
ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE SEKCE WSS 

Datum konání: neděle 20. března 2016 od 10.00 hod. 

Místo konání: Motel Velký Rybník, Pelhřimov 

Zahájení 

Schůzi zahájil vedoucí sekce Jiří Lazar 

Zpráva o prezenci 

Vedoucí sekce seznámil přítomné s počtem zúčastněných: 

členů sekce WSS      29  

omluveno   6 

Schválení programu členské schůze 

Vedoucí sekce WSS Jiří Lazar seznámil přítomné s návrhem programu členské 
schůze a dal možnost jej změnit nebo doplnit. Žádný návrh na změnu nebyl podán. 
Navržený program byl jednomyslně schválen. 

Schválený program členské schůze: 

1.  Zahájení 
2.  Prezence 
3.  Volba návrhové komise 
4.  Zpráva z Konference KCHLS 
5.  Zpráva z výboru KCHLS 
6.  Zpráva vedoucího sekce WSS 
7.  Zpráva poradce chovu WSS 
8.  Vyhodnocení nejúspěšnějších jedinců WSS, Putovní pohár Františka Limla 
9.  Letní sraz WSS 2016 
10.  Diskuze 
11.  Schválení usnesení 
12.  Závěr 

 

Zvolení návrhové komise 

Nohýnková, Strážovská, MUDr. Doleželová – všemi hlasy. 

Zápis ze schůze: Ing. Zemánek. 

Zpráva z konference 

Zprávu přednesla Ing. Dana Vodáková Pospíšilová 

 schválení stanov KCHLS, 

 pochválení plemena WSS, 

 výcvikář nebude členem výboru, Mgr. Velebová – nový výcvikář  KCHLS, 



 garant sledování zdravotního stavu, 

 p. Děkánková – výstavní referent, 

 zrušení poplatků za štěňata od 1. dubna 2016, 

 doplnil Mgr. Lazar, 

 tištěný Zpravodaj zatím nebude. 

Zpráva Ing. Pospíšilové z výboru 

 výstava Pardubice – zhodnocení, 

 1. 10. 2016 speciální výstava Brno, 

 výstavy Humpolec – rozhodčí, 

 MMŠ se koná 24. – 25. 9. 2016, Horní Kněžeklady. 

Zpráva vedoucího sekce WSS 

Zprávu přednesl vedoucí sekce WSS Jiří Lazar: 

 stav členské základny, dvě schůze ročně, 

 zhodnocení letního srazu, 

 letošní sraz se uskuteční 28. – 31. 7. 2016 v Častolovicích – zodpovídá 

Ing. Soukup, přihlášky odeslat do 30. června + platba – zodpovídá 

Mgr. Lazar, účastníci srazu, kteří dovezou zvěř, informují Ing. Soukupa, 

 organizovat i drobné menší akce sekce, 

 zkoušky z výkonu – orientační tabulka, 

 v jednání je rozšíření webových stránek WSS o aktuality a zajímavosti, 

 je nutné rozšířit propagaci plemena WSS. 

Kompletní znění zprávy vedoucího sekce je zveřejněno na webu sekce WSS. 

Zpráva poradce chovu 

Zprávu přednesla poradkyně chovu WSS Ing. Dana Vodáková Pospíšilová: 

 informace o p. Limlové – 102 let, 

 kontrola úkolů z minulé schůze sekce – jsou zaktualizovány formuláře 

sekce, 

 stavy chovných psů a fen, vyřazení, 

 DKK: 12 x 0, 1 x 1-1, 1 x 2-2, 

 vystaveno 27 doporučení ke krytí, realizováno 22 krytí, narozeno 18 vrhů 

štěňat – 125 štěňat, 

 Bondy od Křetínky – vysoký počet krytí – omezit, 

 dobré výsledky u vyšetření očí, 

 databáze chovných jedinců v řešení – pravidelné aktualizace. 

Kompletní zpráva poradkyně chovu bude zveřejněna na webu sekce WSS. 



Vyhodnocení nejúspěšnějších pracovních a výstavních jedinců 

Nejúspěšnější pracovní WSS v roce 2015 

Pořadí Jméno jedince Majitel Body 

1. Bereta Idol Bohemia MUDr. Ilona Doležalová 1771,5 

2. Jeremy Jeff Ivančice Ladislav Maršálek 1434 

3. Alvin Králův Hrádek Jan Pác + Tereza Tinglová 1025 

 
 

   Nejúspěšnější výstavní WSS v roce 2015 

Pořadí Jméno jedince Majitel Průměr 

1. Fellow Aspero Minebea Lucie Nohýnková, DiS. 87,25 

2. Aris Merylic Mgr. Marie Uhrová 55,45 

3. Through The Fire Eastfarm´s Ing. Bohuslav Zemánek 42,25  

 

Udělení „Putovního poháru Františka Limla“  

Vedení sekce udělilo putovní pohár „Františka Limla“ feně Bereta Idol Bohemia 

majitelky MUDr. Ilony Doležalové 

Diskuze 

Ing. Pospíšilová 

- změna v hodnocení výstavního jedince – samostatně budou hodnoceni psi a 

feny  

 schváleno: všemi hlasy  

 

p. Šilberger 

- navrhuje samostatně hodnotit i pracovní výsledky zvlášť pro psy a zvlášť pro 

feny 

 schváleno: všemi hlasy 

 

sl. Tinglová 

- navrhuje výcvikový den pro WSS v jejich honitbě 

 

Mgr. Lazar 

- databáze chovných jedinců, aktualizace e-mailem (doplnění informací) 

 



Mgr. Lazar 

- návrh: výlet na Sněžku – 25. 6. 2016 

 

Mgr. Doležal 

- návrh turistické cesty kolem rybníků Třeboňska 

 

Mgr. Lazar 

- návrh na možnost provádět aktualizaci databáze p. Šilbergerem 

 

Ing. Matiášová 

- navrhuje, že aktualizaci bude provádět sama jednou měsíčně jako správce 

webu 

 schváleno: pro Ing. Matiášovou  24  

  pro p. Šilbergera  1  

  zdrželi se  4 

 

Usnesení z členské schůze sekce WSS 

Schůze sekce schvaluje: 

1. Program schůze 

2. Konání XXI. letního srazu 28. – 31. 7. 2016 v Častolovicích 

3. Návrh na pořádání menších společných akcí členů sekce 

4. Změnu ve vyhodnocování nejúspěšnějších jedinců WSS, budou 

vyhodnocováni zvlášť psi a zvlášť feny v kategoriích nejlepší výstavní a 

pracovní jedinec 

 

Schůze sekce bere na vědomí: 

1. Zprávu z Konference KCHLS 

2. Zprávu z výboru klubu 

3. Zprávu vedoucího sekce WSS Mgr. J. Lazara 

4. Zprávu poradkyně chovu Ing. Dany Vodákové Pospíšilové 

 

Schůze sekce ukládá: 

1. Ing. Pavlu Soukupovi přípravu XXI. letního srazu sekce  

2. Ing. Anděle Matiášové provádět jednou měsíčně aktualizaci databáze 

chovných jedinců (podklady pro aktualizaci budou posílány na mailovou 

adresu aktualizacewss@gmail.com), podklady pro uchovňování jedinců a 

zařazení do databáze posílat i nadále poradkyni chovu) 

mailto:aktualizacewss@gmail.com


Závěr 

Vedoucí sekce WSS Jiří Lazar poděkoval přítomných za účast a popřál jim hodně 

úspěchů s jejich svěřenci v nové kynologické sezoně.  

 

 

Zapsal: Ing. Bohuslav Zemánek 

Zpracovali: Mgr. Jiří Lazar a Ing. Dana Vodáková Pospíšilová 

 

 


