
XVII. letní sraz chovatelů, majitelů a příznivců WSS

Konání tradičního letního welššpringřího srazu bylo na rok 2012 naplánováno, stejně jako na rok předcházející, do Hradce  
Králové, přesněji do jeho místní části Kukleny. Zde se nachází areál a klubovna 4. základny Junáka, které se na pár dnů od  
26. do 29. července staly rejdištěm skupiny lidí, které spojuje láska k plemeni welsh springer spaniel.

První  účastníci  srazu  se  začali  na  místo sjíždět  kolem čtvrtečního poledne a  do  pozdního odpoledne se na  trávníku  
v oploceném areálu objevovalo stále více stanů a mezi nimi se prohánělo stále více červenobílých psů a fen.

Valnou část  čtvrtečního odpoledne zabrala organizátorům srazu a výstavy příprava výstavního kruhu a všech  dalších 
potřeb pro konání této akce. Ostatní účastníci srazu si zatím stavěli stany, seznamovali se a debatovali mezi sebou. Jako na 
každém srazu je čtvrteční večeře vždy z vlastních zdrojů, ale to nám nezabránilo abychom se společně sesedli a debatovali.  
Organizátoři srazu, vedoucí sekce Zdeněk Šilberger, poradkyně chovu WSS Ing. Dana Pospíšilová a Ing. Kamil Rind při této 
příležitosti všechny účastníky přivítali a seznámili je s programem srazu. Celkem se na letním srazu WSS sešlo 42 lidí se  
31welššpringršpaněly a jedním pejskem jiného plemene. Mezi účastníky byli tentokrát také majitelé WSS z Německa, odkud 
přicestovali manželé Cordula a Marcus Wellmann se dvěma dětmi a dvěma WSS, a z Rakouska, odkud přijela paní Waltraud  
Weisshappel; všichni s námi pobývali na srazu celé čtyři dny.

 Hned ve čtvrtek jsme také měli možnost okusit veškeré rozmary počasí, kterými se nás rozhodla příroda počastovat. 
V poledne bylo horko a slunce pálilo. Odpoledne se pak zatáhlo a přes Kukleny se přehnaly dvě bouřky, které nás donutily 
ukrýt se do klubovny se všemi našimi psy.

Páteční dopoledne bylo určeno pro I. Speciální výstavu WSS. Jednalo se o první akci svého druhu v ČR, ale i v okolních 
státech. Na výstavu se přihlásilo 34 WSS, do výstavního kruhu jich nastoupilo 29. I ve velkém vedru bylo ve venkovním kruhu 
pod břízami velmi příjemně. Posuzoval rozhodčí Pavel Šulcek (CHS z Vejminku), všem předvedeným jedincům se podrobně  
věnoval a svá rozhodnutí přihlížejícím vysvětlil. V kruhu dále působila rozhodčí Ing. Jarmila Jindřichovská, která ráda využila  
této ojedinělé možnosti a splnila si další hospitaci pro posuzování našeho plemene. Vítězem výstavy se stal pes CH Hubert od 
Jaslůvky, majitel Josef Milota, který se stal historicky prvním vítězem Speciální výstavy WSS a současně obdržel titul BOB  
a BIS. Nejkrásnější dospělou fenkou se stala Deryna z Příbrazských blat, majitel Pavel Koudelka. Po skončení posuzování  
provedl pan Šulcek měření a kontroly spojené se zápisem do PP, které jsou nezbytné pro uchovnění WSS.

Podrobné výsledky i celou řadu fotografií z výstavy je možno nalézt ve výstavních výsledcích na webových stránkách  
sekce WSS. Výstava měla celou řadu pozitivních ohlasů, vysoce byla oceňována příjemná, rodinná atmosféra, která zde vládla  
i precizní posuzování pana rozhodčího, který mohl věnovat jednotlivým jedincům dostatek času. I když se jednalo o premiéru,  
zdá se, že byla úspěšně založena další tradice sekce WSS. Je otázkou, zda bude podobná výstava i nadále pořádána při letním  
srazu – případně, který den, nebo zda se bude jednat o samostatnou akci. 

Výstavu sponzorsky zajistila firma Plaček a to krmivem a dárky značky Eukanuba, za což jí patří velký dík. Chovatelka  
WSS paní Sylvie Sedlářová vyrobila pro každého účastníka originální pamětní medaile z pálené hlíny, které jim tak budou 
navždy připomínat tuto událost. Všechny přítomné velice potěšily a paní Sedlářové děkuji za tuto krásnou aktivitu.

Po ukončení I. Speciální výstavy plemene Welsh Springer Spaniel, což bylo asi ve 12:30 hodin, se začal skautský areál 
vyprazdňovat. Vystavovatelé, kteří nebyli účastníky srazu, se rozjížděli do svých domovů a všichni ostatní se připravovali na  
odjezd na oběd a k vodě, kde měl probíhat výcvik vodní práce. Na obé jsme již čekali, protože hlad už pociťoval prakticky 
každý a k vodě jsme se těšili všichni, protože teplota během dopoledne vystoupala nad 30 oC. Odjezd na oběd neproběhl příliš 
organizovaně, což mělo ten následek, že zahraniční účastníci srazu se během cesty přes město ztratili a musela pro ně být  
vyslána spojka, která je dovedla na správné místo. Oběd byl zajištěn na stejném místě jako v loňském roce v Předměřicích nad  
Labem, v bezprostřední blízkosti vodní nádrže, na které jsme měli naplánovaný výcvik vodních disciplín. Kvalita podávaného 
guláše sice většinu strávníků příliš nenadchla, ale vidina čisté a chladné vody pro psy i lidi to dokázala zaplašit.

Odpolední program zahrnoval především aportování kachny z hluboké vody. K tomuto účelu jsme měli k dispozici dvě  
kachny, které jsme používali, dokud to jejich stav dovoloval. Vedoucí sekce Zdeněk Šilberger nejprve všem zúčastněným 
objasnil ustanovení zkušebního řádu slídičů a také ohařů, týkající se práce ve vodě a rákosí. Všichni pejsci měli možnost  
přinést kachnu z hluboké vody, někteří i opakovaně, tak jak si přáli jejich majitelé. Starší pejsci se zkouškami to zvládali  
bravurně a těm mladším se vedoucí sekce snažil poradit postupy, jak trénovat, aby jejich výkony byly stejně kvalitní. Po  
ukončení práce s kachnami pokračovali někteří vůdci v tréninku s dummíky, které psi také velmi dobře aportovali a část jejich  
páníčků využila příležitost ke koupeli v čisté a chladivé vodě.

Po návratu na základnu jsme všichni zvědavě obhlíželi veliký gril, na kterém již Ing. Pavel Soukup rožnil více než dvacet  
kuřat určených k dnešní večeři. Všichni účastníci srazu i jejich psi pociťovali únavu po horkém dni a tak byli rádi, že si mohou  
odpočinout  a  posedět  ve stínu s  výhledem na naplněný gril.  Večeře se podávala  u stolů rozestavených na  trávníku před 
klubovnou. Během ní i po ní se všechny debaty točily kolem našich psů, kolem dnes ukončené speciální výstavy a letošního  
srazu. Ing. Soukup mezitím umístil na gril ještě jednu menší dávku kuřat, jejichž grilování se pak věnoval až do časných 
ranních sobotních hodin.

Na  programu  sobotního  dopoledne  byl  výcvik  v  poli  a  v  lese  v  honitbě  Mysliveckého  sdružení  Polabská  lučina  
v Předměřicích nad Labem. K tomuto účelu se účastníci srazu rozdělili na dvě přibližně stejně početné skupiny. 

První skupina pod vedením Ing. Pospíšilové, kterou doprovázelo i 3,5 měsíce staré štěňátko, byla tvořena převážně majiteli 
s mladými psy, kteří s výcvikem teprve začínají, a odjela do části honitby mezi obcemi Sendražice a Lochenice, ve které se 
nachází polder určený k zachycení přívalové vody z okolních polí. Honitbou tuto skupinu vedl člen místního mysliveckého  
sdružení a majitel WSS pan Ing. Dušek a na místo později přijel i organizátor srazu Ing. Kamil Rind. Druhá skupina majitelů, 
kteří  měli  zájem o intenzivní výcvik polních disciplín,  se vydala pod vedením Zdeňka Šilbergera do části  honitby zvané  
Havranec, ve které se nachází několik rozlehlých luk nabízejících ideální terén pro slídění, vlečky a pohozenou. Odjezd obou  
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skupin byl tentokrát velmi dobře zorganizován, nikdo se neztratil a všichni v pořádku dorazili na určená místa.
Po příjezdu první  skupiny na  místo si  všichni  pejsci  mohli  vyzkoušet  slídění  na louce v travnatém porostu i  trošku 

složitější v řepě. Během slídění došlo i k vypíchnutí zvěře a sedmiměsíční Marijánka předvedla ukázkovou hlasitost na stopě.  
K dispozici byla i zvěř určená k přinášení – bažantí slepice a králík. Po úvodní instruktáži k aportovacím disciplínám si každý  
mohl vyzkoušet přinášení zvěře či dummíka nebo jen zvěř očichat a seznámit se s ní, každý dle svých možností a stupně 
výcviku. Atmosféra v poli byla taková, že nakonec zvěř přinášeli úplně všichni, bylo krásně vidět, jak na pejsky působil  
kolektivní duch a vzájemná touha předvést se. Následovala pořádná koupačka a zkouška slídění v rákosí.

Skupina  vedená Zdeňkem Šilbergerem se  celé  dopoledne  věnovala  postupně  disciplínám slídění,  přinášení  pohozené 
pernaté zvěře a vlečka se zvěří srstnatou i pernatou. Slunce hřálo, nebe bylo bez mráčku a teplota vzduchu neustále stoupala, 
přesto téměř všichni psi podávali vynikající výkony. Během jedné vlečky se sice stalo to, že pes na ni nasazený zvedl zajíce  
zalehlého v trávě a vlečku již nedokončil, ale i další zkušený pes měl s touto vlečkou problém. Zaječí stopa pro ně oba byla  
daleko zajímavější a lákavější než vlečka založená s mrtvým králíkem.

Obě skupiny se opět shledaly v Předměřicích nad Labem u vodní nádrže, kde se podával oběd v podobě pečeného kuřete  
s bramborem. Někteří účastníci měli při obědě strach, aby jim po takovém množství kuřecího nezačala vyrážet brka, naštěstí  
ale k ničemu takovému nedošlo. Všichni jsme si navzájem sdělili zážitky z dnešního dopoledne a po krátkém odpočinku se 
většina účastníků přesunula opět k vodě abychom zde, tentokrát s novými kachnami, procvičovali vodní práce. Část majitelů 
s nejmenšími pejsky se odebrala zpět na základnu, protože jejich svěřenci už byli velmi unavení. Zde část účastníků využila  
přítomnosti  Ing.  Pospíšilové a nechala si poradit  s úpravou srsti  svých miláčků. Ing. Pospíšilová dle individuálních přání  
majitelů "ladila“ některé nedostatky, stříhala, trimovala přebytečné a poskytovala další rady ohledně úpravy srsti i nástrojů pro 
tuto činnost. Vzhledem k zájmu o tuto činnost ji zcela jistě zařadíme do programu příštího srazu, stejně jako tomu bylo na  
několika srazech minulých.

Po návratu od vody na základnu všichni s uspokojením zjistili, že v udírně se již ohřívá večeře v podobě několika šrůtek  
uzeného masa. Z komína stoupal klidný proužek dýmu a nad tím vším dohlížel Marian Vodák, který se iniciativně ujal této  
práce.

K večeru se opět začala obloha kabonit a zatahovat tmavými mraky. Pro jistotu jsme všechny stoly a židle rozestavené 
před klubovnou přemístili do společenské místnosti a připravili se na "mokrou" variantu večeře a večerního posezení. Bouřka,  
která přišla, byla opravdu velmi prudká, silný vítr nadouval stany a zcela reálně hrozilo, že některý odnese. Spadlo velké  
množství  vody,  která zcela vyplavila  jeden stan,  a  tak jeho dvě obyvatelky i  s  jejich pejsky ubytoval  Ing.  Rind v jedné 
z menších kanceláří v klubovně. Žádné další škody už bouře nenapáchala a noční déšť, který přišel po krátké přestávce po 
skončení bouřky, už nikomu nevadil.

Společná večeře v podobě ohřívaného uzeného masa a kuřat proběhla ve společenské místnosti klubovny a plynule přešla 
ve večerní posezení, jehož skvělou náladu nemohla ohrozit ani probíhající bouře, která venku hřměla, blýskala a častovala  
okolí proudy vody. K masu jsme mohli zakousnout také vynikající okurkový a rajčatový salát a další pikantní přílohy, které  
z vlastních dovezených surovin připravili někteří účastníci srazu pro všechny ostatní.

Nedělní ráno bylo mokré, ale teplé. Protože na tento den nebyl již program srazu tak přesně organizován, působil celý 
tábor ospalým dojmem. Hlavním dnešním úkolem bylo zbourat svoje stany, vše naložit do aut a uklidit celý venkovní areál  
i všechny vnitřní prostory klubovny. V kuchyni čekala celá hora špinavého nádobí, celý areál bylo nutné projít a posbírat  
veškeré psí památky na náš pobyt.  Také vnitřní  prostory klubovny jsme uklidili,  urovnali stoly ve společenské místnosti,  
veškeré odpadky připravili do pytlů k odvezení do kontejneru a nakonec bylo třeba vytřít zem v kuchyní a na toaletách.

Nic nenasvědčovalo tomu, že by někdo z promoklých účastníků srazu měl zájem o tradiční nedělní výlet „za kulturou“.  
Během usilovného úklidu se ale počasí umoudřilo a hrstka zbyvších měla na výlet přece jen chuť. V plánu byla návštěva  
zámku Častolovice. Tento zámek je nám blízký z minulých srazů a jeho majitelka je známá svou láskou ke zvířatům, proto  
jsme se rádi  znovu vydali  na tato známá místa.  Výletníci  si  prohlédli  překrásně  upravenou,  kvetoucí  zámeckou zahradu  
i nádvoří. Velkou atrakcí byla návštěva zámeckého zvěřince, který je zaměřen především na klasická domácí zvířata – prasata,  
ovce, kozy, králíky, k vidění zde jsou také poníci, lamy, oslíci a celá řada dalších zvířat. Smečka velššpringrů působila jako 
další atrakce, takže jim byl personálem zvěřince nabídnut vlastní výběh v jejich areálu. Toto všichni s díky odmítli a plně se 
zaměřili na to, aby své miláčky udrželi, když se jim před nosem volně procházeli králíci, bažanti a různá domácí drůbež. 
Dlouhá zastávka byla před ohradou s daňky a srnečkem. Pak už byl čas jen na poslední společný oběd tohoto srazu, který si  
výletníci opravdu užili v častolovické restauraci Beseda, a po něm se rozjeli do různých koutů naší republiky a někteří i daleko  
za její hranice.

Letní sraz WSS v Hradci Králové v roce 2012 byl svojí atmosférou poněkud odlišný než srazy, které pamatujeme z let  
minulých. Organizace a program vlastního srazu byly přizpůsobeny I. Speciální výstavě plemene Welsh Springer Spaniel, která 
se konala v pátek 27. července 2012 a byla, jako ostatně každá výstava, náročná na organizaci, kterou zajišťovala jenom málo  
početná skupina lidí. Podle ohlasu ze strany vystavovatelů můžeme být s výstavou naprosto spokojeni, líbila se prostředím, ve 
kterém se konala, velmi sympatický byl i výkon rozhodčího pana Pavla Šulcka, který hodně komunikoval s diváky a dokázal je  
tak vtáhnout do děje.

Skončením letošního srazu vypršelo našemu skvělému pořadateli Ing. Kamilu Rindovi dvouleté funkční období. Ze strany 
vedení sekce WSS i od účastníků srazu si Ing. Rind zaslouží poděkování za zapůjčení oploceného skautského areálu a také za 
umožnění vstupu do honitby za účelem výcviku. Kamil se organizaci srazu věnoval velmi obětavě a niciativně a je také jeho  
zásluhou, že jsme byli všichni spokojeni.

Je však čas myslet na budoucnost a přesunout se do jiných míst naší země. Pro konání příštího srazu jsme dostali nabídku 
od MUDr. Ilony Doležalové abychom jej uskutečnili na jihu Čech. Zde se sraz ještě nikdy nekonal a tak se můžeme moc těšit 
na poznání nových míst. Pro konání srazu v příštím roce již byl zajištěn termín od 25. do 28. července 2013 a jeho místem 
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bude jihočeská vesnička Trocnov. Více informací bude v dostatečném předstihu zveřejněno na sekčním webu, samozřejmě také 
ve Zpravodaji KCHLS a na jarní členské schůzi sekce WSS.

v Ivančicích a Kozlanech dne 31. srpna 2012
společnými silami sepsali Zdeněk Šilberger a Ing. Dana Vodáková Pospíšilová

Odkazy na galerie s fotografiemi ze srazu a výstavy:

http://jasluvka.rajce.idnes.cz/Sraz_WSS_2012_a_I.SV_WSS/

https://picasaweb.google.com/117251108809980816491

http://simonapdy.rajce.idnes.cz/07_2012_Sraz_WSS_HK/
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XVII. letní sraz chovatelů, majitelů a příznivců WSS obrazem

Páteční odpoledne – výcvik u vody Fram Ivančice – aport kachny z hluboké vody

Heda Jifex – odevzdání kachny Art z Příbrazských plat – odevzdání slepice, pohozená

Sobotní dopoledne – čekání při polním výcviku Miniaportér
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Výuka aportování

Skupinka "výletníků"
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I. Speciální výstava plemene Welsh Springer Spaniel obrazem

Výstavní kruh připravený přivítat první vystavovatele Kokardy a dárky pro vítěze

Zahájení výstavy, Zprava ředitelka výstavy MVDr. Pytelová, rozhodčí Pavel Šulcek, hospitantka  
Ing. Jindřichovská a personál v kruhu Mgr. Tetřevová a Ing. Urie

Posuzování ve výstavním kruhu

Výstava je v plném proudu. Výběr BOB
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Deryna z Příbrazských blat - V1, CAC, VSV Hubert od Jaslůvky - V1, CAC, VSV, BOB
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