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XVI. letní sraz chovatelů, majitelů a příznivců WSS 
 

Na rok 2011 bylo pro konání „Letního srazu 2011“ zvolena východočeská metropole Hradec Králové a v tomto městě 

se také všichni účastníci v době od čtvrtka 28. do neděle 31. července sešli a strávili spolu krásné dny i navzdory nepřejícímu 

počasí. Hlavní základnou pro 16. sraz byla po celou dobu jeho konání 4. základna junáka v místní části Kukleny. Jedná se 

o oplocený areál nabízející dostatek místa pro postavení stanů i pro pobyt početné skupiny příznivců welššpringršpanělů. 

„Jubilejní Svojsíkova klubovna“, která v areálu stojí nabízí kromě velké společenské místnosti také velmi dobře vybavenou 

kuchyni a velmi dobré sociální zázemí včetně sprch. 

Během čtvrtečního odpoledne se trávník v areálu skautské základny zaplnil různobarevnými stany a mezi nimi se začalo 

prohánět stále více welššpringrů i se svými páníčky. Byla tu řada věrných, dá se říci „skalních“ účastníků, ale také nové tváře, 

které se na této akci objevily poprvé. Našli se i „pamětníci“ kteří se srazu WSS na stejném místě účastnili v letech 2005 

a 2006. Někteří z nich si ještě pamatovali místo na kterém byla díra v plotu, kterou občas odešel „na vycházku“ některý 

z welššpringrů. S potěšením však letos zjistili, že díra je zalátána a útěkářům tím pádem pšenka nepokvete. 

Celé odpoledne bylo věnováno zabydlení se ve stanech a přípravě na nadcházející dny. S blížícím se večerem jsme 

se všichni sešli ve společenské místnosti klubovny. Každý zúčastněný dostal časový prostor na to aby ostatním přítomným 

představil sebe a své čtyřnohé společníky a aby také řekl pár slov o tom co se mu za poslední dobu povedlo nebo nepovedlo 

v jeho kynologickém snažení, nebo osobním životě. Zábavy jsme si při tom užili všichni dostatek. Poradkyně chovu Ing. Dana 

Pospíšilová nabídla při večerním posezením všem přítomným možnost jakékoliv chovatelské konzultace v průběhu celého 

srazu, mnozí této nabídky se zájmem využili. 

„XVI. Letní sraz WSS“ byl oficiálně zahájen v pátek 29. července 2011 když v 8:00 hodin předstoupili před nastoupené 

účastníky vedoucí sekce Zdeněk Šilberger, poradkyně chovu Ing. Dana Pospíšilová a Ing. Kamil Rind, který celý sraz velmi 

obětavě a velmi zručně organizoval. Na zahájení srazu se celkem sešlo 43 lidí s 28 welššpringršpaněly a 7 psy jiných plemen. 

Hned po zahájení odjela celá tato početná skupina v automobilové koloně, která se, bohužel, cestou potrhala, do honitby 

Mysliveckého sdružení Polabská lučina Předměřice aby se zde věnovala celé dopoledne výcviku polních disciplín. Na místě 

se všichni účastníci rozdělili do tří skupin. První dvě se pod vedením Ing. Pospíšilové a Ing. Zemánka věnovaly především 

nácvikům aportovacích disciplín „pohozená“ a “vlečka“. Prostor jim k tomu poskytly dvě rozlehlé louky s porostem, který byl 

pro tento výcvik jako stvořený. Třetí skupina, kterou měli na starost Zdeněk Šilberger a Ing. Vratislav Dušek a kterou tvořili 

především mladí nebo už starší psi se svými páníčky, kteří se nechtěli účastnit intenzivního výcviku, se vydali na procházku. 

Všichni psi si při ní do sytosti zaslídili v různých krytinách. Vedoucí sekce využil tento čas, aby zodpověděl začínajícím 

majitelům a cvičitelům welššpringršpanělů některé dotazy týkající se především výcviku přinášení. 

Všechny skupiny se sešly při obědě, který byl naplánován v loděnici na předměřickém písáku. Po obědě stačilo jenom ujít 

pár kroků a všichni jsme se mohli věnovat výcviku vodní práce, především přinášení kachny z hluboké vody, v terénu, který 

nám nabízel zcela ideální podmínky. Opět jsme se rozdělili na dvě skupiny, které se odděleně, v dostatečné vzdálenosti 

od sebe, věnovaly této činnosti až do pozdního odpoledne. V několika automobilových kolonách jsme se pak všichni zase 

vrátili na naši základnu u skautské klubovny. 

Na 17. hodinu pátečního odpoledne byla na programu srazu přednáška s praktickými ukázkami, jejíž náplní měla být 

prezentace welššpringršpanělů na výstavách. Přednášku zahájila Ing. Pospíšilová, která všem shromážděným předvedla 

nástroje a postupy pro úpravu srsti welššpringršpanělů a zmínila se také o přípravcích na úpravu srsti a o výživě psů, která má 

na kvalitu psí srsti zásadní vliv. Některé užívané postupy úpravy srsti přímo demonstrovala na svých fenkách. Závěrem svého 

vystoupení nabídla všem zájemcům, že s nimi osobně prokonzultuje problematiku úpravy srsti konkrétního jedince a vhodnost 

jednotlivých nástrojů k této činnosti. V dalším programu pak pokračovala Mgr. Renáta Tetřevová, která využila přítomnosti 

majitelů a chovatelů welššpringršpanělů, aby je pozvala na klubovou výstavu slídičů, která se bude konat 16. června 2012 

v parku pardubického zámku. Garantem této akce je sekce ASS. Vrcholem očekávaným všemi posluchači byla instruktáž 

Markéty Děkánkové věnovaná praktickým postupům při předvádění slídičů ve výstavním kruhu. Slečna Děkánková 

se věnovala také výčtu vybavení, které by měl mít vystavovatel s sebou pro sebe a svého psa. Praktické ukázky byly 

profesionálně zvládnuté a debata týkající se vystavování slídičů pokračovala mezi účastníky srazu ještě dlouho po oficiálním 

ukončení tohoto bodu programu. 

S nadcházejícím večerem přišel také déšť, který zahnal lidi i psy do společenské místnosti, ve které se pak podávala večeře 

v podobě uzeného masa ohřátého v udírně nainstalované vedle klubovny. I přes pokračující déšť se skupina účastníků vydala 

ještě večer do lesa, aby založili dostatečný počet pobarvených stop pro výcvik v lese plánovaný na sobotní dopoledne. 

Po deštivé noci se všichni účastníci srazu probudili do studeného a mokrého rána. I přes nepřející počasí jsme se téměř 

všichni vydali v 8:30 hodin do honitby, abychom se zde věnovali výcviku lesních disciplín. Část účastníků srazu se opět vydala 

i se svými psy proslídit mokré louky a pole v okolí. Velmi hezká byla procházka kolem poldru určeného pro zadržení vody 

z polí při prudkém dešti. V nádrži hojně zarostlé rákosem a orobincem se nacházelo několik hejnek divokých kachen, které 

dokázaly v našich welššpringrech probudit opravdovou loveckou vášeň. 

Sobotní oběd měli všichni opět připravený v loděnici u písáku a to bylo výhodou, neboť všichni mohli v čisté vodě 

vykoupat své psy a spláchnout z nich bláto, které nasbírali během pobytu v lese a na polích. 

Obloha byla v sobotu od rána zamračená a občas z ní spadlo pár drobných kapek, po obědě už byl déšť hustý a tak se další 

část programu srazu „sportovní odpoledne se psem“ přesunul do prostorné společenské místnosti v klubovně. Z důvodu 

deštivého počasí však nebylo možné uskutečnit soutěž ve střelbě ze vzduchovky a tak byla zrušena. 

Na programu sportovního odpoledne byly celkem tři disciplíny, ve kterých soutěžily týmy jejichž základem byl vždy pes. 

Pro dohled nad regulérností celého klání byla jmenována do funkce vrchního rozhodčího slečna Adélka Tydlitová. Nutno 

dodat, že rozhodovala s přehledem, spravedlivě a nestranně. První disciplínou byl, již tradiční, „aport buřta“, při kterém 
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se hodnotilo, kolik zbylo z buřta, který měl pejsek aportovat. Experti ( buřt dokázali přinést neporušený ) pak aportovali buřt 

na čas a z nich vzešel vítěz. Druhou disciplínou byla „podlízka“, při které bylo společným úkolem páníčka a psa podplazit se 

současně pod latí umístěnou nízko nad zemí, aniž by ji pes nebo majitel shodili. Zde se hodnotil také „umělecký dojem“, který 

dvojice při svém výkonu zanechala v divácích. Poslední disciplínou byl „aport bažanta“. Bažantem však v tomto případě byla 

plastová nádoba používaná pacienty upoutanými na lůžko. Nádobka byla vkusně pomalovaná tak, aby svou texturou 

připomínala „pravého“ bažanta. Všichni soutěžící a ještě více diváci se velmi dobře bavili, výkony některých startujících týmů 

byly opravdu nezapomenutelné. Pro všechny soutěžící byly připraveny drobné ceny a upomínkové předměty, ze kterých si 

mohli vybrat věc, která se jim nejvíce líbila. 

Od 17 hodin sobotního odpoledne 30. července 2011 byla na programu letního srazu členská schůze sekce WSS, která 

se konala za řízení vedoucího sekce Zdeňka Šilbergera ve společenské místnosti a zúčastnilo se jí dvacet šest členů a osm 

hostů. Schůze byla zakončena v 19 hodin a po ní pokračovala volná zábava. 

Po ukončení členské schůze sekce WSS se někteří účastníci srazu rozloučili a vydali se na cestu k domovu. S ohledem 

na trvající déšť a nepříliš příznivou předpověď na nadcházející neděli to bylo rozhodnutí pochopitelné. 

V neděli ráno měli všichni zbylí účastníci srazu před sebou dva hlavní úkoly. Tím prvním bylo zbourat a zabalit mokré 

stany a tím druhým byl úklid celého areálu včetně všech prostor klubovny tak, aby po našem pobytu zůstal všude pořádek 

a čistota. 

Menší část účastníků srazu se potom vydala na prohlídku zámku a přilehlého parku v Hrádku u Nechanic. Na zámku v té 

době probíhala výstava fotografií, dokumentů a exponátů vztahujících se ke stavebně historickému vývoji budovy zámku 

a k majitelům zdejšího panství s názvem „HRÁDEK U NECHANIC A ROD HARRACHŮ“. Zámeček je zvenčí velmi pěkně 

zrekonstruován, vnitřní prostory jsou bohatě vybavené a plné nevšedních exponátů. Naše skupinka si zakoupila malý okruh 

prohlídky a po jejím shlédnutí velmi litovala, že nenavštívila okruh velký. Jedinou nevýhodou bylo, že pejskům byl dovnitř 

vstup zakázán a tak venku museli zůstat dobrovolníci, kteří dohlíželi na psy. V okolí zámku je rozlehlá, překrásná zahrada, zde 

jsme se prošli společně s pejsky a obdivovali jsme mnoho vzrostlých exotických dřevin. Škoda jen, že i tuto krásnou procházku 

kazil vytrvalý déšť a tak byla kratší, než by si nádherný park zasluhoval. Pak už nezbývalo nic dalšího než loučení a odjezd 

domů, do různých koutů naší republiky.  

Letošní sraz v Hradci Králové byl opět poznamenán nepřízní počasí, stejně jako v loňském roce v Častolovicích, jednou 

však musíme tuto smůlu prolomit a potom si budeme moci vychutnat počasí bez deště. Ani déšť však nedokázal náš sraz zhatit 

a pokazit náladu jeho účastníkům, která byla po celou dobu naprosto skvělá. Obrovské poděkování si zaslouží člen naší sekce 

Ing. Kamil Rind, který zajistil místo pro konání srazu i honitbu pro výcvik. Připravil vše, co bylo třeba pro zdárný průběh celé 

akce, a po celou dobu se věnoval účastníkům s maximálním osobním nasazením. Úspěch letošního srazu je z velké části jeho 

zásluha. Všem se v Kuklenách tak moc líbilo, že jsme se rozhodli využít nabídky a sejít se na stejném místě i v příštím roce 

2012. 

 

 

V Ivančicích a Kozlanech dne 9. srpna 2011 

Zdeněk Šilberger a Ing. Dana Pospíšilová 

 

 

Odkazy na galerie s fotografiemi ze srazu: 
 

http://jasluvka.rajce.idnes.cz/Sraz_WSS_Hradec_Kralove_cervenec_2011 

galerie obsahuje 248 fotografií 

 

https://picasaweb.google.com/117251108809980816491/SrazWSSKukleny2011 

galerie obsahuje 80 fotografií 

http://jasluvka.rajce.idnes.cz/Sraz_WSS_Hradec_Kralove_cervenec_2011
https://picasaweb.google.com/117251108809980816491/SrazWSSKukleny2011
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XVI. letní sraz chovatelů, majitelů a příznivců WSS obrazem 
 

Nástup účastníků srazu WSS 201 v pátek ráno Výcvik vodní práce v pátek odpoledne 

Přednáška o výstavnictví v pátek odpoledne Před zahájením výcviku v sobotu ráno 

Účastníci srazu před skautskou klubovnou Skupina s mladými a starými psy při pobytu v honitbě 

 


