnění úkolů uložených minulými členskými schůzemi

Trvá úkol z členské schůze sekce dne 7. března 2010:
14.  Členská  schůze  sekce  ukládá:  Ing.  Pospíšilové  zpracovat,  předložit  a  prosazovat  před kynologickou 
komisí ČMMJ návrh změny ZŘ pro slídiče, týkající se disciplíny „hlasitost“ pro plemeno WSS tak, aby udělená 
známka  neměla  vliv  na  zařazení  do  ceny  (shodně  jako  u  plemene  Clumber  spaniel).  V jednání  s touto 
institucí vstoupí co nejdříve. Ing. Pospíšilová bude informovat členskou základnu o výsledku na schůzi sekce 
v roce 2011.

Ostatní úkoly byly splněny v uložených termínech

6. Zpráva vedoucího sekce WSS
Zprávu přednesl vedoucí sekce WSS Zdeněk Šilberger
kompletní zpráva vedoucího sekce WSS je přílohou tohoto zápisu

• sekce WSS má 73 členů
• členská schůze sekce v roce 2012
• XVII. Letní sraz WSS v roce 2012
• sekční web a zpravodaj KCHLS
• welššpringršpanělé v časopise Pes přítel člověka 11/2012
• WSS na pracovních zkouškách v roce 2012
• plán akcí sekce WSS na rok 2013
• nové logo sekce WSS

7. Zpráva poradce chovu
Zprávu přednesla poradkyně chovu WSS Ing. Dana Pospíšilová
kompletní zpráva poradce chovu WSS za rok 2012 je přílohou tohoto zápisu

V roce  2013  dosud:  narozeno  6  vrhů,  34  štěňat  (14 psů/20  fen),  zapsáno  33  (13 psů/20  fen)  1  fena 
nezabřezla, 1 x se čeká na výsledek krytí, 2 feny mají potvrzenu březost. Uchovněni 2 psi, 2 feny

8. Informace o činnosti výboru KCHLS
Zprávu přednesla členka výboru KCHLS Ing. Dana Pospíšilová

• Memoriál Mileny Štěrbové se uskutečnil v termínu 14. – 16. 2012 v Lipové, velmi povedená akce 
v příjemném prostředí. O této akci vyšel  obsáhlý článek v časopise Myslivost  a je k dispozici  na 
klubovém webu. Malá úspěšnost WSS, ze tří přihlášených úspěšně dokončil pouze jeden.

• Matrika  –  je  za  námi  období,  kdy  bylo  třeba  uhradit  členské  příspěvky  na  období  2013/2014. 
V současné době má klub 850 členů, v těchto dnech obdrželi členové, kteří dosud nezaplatili členský 
příspěvek  dopis  s  upozorněním,  že  takto  mohou  učinit  ještě  do  31.  03.  2013  bez  z  placení 
opětovného zápisného.

• Zpravodaj bude nyní vycházet pouze 1 x ročně a to vždy v prvních měsících nového roku, zpětně za 
rok minulý. Důvodem je jednak ekonomika a také fakt, že některé sekce nedokázaly dodat příspěvky 
ani na 15 stran, které má každá konkrétní sekce ve zpravodaji k dispozici.
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• Zkušební řády – v současné době stále ve vývoji, čeká se zda bude novela zákona O myslivosti a s 
tím novelizované, související předpisy. Nové ZŘ budou platit nejdříve od 01. 01. 2015, výbor je o 
stavu průběžně informován p. Milošem Kašparem.

• K datu 31. 12. 2012 byly uhrazeny veškeré závazky, které vůči klubu měl ing. Šváb a ing. Antonovič.
• Plán akcí 2013: uskuteční se MKVZ se zadáním titulu CACIT, avšak místo není dosud určeno, termín 

28.-29.9.2013
• Klubové zkoušky – je jich dostatečný počet a jejich termíny jsou umístěny na klubovém webu
• Výstavy: Klubová a Speciální výstava všech plemen sdružených v KCHLS se uskuteční 27. -28. 4. 

V Humpolci,  rozhodčí  na  plemeno  WSS  jsou  angličtí  chovatelé  našeho  plemeno,  Jane  a  Tom 
Grahamovi

• 13.  07.  2013 se uskuteční  Klubová  výstava bez zadání  titulu  Klubový  vítěz  v  Uhříněvsi,  rozhodí 
p. Václavík. Sekce WSS má možnost uspořádat v rámci letního srazu ještě další výstavu a to bez 
zadání titulu CAC, bude projednáno v diskuzi.

• Informace o ekonomické  situaci  klubu – byly předány k nahlédnutí  dokumenty výsledovka  2012 
a rozpočet 2013, ten byl stanoven jako vyrovnaný. Všechny tyto dokumenty jsou přílohou zápisu 
z jednání výboru KCHLS ze dne 06. 03. 2013

9. Letní sraz WSS 2013
Termín: 25. až 28. července 2013
Místo: Trocnov
Organizátorkou srazu je MUDr. Ilona Doležalová, garantem akce vedoucí sekce Zdeněk Šilberger.
Schůze diskutovala program srazu, doplnila MUDr. Doležalová, možnost odborné přednášky.

10. Vyhlášení nejúspěšnějších WSS za rok 2012

Vyhlášení nejúspěšnějších výstavních WSS za rok 2012 provedla poradkyně chovu Ing. Dana Pospíšilová

Nejúspěšnější výstavní WSS v roce 2012

Pořadí Jméno psa Majitel Výsledek Body

1. Twigle Noor Ing. Zemánek + Ing. Matiášová

2. Harry Potter Ivančice Mgr. Petra Stražovská

3. Hermiona Granger 
Ivančice Petra a Zdeněk Šilbergerovi

Vyhlášení nejúspěšnějších pracovních WSS za rok 2012 provedl vedoucí sekce Zdeněk Šilberger

Nejúspěšnější pracovní WSS v roce 2012
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11. Udělení "Putovního poháru Františka Limla" na rok 2013
Pro udělení   putovní  „Pohár Františka Limla“ na rok 2013 byla  vedením sekce  WSS jmenována poradní 
komise ve složení:
Mgr. Hana Konečná
Antonín Komárek
Jan Pfauser
ta doporučila udělit tuto trofej psovi Twigle Noor.
Na základě doporučení výše uvedené komise vedení sekce WSS udělilo putovní „Pohár Františka Limla“ za 
rok 2013 psovi Twigle Noor majitelů Ing. Anděly Matiášové, Ph.D. a Ing. Bohuslava Zemánka.

12. Diskuse

- Ing. Pospíšilová – výstava WSS na srazu v Trocnově
Navrhuje uspořádat v rámci srazu výstavu WSS, bez udělování CAC, výstava by byla akceptována pro splnění 
podmínek WSS pro uchovnění,  účast na výstavě by nebyla podmíněna účastí  na srazu. Jako rozhodčího 
navrhuje ing. Kordu.

pro: 21
proti: 0
zdržel: 1

Návrh byl přijat a zařazen do usnesení z členské schůze sekce.
Výstava se tedy uskuteční ve čtvrtek 25. července 2013, v odpoledních hodinách, v Trocnově, rozhodčím 
bude ing.  Korda. Jedná se o pokračování  úspěšné výstavy WSS z roku 2012, apeluje na hojnou účast. 
Propozice připraví a zveřejní na sekčním webu k datu 31. března 2013, v případě zájmu je ochotna zaslat je 
i poštou. Bylo rozhodnuto, že výstava ponese název Jubilejní trocnovská výstava a bude zde zadáván titul 
Trocnovský vítěz. Výstava bude oslavou jubilea 50. let založení chovu WSS v ČR.

- Ing. Pospíšilová – vydání papírové ročenky WSS
Schůze diskutovala podobu ročenky, možnosti  chovatelské inzerce, náročnost na zpracování dat, finanční 
náročnost,  možnost  elektronické  podoby ročenky.  Výbor  KCHLS se zabývá  myšlenkou  udělat  souhrnnou 
ročenku klubu na začátku roku 2014 a to u příležitosti 90 let od založení KCHLS.

pro: 11
proti: 10
zdržel: 2

Návrh nebyl přijat.

- Ing. Pospíšilová – vyjádřila se k delegacím rozhodčích na výstavy v rámci celé ČR, ale i na klubových akcích
 Na mnoha výstavách nyní posuzují allroundeři. Diskuse k tomuto tématu. Členská schůze WSS požaduje po 
výboru KCHLS, aby na klubové a speciální výstavy KCHLS byly delegování výhradně rozhodčí-specialisté na 
příslušná plemena.

- Naarová, Šilberger, Mgr. Konečná – chlamydiová infekce u jejího chovného psa
Podrobné rozebrání situace z roku 2012, nabádají  chovatele nepodceňovat, vysoké nebezpečí komplikací, 
hrozí až úhyn jedinců, majitel chovného psa může vyžadovat od chovatele bakteriální vyšetření před krytím.

- Ing. Matiášová – aktuálnost údajů (výsledků výstav) dodávaných ke zveřejnění na sekčním webu
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Členská schůze schvaluje zveřejnění výsledků výstav na sekčním webu dodaných nejpozději do 14 dnů po 
jejich konání.

- Ing. Dušek – otázka čipování štěňat, různorodost čteček
Zodpověděl  Šilberger,  doplnili  Ing.  Pospíšilová,  Jirásková,  Kalafut,  v  čipování  nejsou  žádné  problémy, 
moderní  čtečky čtou čipy více norem, mít čtečku je povinností  pořadatele akce (výstava, zkoušky) a ne 
majitele psa.

- Naarová – otázka osvěty o plemeni WSS, na webu chybí
Reaguje Šilberger: základní informace by měl dát každý chovatel, bohužel to u nás příliš nefunguje, řada 
chovatelů pouze produkuje štěňata, neposkytují  chovatelský servis a se svými odchovy nepracují  a často 
s nimi vůbec nejsou v kontaktu. Rozvinula se širší debata na toto téma, schůze doporučuje zřídit na sekčním 
webu stránku „Časté dotazy“.

- Ing. Pospíšilová – otázka úpravy srsti u WSS
Na srazu bude opět instruktáž, nadále se musíme tomuto tématu věnovat.

- Jirásková – reklamní předměty s logem sekce
Zodpověděl Šilberger, nabídka předmětů bude jakmile dopracujeme logo do konečné fáze.

17. Schválení usnesení

USNESENÍ Z ČLENSKÉ SCHŮZE SEKCE WSS DNE 17. BŘEZNA 2013

Schůze sekce schvaluje:

1. Program schůze
2. Volbu komise pro přípravu usnesení: Ing. Vratislav Dušek, Mgr. Eva Kubíčková, Mgr. Hana Konečná
3. Zprávu vedoucího sekce Zdeňka Šilbergera
4. Zprávu poradkyně chovu Ing. Dany Pospíšilové
5. Konání XVII. Letního srazu chovatelů, majitelů a příznivců WSS v termínu 25. až 28. července 2013 

v Trocnově. Organizací srazu pověřuje MUDr. Ilonu Doležalovou, garantem akce bude vedoucí sekce 
Zdeněk Šilberger.

Schůze sekce bere na vědomí:

1. Informace o plnění úkolů z minulých schůzí sekce
2. Informace o činnosti výboru KCHLS
3. Vyhodnocení nejúspěšnějších výstavních WSS za rok 2012
4. Vyhodnocení nejúspěšnějších pracovních WSS za rok 2012
5. Udělení putovního „Poháru Františka Limla“ psovi Twigle Noor

Schůze sekce ukládá:

1. Ing.  Daně  Pospíšilové  připravit  propozice  a  přihlášku  na  Jubilejní  trocnovskou  výstavu  plemene 
Welsh Springer Spaniel, která se bude konat 25. července 2013 v Trocnově a zveřejnit je na webu. 
Termín do 31. března 2013.

2. Vedoucímu sekce připravit a zveřejnit na sekčním webu propozice a přihlášku na XVIII. Letní sraz 
WSS, který se bude konat 25. až 28.7.2013 v Trocnově. 
Termín do 31. března 2013.

3. Všem členům sekce předávat ke zveřejnění materiály (výsledky výstav) nejpozději  do 14 dnů po 
jejich konání.

4. Zřídit na sekčním webu stránku „Časté dotazy“.

Schůze sekce požaduje:
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1. Po výboru KCHLS aby zajistil  na všech  výstavách pořádaných klubem posuzování  specialisty na 
plemeno WSS, nikoliv univerzálními rozhodčími pro všechna plemena.

v Humpolci dne 17. března 2013

Komise pro přípravu usnesení: Ing. Vratislav Dušek
Mgr. Eva Kubíčková
Mgr. Hana Konečná

18. Závěr
Vedoucí  sekce WSS Zdeněk Šilberger poděkovali  všem přítomným za účast  a popřál  jim šťastnou cestu 
domů.
Schůze byla ukončena ve 14:45 hodin.

Zapsal: Ing. Bohuslav Zemánek
Zpracovali: Zdeněk Šilberger a Ing. Dana Pospíšilová
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