
ZPRÁVA VEDOUCÍHO SEKCE WSS 
NA ČLENSKÉ SCHŮZI DNE 23. BŘEZNA 2014

Milé dámy, vážení pánové, kolegyně a kolegové chovatelé a majitelé welššpringršpanělů,
dovolte mi abych Vám přednesl svoji zprávu do které jsem se snažil zahrnout informace z celého loňského roku,
které Vás určitě zajímají a ve které také reaguji na aktuální dění v naší welššpringří komunitě.

1. Členská základna sekce WSS

Na úvod mé zprávy bych Vás rád seznámil s vývojem členské základny sekce WSS od poslední členské schůze.
Za celý loňský rok 2013 jsem obdržel matriku KCHLS celkem 3x, poprvé v březnu, podruhé v květnu a potřetí
v září. V letošním roce 2014 jsem dostal aktuální data z matriky v únoru. Tato únorová data jsem použil pro tvorbu
prezenční listiny na dnešní členské schůzi sekce. Vývoj členské základny za období od listopadu 2012 do února
2014 jsem zpracoval do tabulky:

Členská základna sekce WSS 2012 až 2014

období počet členů sekce WSS nárůst/úbytek počtu
členů

nárůst/úbytek počtu
členů

Listopad 2012 123
(z toho 4 zahraniční)

- -

Únor 2013
73

(o zahraničních členech
jsem žádné info nedostal)

-50 -40,65 %

Duben 2013
94

(o zahraničních členech
jsem žádné info nedostal)

+21 28,80%

 Září 2013

103
(z toho 4 zahraniční + 1

majitel WSS je členem jiné
sekce)

+9 9,60%

Únor 2014

106
(z toho 4 zahraniční + 1

majitel WSS je členem jiné
sekce)

+3 2,90%

Příčinou razantního poklesu počtů členů sekce WSS v období mezi listopadem 2012 a únorem 2013 je placení
členských příspěvků na  období  2013 až 2014.  Jedná se o periodicky se  opakující  stav kdy vždy v souvislosti
s placením členských příspěvků dojde k  poklesu členské základny a během následujících dvou let  počet  členů
pozvolna roste, takže se úbytek vždy opět vyrovná. Tento vývoj vcelku věrně kopíruje i vývoj členské základny
celého KCHLS.

Údaj  o  počtu  členů  sekce  WSS  z  února  2014  je,  s  ohledem na  periodicitu  placení  členských  příspěvků,
srovnatelný s březnem 2012 kdy měla sekce 110 členů. Po srovnání těchto dvou údajů je možné konstatovat, že
sekce má početně stabilní členskou základnu. Ke změnám ale samozřejmě dochází, protože někteří členové svoje
členství  neobnoví  při  placení  členského příspěvku na  další  dvouleté  období,  ale  zase se  najde  stejně  početná
skupina členů nových.

Nejstaršími členy sekce WSS jsou: 
pan Albín Luknár, narozen 1933, 81 roků, 
pan Jindřich Fencl, narozen 1937, 77 roků,
pan MVDr. Jiří Durmon a pan Ing. Jiří Stehlík, oba narozeni 1943, 71 roků.
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Členové sekce WSS s nejdelším nepřetržitým členstvím v klubu KCHLS jsou:
pan MVDr. Jiří Durmon, členem od 1970, 44 roků nepřetržitého členství
pan Jindřich Fencl, členem od 1971, 43 roků nepřetržitého členství
pan Ing. Vratislav Dušek, členem od 1976, 38 roků nepřetržitého členství.
Na četné dotazy ze strany členů sekce WSS jsem se rozhodl zařadit do své zprávy také údaje o počtu členů

celého KCHLS a počtu členů jednotlivých sekcí:

Členská základna KCHLS únor 2014

sekce počet členů % zastoupení

NK 32 2,30%

MP 72 5,30%

WSS 106 7,70%

ASS 115 8,40%

ACC 202 14,70%

R 844 61,60%

Celkem 1371 100,00%

včetně zahraničních členů

Na závěr této části mojí zprávy věnované členské základně sekce WSS a KCHLS si ještě dovolím připomenout
všem členům sekce, že v závěru letošního roku se budou opět platit členské příspěvky na období let 2015 a 2016.
Mějte, prosím na paměti, že pro prodloužení Vašeho členství v KCHLS je nutné nejpozději do 31. prosince 2014
zaplatit stanovený členský příspěvek a odeslat vyplněnou členskou kartu matrikářce klubu.

2. Členská schůze sekce WSS v roce 2013

V roce 2013 se konala jedna členská schůze WSS, kterou jsem svolal na 17. března 2013 do HOTEL ORLÍK -
JIRMÁSEK * * v Humpolci. Schůze se zúčastnilo 22 členů a 5 hostů. Zápis a usnesení z této schůze je ke stažení na
sekčním webu.

3. XVIII. letní sraz chovatelů, majitelů a příznivců WSS

Letní welššpringří sraz se v roce 2013 konal v jihočeském Petříkově od čtvrtka 25. do neděle 28. července.
Místo  pro  konání  srazu  bylo  náhradním řešením,  protože  původně  bylo  naplánováno,  že  se  sraz  bude  konat
v jihočeském Trocnově v prostoru památníku Jana Žižky z Trocnova. Nevstřícný přístup provozovatele areálu však
přinutil  organizátory  ke  změně.  Chata  v  lese  za  obcí  Petříkov  sice  nedisponuje  takovými  výdobytky  moderní
civilizace 21. století jako je elektřina, tekoucí studená a teplá voda a splachovací toalety, ale i tak se stala místem
kde se po čtyři dny odehrávalo nejdůležitější welššpringří dění v naší zemi. Honitba pro výcvik v poli, lese i ve vodě
byla dostupná v bezprostřední blízkosti místa srazu, její nevýhodou však bylo velmi slabé zazvěření drobnou zvěří.
To je však dnešní problém většiny lokalit v České republice.

Na  sraz  v  Petříkově  se  přihlásilo  34  dospělých  se  dvěma  dětmi,  se  26  welššpringršpaněly  a  dvěma
špringršpaněly..  Součástí  programu loňského letního srazu WSS byla Jubilejní  výstava plemene Welsh Springer
Spaniel na kterou se přihlásilo 32 psů a fen. Všechny přihlášené posuzoval rozhodčí Ing. František Korda. Akce byla
úspěšná a účastníkům na ni zůstaly hezké vzpomínky.

Do dnešního dne nebyla o průběhu XVIII. letní sraz chovatelů, majitelů a příznivců WSS v Petříkově sepsána
tradiční  zpráva,  která  by  mohla  být  dostupná  na  sekčním  webu.  Tato  vada  padá  nedělitelně  na  bedra  moje
a poradkyně chovu Ing. Pospíšilové a je jenom na nás abychom ji odstranili.

4. Plemeno welsh springer spaniel na zkouškách z výkonu v roce 2013

Vyhodnocení soutěže o nejúspěšnějšího pracovního WSS za rok 2013 bude v dalším průběhu dnešní členské
schůze obsahem samostatného bodu v již schváleném programu. Nyní mi ale dovolte abych Vás seznámil s tím jaké
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zkoušky a v jakých počtech a s jakými výsledky absolvovali welššpringršpanělé v roce 2013.
Pro vyhodnocení účinkování plemene WSS na zkouškách z výkonu v roce 2013 jsem použil data poskytnutá

výcvikářem klubu Ing. Janem Horynou, který dostává kopie soudcovských tabulek slídičů ze všech OMS v ČR.
Musím však upozornit, že data není možno považovat ani za bezchybná ani za kompletní. Přesně podle definice
statistiky se jedná o přesné vyjádření nepřesné skutečnosti.

Plemeno welsh springer spaniel na zkouškách z výkonu v roce 2013

ZV PZ SVP LZ BZ BZH VZ MKVZ BZ ter. a
jez. Celkem

Počet psů 17 17 2 3 6 2 0 1 2 50

Počet
zkoušek/klu
bových

19/5 17/3 2/1 3/2 6/0 2/0 0 1/1 2/0 52/12

I. cena 10 6 0 0 3 1 0 0 0 20

II. cena 4 3 2 1 2 1 0 1 1 15

III. cena 5 7 0 2 1 0 0 0 0 15

Obstál 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2

Pro přímé srovnání uvádím data z roku 2012:

Plemeno welsh springer spaniel na zkouškách z výkonu v roce 2012

ZV PZ SVP LZ BZ VZ MMŠ Celkem

Počet psů 16 16 2 5 8 1 1 49

Počet
zkoušek/kl
ubových

16/5 16/0 2/0 5/0 10/0 1/0 - 51

I. cena 11 4 2 4 5 0 0 26

II. cena 2 6 0 0 2 1 0 11

III. cena 3 6 0 1 3 0 1 13

Welššpringršpanělům  bylo  v  roce  2013  zadáno  třikrát  čekatelství  CACT  a  dvakrát  čekatelství  Res.  CACT.
V tomto směru bylo naše plemeno úspěšnější, než v roce předešlém. V ostatních parametrech je aktivita WSS na
zkouškách z výkonu prakticky shodná s rokem 2012 ve kterém, jak si možná vzpomínáte, byl zaznamenán výrazný
ústup plemene v počtech dokončených všech typů zkoušek. Dá se říci, že zůstáváme tomuto trendu věrni. 

Poprvé  za  dobu kdy tímto způsobem sleduji  výsledky zkoušek plemene WSS se  objevilo  u  dvou zkoušek
hodnocení „obstál“, což znamená, že pes nevykonal zkoušku celou, ale splnil pouze limitní disciplíny pro získání
lovecké upotřebitelnosti.

Ve dvou případech byl WSS posuzován na pracovní zkoušce podle ZŘ, který není pro toto plemeno určený.
V obou případech se jednalo o BZ a WSS byl posuzován podle řádu pro teriéry jezevčíky. Je možné se domnívat, že
vůdce zvolil tuto ne zrovna korektní možnost, protože s předvedeným psem neměl nacvičenou disciplínu „šoulačka“
a bylo pro něj jednodušší absolvovat pouze „následování“. 

Na nejvyšším typu zkoušek – VZ se představil úspěšně pouze jeden jediný WSS, pes Amor od Olešenky, který
pod vedením Ing. Kloze dokončil ve II. ceně MKVZ v Nedachlebicích, za což jim oběma patří moje gratulace. Loni
jsem na tomto místě vyjádřil názor, že výrazný úbytek účasti plemene WSS na VZ může znamenat, že mezi námi
nejsou vůdci a psi, kteří jsou schopni se těchto zkoušek pravidelně účastnit a uspět na nich.  Stále ještě doufám, že
tento můj výrok nebude dobrým proroctvím.

Z výsledků pracovních zkoušek plemene welsh springer spaniel v roce 2013 zpracuji v nejbližší době „Přehled
výsledků WSS na zkouškách dle jednotlivých spojení (rodičů)“ a ten bude přístupný na sekčním webu.

Pro letošní  rok 2014 připravil  KCHLS celkem 10 pracovních soutěží  pro slídiče,  na  všech budou zadávány
čekatelství CACT a Res. CACT dvěma nejlepším zástupcům z každého plemene. V letošním roce se bude také konat
Memoriál Mileny Štěrbové jako vrcholná mezinárodní pracovní soutěž slídičů a to v termínu od 13. do 14. září 2014
v honitbách na okrese Uherské Hradiště. Pro naše plemeno welshspringerspaniel je na MMŠ rezervováno 5 míst
a já bych se velmi rád dočkal toho, že budou všechna obsazena. Propozice a přihlášky na jednotlivé soutěže budou
zveřejňovány na klubovém webu.

Všechny klubové zkoušky z výkonu konané v roce 2014 budou vypsány jako soutěže (v souladu s rozhodnutím
poslední klubové konference) a budou posuzovány podle „starých“ ZŘ platných od 1. ledna 2008. Z tohoto důvodu
nebude možné získat v roce 2014 na žádných klubových zkouškách loveckou upotřebitelnost. Zadávání čekatelství
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CACT a Res. CACT a titulů CACIT a Res. CACIT nebude tímto opatřením nijak dotčeno a bude se řídit platnými
pravidly, tak jako v minulých letech.

Výbor KCHLS schválil na své poslední schůzi staronovou podobu pravidel pro udělování vůdcovských odznaků
KCHLS. Ty jsou udělovány ve třech stupních těm vůdcům slídičů a retrívrů z řad členů KCHLS, kteří  se svými
čtyřnohými svěřenci dosáhli předepsaných počtů absolvovaných zkoušek lovecké upotřebitelnosti v požadovaných
cenách, nebo dosáhli titulu Český šampion práce. Aktuální znění pravidel pro udělení vůdcovského odznaku KCHLS
naleznete na klubovém webu. Doporučuji úspěšným vůdcům slídičů a především welššpringršpanělů, aby zvážili
podání žádosti o udělení příslušného stupně vůdcovského odznaku, pro který splňují  podmínky, výcvikáři klubu
Ing. Horynovi

Na závěr této části mojí zprávy, věnované zkouškám z výkonu u plemene WSS, musím bohužel konstatovat, že
majitel vítěze předloňského ročníku sekční soutěže „Nejúspěšnější pracovní WSS“, psa Ben z Újezdské polomy pan
JUDr. Bohumil Hotař nepřevzal putovní pohár, který vítězi patří. JUDr. Hotař se omluvil z účasti na loňské členské
schůzi sekce WSS kde mu měl být pohár předán a na kterou jsem jej pozval e-mailem. Opakovaně jsem mu proto
nabízel osobní předání poháru a kokardy na některé z dalších sekčních a klubových akcí konaný v roce 2013, jako
KV  KCHLS  anebo  SVS  KCHLS  v  Humpolci,  KV  KCHLS  v  Uhříněvsi,  letní  sraz  WSS  v  Petříkově  nebo  MKVZ
v Nedachlebicích. Na žádnou z těchto mých nabídek JUDr. Hotař nepřistoupil. Před dnešní členskou schůzí jsem
proto osobně zajistil výrobu štítku se jménem psa JUDr. Hotaře abych jej mohl umístit na podstavec poháru.

5. Nový „Řád ČMMJ, z.s. pro zkoušky loveckých psů“

Nevím  jak  moc  sledujete  situaci  týkající  se  nových  zkušebních  řádů  ČMMJ,  z.s.  k  získání  lovecké
upotřebitelnosti psů a kolik máte aktuálních informací, proto si dovolím seznámit Vás se stavem a předpokládaným
vývojem v této oblasti.

Od 1. ledna 2014 platí vyhláška č. 362/2013 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 244/2002
Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění vyhlášky č. 350/2003 Sb.
Kvůli znění nové vyhlášky č. 362/2013 Sb. pozbyly platnosti ZŘ ČMMJ, které byly platné od 1. ledna 2088. Vyhláška
č. 362/2013 Sb. nově a odlišně definuje požadavky na loveckou upotřebitelnost psů, kterým staré ZŘ neodpovídají.
Možná to zní velmi složitě a ztrácíte se v množství paragrafů, ale závěr je pouze jeden a to, že 1. ledna 2014
pozbyly  platnost  ZŘ,  které  platily  od  1.  ledna  2088  a  na  základě  kterých  mohli  lovečtí  psi  získat  loveckou
upotřebitelnost vyžadovanou zákonem o myslivosti. Kynologická komise ČMMJ, z.s. již dva roky připravovala nové
znění ZŘ, které byly podrobeny zdlouhavým připomínkovým řízením ze strany jednotlivých OMS a chovatelských
klubů. Výsledkem této práce jsou ZŘ pro získání lovecké upotřebitelnosti, které byly schváleny Sborem zástupců
ČMMJ, z.s. dne 14. března 2014 v Neveklově a to s platností od 1. dubna 2014, zároveň byla také schválena
„Směrnice ČMMJ, z.s. k organizování zkoušek loveckých psů výkonu. Tímto byl stanoven nový právní rámec pro
získávání lovecké upotřebitelnosti psů. Platné znění nových ZŘ bude do konce března 2014 zveřejněno na webu
ČMMJ, z.s. a následně také bude vytištěno v potřebném nákladu pro potřeby jednotlivých OMS. Dle informací, které
mám k dispozici by mělo do data platností nových ZŘ proběhnout školení všech rozhodčích z výkonu loveckých psů
a já doufám, že bude tak kvalitně provedeno abychom nebyli svědky hrubých excesů pramenících z neznalosti
rozhodčích k jakým docházelo po uplatnění ZŘ „PES A LOV“ v roce 2008.

ZŘ pro lovecké slídiče jsou společné také pro retrievery. Řády celkově doznaly úprav, které sledují především
přiblížení se zkoušky běžné lovecké praxi. Dovolil bych si tady upozornit na některé rozdíly oproti starším řádům.
Asi  největší  změnou uplatněnou u všech plemen je,  že zmizely tzv.  „limitní  disciplíny“,  pes prostě musí  složit
zkoušku  celou,  aby  získal  příslušnou  loveckou  upotřebitelnost.  ZŘ  připouští  konání  zkoušek  na  pernaté  nebo
srstnaté zvěři uměle odchované a vypuštěné do prostoru konání zkoušek, ne však bezprostředně před psa. Pro nás
podstatnou změnou je,  že  známka z  hlasitosti  neovlivňuje  zařazení  do  celkové  ceny,  pouze navyšuje  celkový
bodový zisk. Zrušeno je také přepisování známek z hlasitosti  z dříve vykonané zkoušky. Časový limit disciplíny
„slídění“ pro slídiče je zkrácen na 15 minut. Limit pro práci na pobarvené stopě byl zkrácen z původní hodiny na 45
minut. Vodění psa je možné na řemeni nebo volně, přičemž vodění na volno je zvýhodněno vyšším koeficientem.
Vůdce se může rozhodnout zda na LZ, BZ a VZ bude se psem dělat šoulačku, nebo následování, ve variantách na
řemeni nebo volně, přičemž šoulačka je opět oceněna vyšším koeficientem než následování, nově se tato disciplína
nazývá „práce před barvou“. Na barvářských zkouškách už nebude zkoušeno slídění, zkouška je zaměřena pouze
na dosledování usmrcené, nebo poraněné spárkaté zvěře na stopě starší dvanácti hodin. Při disciplíně „odložení“
musí být korona skryta minimálně 100 kroků daleko. Slídiči a retrieveři také poprvé dostali svůj vlastní řád pro
zkoušky z vodní práce, takže již nebudou zkoušeni podle řádu pro ohaře.

Změnami prošla také všeobecná část ZŘ. Pro ilustraci upozorním pouze na několik skutečností. Třeba bych
chtěl upozornit na to, že byly změkčeny podmínky pro vedení a posuzování psů v majetku osob blízkých. V případě
zájmu  v  diskusi  vysvětlím  toto  ustanovení  podrobněji.  Nový  ZŘ  zavádí  námitku,  vedle  již  známého  institutu
protestu. Protest může podat pouze vůdce, ihned po vyhlášení hodnocení písemně na tiskopise, který je přílohou
ZŘ a musí složit příslušnou finanční jistinu. Naproti tomu stížnost může podat jakýkoliv účastník zkoušek. V obou
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případech  však  je  možné  podat  protest  nebo  námitku  pouze  na  porušení  zkušebního  řádu,  proti  známce  se
protestovat nedá. Vůdce také bude smět na jedné zkoušce vést maximálně dva psy, které při shodném plemeni
a barvě  musí  rozlišit,  třeba  barevným  obojkem.  Nový  ZŘ  také  konečně  ukládá  pořadateli  povinnost  mít  pro
identifikaci psů označených čipem čtečku. Všestranných zkoušek se bude smět účastnit pouze pes, který předtím
úspěšně složil PZ, nebo LZ. Jako poněkud kontroverzní vnímám já osobně ustanovení, které ukládá aby vrchním
rozhodčím na VZ kde běží zároveň ohaři a třeba slídiči a retrieveři byla osoba, která má aprobaci všestranného
rozhodčího jak pro ohaře tak pro slídiče a retrivery. Takových rozhodčích není v republice mnoho a mám strach aby
to pořadatelé neřešili tak, že VZ uspořádají pouze pro ohaře. Na druhou stranu je přínosem, že vrchním rozhodčím
bude  vždy  člověk,  který  zná  všechny  části  zkušebního  řádu  a  v  případě  podání  námitky  může  kvalifikovaně
rozhodnout.

V reakci na některé diskuse, které se rozhořely, po schválení nových ZŘ na internetu a kde zvláště ze strany
majitelů a vůdců retrieverů byly řády často až nemístně kritizovány musím upozornit, že se jedná o řády pro získání
lovecké upotřebitelnosti  a v nových soutěžních řádech si budou moci majitelé a vůdci retrieverů vytvořit  svoje
specifické  disciplíny  ve  kterých se pak mohou trumfovat  na  svých retrívřích soutěžích.  Pokud ale  budou chtít
retrievery  používat  v  praktické  myslivosti  tak  budou  muset  získat  loveckou  upotřebitelnost  složením  příslušné
zkoušky dle ZŘ platných od 1. května 2014.

V  případě  zájmu  přítomných  jsem ochoten  odpovědět  v  diskusi  na  všechny  dotazy,  na  které  budu  znát
odpověď, týkající se nových ZŘ pro získání lovecké upotřebitelnosti.

Staré ZŘ „PES A LOV“ platné od 1. ledna 2008 zůstávají v platnosti do 31. prosince 2014 jako řády soutěžní.
Podle těchto řádů budou posuzovány klubové soutěže, nejenom v KCHLS, ale i v jiných klubech, ale na nich nebude
možné získat loveckou upotřebitelnost, tak jak jsem o tom před chvílí hovořil v souvislosti s pracovními soutěžemi
pořádanými  v  letošním roce  KCHLS.  Chovatelské  kluby  mohou ve  spolupráci  s  OMS pořádat  v  letošním roce
zkoušky a soutěže i podle nového ZŘ platného od 1. dubna 2014, na jedněch zkouškách se však musí posuzovat
pouze podle jednoho řádu, kombinace posuzování podle dvou různých řádů na jedněch zkouškách není možná.
V propozicích ke každým zkouškám, nebo soutěži musí být uvedeno podle jakého řádu budou posuzovány. Věnujte
proto tomu, prosím, pozornost při podávání přihlášek.

Za  přísun  aktuálních  a  přesných  informací  o  celém  procesu  schvalování  nových  zkušebních  řádů  děkuji
hlavnímu poradci chovu KCHLS Miloši Kašparovi, který je také členem KK ČMMJ, z.s.

6. Plán akcí na rok 2014

Kromě dnešní členské schůze, která právě probíhá, má naše sekce pro letošní rok v plánu pouze jednu akci,
kterou bude IXX. Letní sraz chovatelů, majitelů a příznivců WSS, který se bude konat od 31. července do 3. srpna
2014 v jihočeském Petříkově. Sraz však bude obsahem samostatného bodu programu této členské schůze a proto
se mu nebudu dále věnovat.

Z klubových akcí na které bych chtěl upozornit  bych jmenoval především KV KCHLS, která se bude konat
10. května 2014 v Humpolci a SVS KCHLS, která se bude konat 11. května 2014. Obě akce bude během jednoho
víkendu hostit areál Zlatá podkova v Humpolci. Místo konání je shodné jako v loňském roce. Osoby rozhodčích,
kteří budou letos posuzovat naše plemeno nejsou sice ani zdaleka tak atraktivní jako v loňském roce, ale přesto
doufám, že se během těchto dvou dnů předvede řada welššpringršpanělů a nejenom proto, že účast na některé
z těchto výstav je podmínkou pro uchovnění.

7. Web sekce WSS a zpravodaj KCHLS

Sekce WSS provozuje v současné době dva samostatné weby. Prvním jsou sekční stránky, které fungují jako
subdoména klubového webu a jejich provoz je  hrazen klubem, za jeho obsah odpovídá vedoucí sekce a jeho
administraci provádí Ing. Anděla Matiášová. Druhým je „Databáze chovných WSS“, která běží fyzicky odděleně na
samostatném serveru, ten je poskytován zdarma a za jeho obsah odpovídá a jeho administraci provádí poradce
chovu WSS Ing. Dana Vodáková Pospíšilová. Všichni kdo mají s těmito weby během celého roku nějakou práci ji
vykonávají ve svém volném čase a bez nároku na jakoukoliv odměnu a proto jim za tuto činnost patří poděkování
všech členů sekce.

Databáze chovných jedinců plemene WSS byla v současné podobě spuštěna v závěru roku 2011, funguje tedy
již více než dva roky a za tu dobu prokázala, že je lepším zdrojem informací především pro chovatele, než byl
původní seznam na sekčních stránkách. V loňském roce jsem ve své zprávě hovořil o možnosti  umístění dvou
menších fotografií chovného jedince na jeho fotostraně, která nebyla majiteli chovných jedinců příliš využívána,
přesto, že o ní byli všichni informováni v e-mailu, který jsem rozeslal při zprovoznění databáze. V tomto směru se
situace příliš nezlepšila a já musím říct, že je pro mě zklamáním, že tato nabídka není populárnější. Bohužel jsou
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mezi  námi  i  takoví  chovatelé,  kteří  nedodali  vůbec  žádnou fotografii  svého  chovného  jedince  pro  zveřejnění
v databázi. V poslední době jsem ze strany chovatelů zaznamenal určité podněty k doplnění současné podoby
databáze  chovných  WSS a předpokládám, že  v  diskusi  budeme na  toto  téma hovořit  a  najdeme způsob jak
databázi dále posunout.

V souvislosti  s  databází chovných WSS bych rád chovatele  upozornil,  že svoje chovné jedince a odchovy
mohou učině propagovat také na jiných místech na internetu, třeba na serveru „Welsh Springer Spaniel Pedigree
Archive“ což je katalog plemene WSS, který podporuje funkce, které naše chovná databáze v současné podobě
nemá a ani mít nemůže. Osobně jsem se domníval, že například tento server je mezi chovateli WSS dostatečně
známý, ale byl jsem v nedávné minulosti přesvědčen o tom, že ani dlouholetí chovatelé nemají o jeho existenci
ponětí.

Sekční stránky fungující na klubovém webu KCHLS mají již mnoho let ustálenou podobu, ale informace na nich
zveřejněné jsou aktualizovány v souvislosti  s  děním souvisejícím se sekcí  a  plemenem WSS. Spolu s kolegyní
poradkyní chovu máme připravených několik návrhů jak stránky doplnit tak aby byly platným zdrojem informací
o našem plemeni a činnosti naší sekce, v diskusi tyto návrhy přednesu.

Zpravodaj KCHLS na který jste zvyklí a který dostáváte buď poštou v papírové podobě nebo v elektronické
formě do svého e-mailu se mění na sborník archivních materiálů. Uzávěrka jediného zpravodaje, jehož vydání je
naplánováno na letošní rok bude 30. června 2014 a předpokládám, že prostor pro naši sekci bude opět obvyklých
15 stran A5. Spolu s poradkyní chovu se budu snažit naplnit je důležitými informacemi, protože ne všichni členové
naší  sekce  mají  přístup k  internetu.  Vydání  letošního jediného klubového zpravodaje  a jeho rozeslání  členům
můžeme očekávat koncem roku aby mohl být využit k distribuci poštovních poukázek a členských karet pro placení
členských příspěvků na příští období let 2015 až 2016.

8. Závěr

Na závěr této mojí zprávy mi dovolte abych Vám poděkoval za pozornost, kterou jste jí věnovali a abych Vám
popřál mnoho úspěchů v kynologické sezóně roku 2014.

Děkuji.

v Ivančicích dne 22. března 2014

Zdeněk Šilberger
vedoucí sekce WSS
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