
ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE 

SEKCE WSS 

Datum konání: neděle 27. října 2019, 10.00 hod. 

Místo konání: Motel Velký Rybník, Pelhřimov 

1 Zahájení 

 Schůzi zahájil vedoucí sekce Jiří Lazar. 

2 Prezence 

Viz prezenční listina (10 členů, 1 hosté, 12 omluvených členů) 

3 Schválení programu členské schůze 

Vedoucí sekce WSS Jiří Lazar seznámil přítomné s návrhem programu členské schůze, který 

byl jednomyslně schválen. 

Schválený program členské schůze: 

1.  Zahájení 

2.  Prezence 

3.  Volba návrhové komise 

4. Zpráva z výboru KCHLS – Konference KCHLS 2020, schválení delegátů 

5.  Dílčí zpráva vedoucího sekce WSS za rok 2019 – letní sraz 2019 

6.  Zpráva poradce chovu WSS za rok 2019 

7. Letní sraz WSS 2020 

8.  Diskuze 

9.  Schválení usnesení 

10.  Závěr 

4 Zvolení návrhové komise 

Ing. Matiášová, Mgr. Konečná, p. Kubíček – všemi hlasy. 

Zápis ze schůze: Ing. Matiášová. 

5 Zpráva z výboru KCHLS 

 Rámcová zpráva o hospodaření klubu za rok 2018. 

 Jednání výboru v září 2019 – informace o organizaci klubových akcí a výstav. Velice 

pozitivně hodnoceny klubem organizované výstavy v Náměšti na Hané i Kolíně. Slabší 

zastoupení WSS na zkouškách organizovaných klubem (na MKVZ v Lipové WSS 

zastoupeni pouze p. Tinglovou s fenkou Bee Bee Králův hrádek). MŠMT 2020 proběhne 

také v obci Lipová. 



 Dozorčí rada KCHLS projednala stížnost Ing, Hendrycha na Ing. Pospíšilovou (chybné 

spočítání bodů do soutěže o nejlepšího výstavního WSS roku 2018) – dozorčí rada došla 

k závěru, že pochybení bylo na straně Ing, Hendrycha, který nedodal podklady pro soutěž 

v souladu s platnými pravidly uveřejněnými na webu sekce WSS. 

 Konference KCHLS se bude konat 28. 3. 2020, jednotlivé sekce si volí delegáty na tuto 

konferenci na základě počtu členů sekce – sekci WSS budou zastupovat tři delegáti, kteří 

byli jednomyslně schváleni schůzí sekce: 

Mgr. Lazar 

Ing. Pospíšilová 

MUDr. Doležalová 

Náhradník: Ing. Matiášová 

6 Dílčí zpráva vedoucího sekce WSS za rok 2019 – letní sraz 2019 

Vedoucí sekce Mgr. Lazar stručně informoval o letním srazu sekce, který se konal v tradičním 

termínu 26. – 28. 7. 2019 v Dymokurech v areálu základní školy, kde byl také hlavním 

organizátorem. 

7 Dílčí zpráva poradkyně chovu za rok 2019 

Dílčí zpráva poradkyně chovu je přílohou tohoto zápisu. 

8 Letní sraz WSS 2020 

Letní sraz WSS 2020 se bude konat v tradičním termínu 24. – 26. 7. 2020 v jižních Čechách 

hlavní organizátoři budou manželé Doležalovi. Podrobnější informace – včetně možností 

ubytování – budou v dostatečném předstihu spolu s přihláškou zveřejněny na webu sekce. 

Vítány jsou náměty na program srazu. 

11 Diskuze 

Ing. Zemánek  

 poukázal na stále přetrvávající nezveřejňování zápisů z jednání výboru klubu; zveřejněn 

dosud není ani zápis z chovatelské rady. 

13 Závěr 

Vedoucí sekce WSS Mgr. Jiří Lazar poděkoval všem přítomným za účast a popřál jim hodně 

dalších úspěchů s jejich WSS. 

 

 

Zapsala: Ing. Anděla Matiášová, Ph.D. 

Verifikoval: Mgr. Jiří Lazar 


