
Zápis ze schůze sekce WSS 

Kostelní Střimelice 25. 7. 2015 

 

1. Zahájení – provedl vedoucí sekce Zdeněk Šilberger 

Volba návrhové komise: navržena a schválena ve složení: Mgr. Lazar, Irena Hůlková, Ing. Hendrych 

Sčitatel hlasů: Mgr. Doležal 

Zápis provede: Ing. Zemánek 

Volba výše jmenovaných schválena hlasy všech přítomných. 

2. Zpráva o prezenci – provedl vedoucí sekce Zdeněk Šilberger 

Přítomno: 22 členů sekce a 4 hosté  

Omluveno: 7 členů 

P. Šilberger dále sděluje, že má plné moci k hlasování od několika nepřítomných členů. 

Ing. Pospíšilová navrhuje, aby se tyto plné moci neuznávaly, každý z členů se mohl na schůzi dostavit. 

Hlasování o návrhu ve znění: Plné moci za účelem hlasování se na této členské schůzi uznávat 

nebudou – pro: 20, proti 2, zdržel: 0. Hlasy na základě udělené plné moci tedy nebudou uznávány. 

3. Schválení programu – vedoucí sekce seznámil přítomné s programem schůze  

Ing. Pospíšilová žádá doplnění o bod „Volba vedoucího sekce“ – na základě častých a opakovaných 

žádostí členů sekce navrhuje tento bod doplnit do programu schůze. Žádosti se týkají potvrzení 

současného vedoucího sekce WSS Zdeňka Šilbergera ve funkci či volba nového vedoucího sekce. 

Hlasování o doplnění tohoto bodu programu: Pro zařazení tohoto bodu: 20, proti 1, zdržel se 1. 

Bod programu „Volba vedoucího sekce“ se zařazuje do programu schůze před volbu delegátů na 

Konferenci KCHLS 2016. 

4. Volba komise pro přípravu usnesení – viz bod 1 

5. Kontrola plnění úkolů z minulé schůze sekce – vedoucí sekce Zdeněk Šilberger 

Nesplněn úkol, který mu ukládá zřídit na sekčním webu odkaz „Časté dotazy“; navrhuje prodloužit 

termín ke splnění do 31. 8. 2015 – schváleno. 

Ing. Pospíšilová se dotazuje, zda členové sekce poslali vedoucímu sekce jména a tituly oceněných 

jedinců WSS (pohár Fr. Limla, Nejlepší pracovní, výstavní), tak jak jim bylo na minulé schůzi uloženo 

k datu 30. 6. 2015. Vedoucí sekce sděluje, že nikoliv. Držitelka dvou ze tří jmenovaných pohárů 

sl. Nohýnková nabízí, že provede přepis jmen z pohárů a zašle je vedoucímu sekce; její návrh je přijat. 

6. Zpráva vedoucího sekce – Zdeněk Šilberger 

Informoval o aktuálním stavu členské základny k datu 30. 6. 2015, kdy obdržel matriku. Nárůst 

o 12 členů sekce, nyní má sekce 96 členů. 

7. Zpráva poradce chovu WSS – Ing. Dana Pospíšilová 

Kompletní zprávy za rok 2014 jsou na webu sekce. V r. 2015 je situace následující: vystaveno 

13 doporučení ke krytí, realizováno 18 krytí, narozeno 14 vrhů, 4 feny nezabřezly. Zájem o štěňata je 

standardní, nezaznamenala žádný výrazný problém s odbytem štěňat. 



Obnovena funkčnost databáze chovných jedinců – je přesunuta pod oficiální web KCHLS, kde nadále 

bude provozována. 

Info z chovatelské rady KCHLS 2015 – viz web sekce, nejdůležitější informací je zrušení formuláře 

„Hlášení vrhu štěňat“, místo tohoto formuláře se nyní vrh bude hlásit poradci chovu zasláním kopie 

přihlášky k zápisu vrhu štěňat. 

Provedla aktualizaci formulářů, které jsou k dispozici na sekčním webu. 

8. Informace z výboru KCHLS – Ing. Dana Pospíšilová 

Poslední jednání výboru KCHLS se uskutečnilo dne 10. 6. 2015 společně s jednáním chovatelské rady 

KCHLS. 

Informace o uskutečněných akcích – KV a SV Humpolec, zkoušky. 

Informace o přípravě akcí – KV Pardubice – poděkování členům sekce za aktivní přístup k této 

výstavě, přihlášeno 37 WSS. Posuzuje specialistka na plemeno – Marjo Jaakkola, FIN. Humpolec 

2016 – WSS bude posuzovat T. Jakkel (Maďarsko) a J. Olsewzski (Polsko). V r. 2016 se uskuteční 

KV bez titulu Klubový vítěz, předpoklad září 2016, hala Zetor, Brno; rozhodčí jsou v jednání. 

Konference KCHLS se uskuteční dne 19. 3. 2016 v hotelu Kotyza, Humpolec, sekce WSS bude mít 

3 delegáty. 

Oprava soutěžních ZŘ k datu 1. 1. 2016 – nejzásadnější oprava spočívá v tom, že jedinec bez známky 

z hlasitosti bez problémů dosáhne na I. cenu, hranice snížena na 130 bodů. 

15. – 16. 8. 2015 se uskuteční MKVZ v Horních Kněžekladech – toto okamžitě doplňuje p. Šilberger –

včera (24. 7. 2015) se na webu KCHLS objevila informace, že tyto zkoušky jsou zrušeny, členové 

schůze toto nemohou zatím vědět, jsou od 23. 7. 2015 na sraze WSS. Přihlásilo se 7 účastníků. Toto 

sdělení vyvolalo velkou nevoli u přítomných, dochází k častému rušení klubových zkoušek těsně před 

termínem konání, nedá se na tyto akce spolehnout. 

9. Volba vedoucího sekce – Ing. Pospíšilová 

Členové sekce přítomní i hlasy členů nepřítomných v průběhu posledního půl roku sdělují, že by si 

přáli, aby vedoucím sekce byl Mgr. Jiří Lazar. Ten se k tomu vyjadřuje tak, že pokud bude mít 

podporu, tak se voleb zúčastní, přeje si ale, aby v sekci vládla přátelská atmosféra a zlepšily se 

mezilidské vztahy. Současný vedoucí sekce Zdeněk Šilberger se vyjadřuje, že již nyní kandidovat 

nehodlá, chtěl sám činnost v této funkci v nejbližší době ukončit. 

Do volby vedoucího sekce tedy vstupuje jediný kandidát – Mgr. Jiří Lazar. Pro: 19 hlasů, proti: 0, 

zdržel: 3. Novým vedoucím sekce je tedy Mgr. Jiří Lazar. Zdeněk Šilberger jej žádá, aby si převzal 

řízení schůze. Na požadavek Mgr. Lazara ale p. Šilberger tuto schůzi dokončí. 

Ing. Pospíšilová děkuje p. Šilbergerovi za práci, kterou pro sekci WSS odvedl. 

10. Volba delegátů na Konferenci KCHLS 2016 

Sekce bude mít 3 delegáty, zvolen by měl být 1 náhradník. Přítomnými jsou jako delegáti navrženi 

tito: Ing. Pospíšilová, Mgr. Lazar, MUDr. Doležalová, jako náhradník Ing. Matiášová. 

Hlasování: Ing. Pospíšilová pro 20, proti 0, zdržel 2 

 Mgr. Lazar  pro 21, proti 0, zdržel 1 

 MUDr. Doležalová pro 20, proti 0, zdržel 2 

 Ing. Matiášová pro 20, proti 0, zdržel 2 



Delegáty pro Konferenci KCHLS 2016, 19. 3. 2016 hotel Kotyza v Humpolci, jsou tedy: 

Ing. Pospíšilová, Mgr. Lazar, MUDr. Doležalová, jako náhradník Ing. Matiášová. 

11. Diskuze 

Mgr. Doležel, p. Hůlková, MUDr. Doležalová a další – kritika organizace klubových zkoušek – 

rušeny, zájemci odmítáni. Dále kritika kolize termínů – Pohár Světa Myslivosti je ve stejném termínu 

jako KV Pardubice – Ing. Pospíšilová sděluje, že termín výstavy byl dán dříve a byl včas předán 

výcvikáři, byla tedy možnost posunout Pohár Světa Myslivosti na jiný termín, avšak k tomuto nedošlo. 

Úkol pro Ing. Pospíšilovou – přednést kritiku na nejbližším jednání výboru KCHLS. 

p. Hůlková – kritika kvality rozhodčích z exteriéru na výstavách, zejména NV a MV. Často ani 

neznají standard WSS… K tomuto sděluje Ing. Pospíšilová, že je tedy zapotřebí podpořit akce 

klubové, kde je snaha o zajištění rozhodčích, kteří jsou specialisté na plemeno. Delegaci rozhodčích na 

ostatní výstavy je klub schopen ovlivnit jen do určité míry, na prvním místě je bohužel ekonomika. 

Ing. Pospíšilová – děkuje Tereze Tinglové, Lucii Nohýnkové a jejich rodinným příslušníkům za 

perfektní organizaci Letního srazu WSS a předává malou pozornost. Dále sděluje, že příští sraz se 

uskuteční v Častolovicích, termín 28. – 31. 7. 2016, garantem akce bude Ing. Soukup a manželé 

Šimerdovi. 

12. Ukončení 

P. Šilberger děkuje za účast všem přítomným a schůze je ukončena. 

 

Zapsal: Ing. Zemánek 

Ověřil: Ing. Pospíšilová, Mgr. Lazar 

 

 

 

 

 

 


