
Zpráva vedoucího sekce WSS Velký Rybník 31. 3. 2019 

Počet členů sekce je již několik let stabilní. Pohybuje se stále kolem sta členů včetně 

zahraničních. 

Schůze sekce jsou pořádány jednou ročně zde ve Velkém Rybníku. V případě potřeby je možno 

schůzi sekce svolat i na termín letního srazu. 

V roce 2018 se konal letní sraz naší sekce u Terezy Tinglové v Kostelních Střimelicích. Tereza a 

její rodina se o účastníky srazu vzorně starala a za to ji patří velký dík. Trochu mě mrzí, že účast 

členů sekce nebyla tak hojná jako v minulých letech. Na letošní rok ještě nepadlo místo srazu 

a myslím, že v diskuzi bychom mohli probrat i formu srazů, zda je nepojmout trochu jinak. 

Přesto všechno si myslím, že srazy mají své opodstatnění a je to vždy příjemné setkání lidí, 

které spojuje láska k našemu plemeni. 

V posledním roce se snížila účast WSS na různých typech zkoušek. Paní výcvikářka mě 

požádala, abych Vám rozdal letáček s klubovými  akcemi a připomněl KZV ve Slovči. Zatím je 

obsazenost těchto zkoušek celkově velmi malá. Na stolech máte i přehledy o účasti WSS na 

všech zkouškách v roce 2018. Nesmím zapomenout poděkovat Tereze Tinglové za 

reprezentaci na MMŠ.  

Na výstavách je naše plemeno důstojně prezentováno. Přibývá nových neznámých tváří v roli 

předvádějících a zlepšila se i úprava psů. Je patrno, že chovatelé si plní svoji roli a nové majitele 

seznámí se vším potřebným. Nakonec tento majitel reprezentuje jejich chovatelskou stanici. 

Sekční web je průběžně doplňován o nové informace a pro jeho sledovatele je dle mého 

postačující. Děkuji Anděle Matiášové a Lucce Jirovské za jeho správu. Co se týká informací 

z výstav, nelze vždy uvádět na webu všechny. Správcové webu tam dávají pouze výstavy, 

z kterých obdrží výsledky. Svou práci dělají ve volném čase a nemohou trávit čas zjišťováním 

výsledků všech výstav. Pokud se budete účastnit na výstavách, výsledky můžete posílat na můj 

mail a já je dále poskytnu našim správcům webu. 

Dále bych chtěl poděkovat všem, kteří snaží propagovat naše plemeno všemi prostředky. 

Zvláště v různých periodikách, na besedách s dětmi a další veřejností. Někteří členové se 

aktivně podílí i na přípravě a samotném průběhu klubových akcí. Za to jim patří velký dík. 

Jsme skupina lidí, která sdílí společného koníčka a na to nesmíme nikdy zapomenout. V každé 

skupině je vždy mnoho názorových proudů, o kterých se dá vždy slušně debatovat a přijímat 

po diskuzi závěry. Chovatelé si musí uvědomit, že oni jediní zodpovídají za svůj chov a v dnešní 

podobě řízení chovu mají velkou svobodu. 

Pes má krásu bez ješitnosti, sílu bez krutosti a lidské ctnosti bez lidských vad. (George 

Gordon Byron) 


