
1 

Zápis z členské schůze sekce WSS konané 29. března 2009 v Humpolci v Hotelu Orlík – Jirmásek 
 

Program: 

1) Zahájení 

2) Volba návrhové komise 

3) Kontrola plnění úkolů ze schůzí sekce konaných v roce 2008 

4) Informace z výboru a chovatelské rady KCHLS 

5) Zpráva poradkyně chovu WSS 

6) Zpráva vedoucího sekce WSS 

7) Informace k Evropskému kongresu španělů, Třeboň 2009 

8) Vyhlášení nejúspěšnějších WSS za rok 2008 

9) Diskuse 

10) Schválení usnesení 

11) Závěr 

 

Přítomno: 25 členů sekce a 3 hosté 

 

Omluveni: Ing. Olga Borošová, Eva Burgetová, Jindřich Fencl, Kamil Holík, Ing. Vladimír Hradský, Ing. Jiří Janečka, Mgr. Jana 

Janek, Miroslav Nohava, Pavel Všetula 

 

1. Zahájení 

Schůze byla zahájena v 10:00 hodin. 

Vedoucí sekce Zdeněk Šilberger přivítal všechny přítomné. 

Zápis provede Ing. Zemánek 

 

2. Volba návrhové komise  

Návrhová komise byla zvolena ve složení: Mgr. Konečná Hana, Mgr. Uhrová Marie, Sedlářová Sylvie 

 

3. Kontrola plnění úkolů z usnesení ze schůzí konaných v roce 2008 

Všechny úkoly byly splněny, kromě vytvoření elektronické ročenky WSS na CD. Termín splnění tohoto úkolu: polovina května 

2009. 

 

4. Informace z výboru a chovatelské rady KCHLS – Ing. Pospíšilová 

 

Členové byli seznámeni s těmito tématy v práci výboru 

 práce výboru na nových normách a stanovách KCHLS, k 1. dubnu 2009 budou předloženy na MV ČR k registraci 

 možnost chovu i pro nečleny klubu, podmínky, ceny 

 placení členských příspěvků ke 31. 12. 2008, došlo ke snížení členské základny klubu 

 informace o postupu prací na přípravě Evropského kongresu španělů 

 informace o vývoji a současný stav kauzy vrhu „H“ z Hvězdy naděje chovatele Ing. Chrousta 

 informace o plánovaných akcích KCHLS v roce 2009 

 

Členové byli seznámeni s obsahem jednání chovatelské rady KCHLS dne 15. března 2009 v Třebíči 

 informace o průběhu školení rozhodčích z exteriéru pro VIII. skupinu FCI, které se uskutečnilo 15. 3. 2009 v Třebíči 

 celková situace v klubu a u jednotlivých sekcí – zpráva hlavního poradce chovu, poradců chovu jednotlivých plemen a 

vedoucích sekcí 

 informace k problematice zahraničního krytí 

 chovnost a reprodukce – podán výklad k těmto pojmům 

 projednání současného stavu kauzy vrhu „H“ z Hvězdy naděje chovatele Ing. Chrousta a přijatá opatření 

 případ nechtěného nakrytí nechovné feny WSS chovným psem u chovatele Jirmuse a následný prodej štěňat bez PP  

 vysoká míra příbuznosti u WSS v ČR, což má za následek obtížnou tvorbu chovných párů 

 možnost účasti na nácvicích na ZV v Malešově (akci pořádá sekce ASS) 

 

5. Zpráva poradkyně chovu WSS 

 

Zprávu přednesla Ing. Pospíšilová, kompletní znění zprávy bude umístěno na sekčním webu WSS a bude také otištěna ve 

Zpravodaji číslo 1/2009. 

 

6. Zpráva vedoucího sekce WSS 

 

Zprávu přednesl Zdeněk Šilberger, kompletní znění zprávy bude umístěno na sekčním webu WSS a bude také otištěna ve 

Zpravodaji číslo 1/2009. 
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7. Informace k Evropskému kongresu španělů, Třeboň 2009 

 

Ing. Pospíšilová podrobně informovala členskou schůzi o Evropském kongresu španělů, Evropské výstavě španělů a Klubové 

výstavě KCHLS, termíny, podmínky účasti, možnosti ubytování. Upozornila, že dne 15. 4. 2009 je uzávěrka na obě výstavy i na 

účast na konferenci, apelovala na maximální účast chovatelů a majitelů WSS na těchto akcích. 

 

Schůze byla přerušena přestávkou na oběd ve 12:10 hodin, jednání pokračovalo od 12:40 hodin. 

 

8. Vyhlášení nejúspěšnějších WSS za rok 2008 

 

Vedoucí sekce Zdeněk Šilberger provedl vyhlášení nejúspěšnějších jedinců WSS na zkouškách z výkonu v roce 2008 

 

Nejúspěšnější jedinci WSS na zkouškách z výkonu v roce 200 

Pořadí Jméno psa/feny Majitel/ka Celkový počet bodů 

1. Aris Merylic Mgr. Marie Uhrová 1883 

2. Gabi Jifex Jindřich Fencl 1247 

3. Gars od Jaslůvky MUDr. Ilona Doležalová 610 

 

 

Mgr. Marie Uhrová převzala od vedoucího sekce „Pamětní list“ pro nejúspěšnějšího WSS na zkouškách. 

Vedoucí sekce přednesl členům sekce novou metodiku výběru nejúspěšnějších jedinců WSS na zkouškách z výkonu, která bude 

platit od letošního roku. Metodika bude zveřejněna na sekčním webu a ve Zpravodaji číslo 1/2009. 

 

Poradkyně chovu Ing. Dana Pospíšilová provedla vyhlášení nejúspěšnějších jedinců WSS na výstavách v roce 2008 

 

Nejúspěšnější jedinci WSS na výstavách v roce 2008 

Pořadí Jméno psa/feny Majitel/ka Bodový průměr na výstavu 

1. Noor Twigle Ing. Bohuslav Zemánek 62,3 

2. Eli z Dačického háje Mgr. Hana Konečná 47,3 

3. Benton Minesota Storm Mgr. Marie Uhrová 37,6 

 

 

Ing. Bohuslav Zemánek převzal od poradkyně chovu „Pamětní list“ a putovní pohár pro nejúspěšnějšího WSS na výstavách. 

Poradkyně chovu přednesla členům sekce novou metodiku výběru nejúspěšnějších jedinců WSS na výstavách, která bude platit od 

letošního roku. Metodika bude zveřejněna na sekčním webu a ve Zpravodaji číslo 1/2009. 

 

Vedoucí sekce Zdeněk Šilberger vyhlásil udělení „Putovního poháru Františka Limla“ za nejlepší reprezentaci plemene WSS feně 

Gabi Jifex, která je v majetku pana Jindřicha Fencla. Tato fena dosáhla pěkných výsledků na výstavách i na pracovních zkouškách 

(zejména MMŠ) a splnila tak podmínku udělení titulu – vynikající výsledky v sezóně 2008 v práci i exteriéru. Protože se pan 

Fencl z účasti na schůzi omluvil předá mu vedoucí sekce „Pamětní list“ a pohár na výstavě v Českých Budějovicích. 

 

9. Diskuse 

 

p. Soukup  

– informoval schůzi o organizaci srazu WSS v Častolovicích – veškeré informace pro zájemce o účast jsou na sekčním webu a 

budou otištěny ve Zpravodaji číslo1/2009 

 

p. Rind  

– nabízí pro konání srazu WSS v roce 2010 lokalitu v Předměřicích – definitivně rozhodnutí o termínu a místu srazu v roce 2010 

učiní vedení sekce na letošním srazu v Častolovicích 

 

Ing. Pospíšilová  

– informovala členy o letošních problémech s krytím – přípravou fen; za rok 2009 došlo ke třem neúspěšným pokusům o krytí. 

Apeluje na chovatele, aby této problematice věnovali vetší pozornost, pokud si nejsou správným dnem krytí jistí, doporučuje 

vyšetření z krve pro stanovení nejvhodnějšího termínu ke krytí.  

- upozornila členy, že je nanejvýš vhodné podávat pravdivé informace o chovu a svých jedincích, zejména pak poradkyni chovu. 

Veškeré informace stejně nakonec vyjdou najevo. Podvádíme tak především sami sebe a vše se nám jednou může vrátit. 

 

p. Dušek 

- žádá o doplnění 2. generace předků ke všem chovným jedincům na sekčním webu (v elektronické ročence na CD bude uveden 

kompletní 4 generační rodokmen, na web se doplňovat nebude) 

 

Ing. Zemánek 

- podal informace o nově zavedeném titulu C.I.E. (podrobné informace na serveru www.cmku.cz) 
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Mgr. Konečná 

- potřeba řízeného chovu i v dalším období, apelovala na zodpovědnost majitelů fen 

Ing. Pospíšilová doplnila, že je potřebné, aby si každý chovatel stanovil chovatelský záměr, v dnešní době máme již mnoho 

možností – internet, možnost cestování, též je možné použít inseminaci chlazeným spermatem, apod. 

 

p. Dušek 

- přednesl vlastní zpracování přehledu krytí u WSS od roku 2005, nesouhlasí s tím, že je používáno jen několik krycích psů a 

chovná základna je tak velmi úzká – vyjmenoval ze zpráv poradce chovu z let minulých, kolik chovných psů se podílelo 

každoročně na vrzích WSS. 

odpověděla: Ing. Pospíšilová – doporučila mu, aby si blíže prostudoval rodiče krycích psů a dojde k témuž závěru, jako ona a 

většina účastníků schůze – v chovné základně WSS výrazně převládají potomci několika dominantních plemeníků a je tak problém 

s doporučením českých krycích psů pro mnoho fen. 

 

p. Šilbergerová 

- hlasitost u slídičů nesmí být jedinou prioritou, v zemi původu se hlasitost nevyžaduje 

 

Ing. Matiášová 

- nutnost chovatelských plánů a záměrů 

doplnila Ing. Pospíšilová – nabízí pomoc chovatelům 

 

p. Jirásková 

- chce plnou pomoc od sekce a poradce 

 

Mgr. Konečná  

– zdůraznila nutnost práce chovatelů s majiteli štěňat, ostatní přítomní s tímto souhlasí 

 

Ing. Matiášová 

- připomenula přítomným, že vedení sekce vykonává veškerou činnost dobrovolně a bez nároku na odměnu a náhradu výdajů, 

proto není vždy možné plnit veškeré požadavky od členů sekce obratem 

 

Ing. Kalafut 

- problém je, jak zjistit, že starší chovný pes je schopný krytí; navrhuje, aby byl od majitelů chovných psů vyššího věku požadován 

spermiogram  

doplnila Ing. Pospíšilová – obává se, že v případě požadování spermiogramu by celá řada majitelů raději svého psa vyřadila. 

Spermiogram nemůže být považován za jediné kritérium, důležitá je celková kondice jedince. 

- hodnocení DKK, dopady – domnívá se, že na rtg. vyšetření chodí jen majitelé budoucích chovných jedinců a tak je malý přehled 

o skutečném stavu co se DKK týče. Apeluje na chovatele, aby se pokusili přesvědčit majitele štěňat, aby na DKK šli i když 

nechtějí se svým WSS působit v chovu. 

 

10. Usnesení 

1. Schůze sekce schvaluje:  
1. program schůze,  

2. volbu návrhové komise ve složení Mgr. Konečná Hana, Mgr. Uhrová Marie, Sedlářová Sylvie 

3. termín a organizaci letního srazu WSS v Častolovicích 

4. nová kriteria pro hodnocení nejlepšího pracovního WSS s platností od 1. ledna 2009 

5. nová kriteria pro hodnocení nejlepšího výstavního WSS s platností od 1. ledna 2009 

2. Schůze sekce bere na vědomí:  
1. informace o plnění úkolů z minulých schůzí sekce,  

2. informace o činnosti výboru a informace o chovatelské radě 15. března 2009 v Třebíči 

3. informace o „Evropském kongresu španělů“ v Třeboni 

4. zprávu poradkyně chovu Ing. Pospíšilové za rok 2008 a 1. čtvrtletí 2009 

5. zprávu vedoucího sekce Zdeňka Šilbergera o činnosti v roce 2008 a plánu akcí na rok 2009 

6. bere na vědomí udělení ocenění nejlepším WSS za rok 2008 

3. Schůze sekce doporučuje:  
1. všem chovatelům WSS zkvalitnit práci s novými majiteli štěňat 

 

Usnesení bylo schváleno všemi hlasy přítomných členů sekce, 0 proti, 0 zdržel se. 

 

Schůze byla ukončena ve 14:30 hodin. 

 

Zapsal: Ing. Bohuslav Zemánek  

Zpracoval: Zdeněk Šilberger 


