Zápis z členské schůze sekce WSS
konané 7. března 2010 v Brně, restaurace Přístav – U Emila

Program:
1. Zahájení
2. Volba návrhové komise
3. Kontrola plnění úkolů uložených minulou schůzí
4. Informace z výboru KCHLS
5. Zpráva poradkyně chovu
6. Zpráva vedoucího sekce
7. Letní sraz WSS Častolovice 2010
8. Vyhlášení nejúspěšnějších WSS za rok 2009
9. Udělení putovního „Poháru Františka Limla“
10. Odborná přednáška o dědičných očních vadách psů – MVDr. Pavlína Pytelová
11. Diskuse
12. Usnesení
13. Závěr

Přítomno: 23 členů sekce a 2 hosté
Omluveni: Pavel Všetula, Ing. Milan Chroust, Hana Tinglová, Pavel Koudelka, Pavel Šablatura, Mgr. Jana
Janeková, Milan Mikula, Mgr. Lidmila Bednaříková, Jindřich Fencl, Jiří Školník, Ing. Vladimír Hradský

1. Zahájení
Schůze byla zahájena v 10:00 hodin.
Vedoucí sekce Zdeněk Šilberger přivítal všechny přítomné.
Zápis provede Ing. Zemánek – účastníci schůze souhlasí.

2. Volba návrhové komise
Návrhová komise byla zvolena ve složení: Mgr. Hana Konečná, Ing. Kamil Rind, Ing. Vratislav Dušek

3. Kontrola plnění úkolů z usnesení ze schůze sekce ze dne 29.3.2009
Všechny úkoly byly splněny.

4. Informace z výboru a chovatelské rady KCHLS – Ing. Pospíšilová
- Byl dořešen spor ohledně nejasného původu štěňat vrhu „H“ z Hvězdy naděje, chovatel Ing. Chroust. Detailní
popis kauzy umístěn na webu sekce.
- V čísle Zpravodaje 1/2009 téměř úplně scházely příspěvky sekce WSS – byl vydán dotisk a rozeslán všem
členům, redakční rada se omlouvá.
- Dva čekatelé na rozhodčího z exteriéru složili vstupní zkoušky: Ing. Pospíšilová pro WSS, pí. Trnková pro AC.
- Členové sekce AC se obrátili na KCHLS s žádostí o povolení k založení nového klubu pro AC. Výbor KCHLS
nemá námitek ve věci započetí aktivit přípravného výboru nového klubu anglického kokršpaněla, dle podmínek
specifikovaných v dopise zaslaném panem Studeníkem.
- Kvůli porušení výstavního řádu má počínaje dnem 1.3.2010 půlroční zákaz činnosti rozhodčí z exteriéru a
poradkyně chovu ASS, p. Kadlecová

- Opětovné upozornění na fakt, že nečlen KCHLS, v případě, že chce chovat mimo tento subjekt, musí mít s
klubem uzavřenu smlouvu o poskytnutí chovatelského servisu. Vyřizuje jednatel KCHLS, Ing. Šarman.
- KCHLS má novou matrikářku, je jí paní Mgr. Věra Koubová, Nušlova 41/V, 377 01 Jindřichův Hradec
- Výbor KCHLS schválil na rok 2010 pro sekci WSS příspěvek ve výši 5000,- Kč. Tento je určen na činnost
sekce.
- V Pardubickém zámku byla v období od 8.10.2009 do 10.1.2010 ke shlédnutí výstava s kynologickou
tématikou, s názvem Psí život. Autorkou byla členka sekce ASS, Mgr. Renáta Tetřevová.
- 21. – 28.3.2010 se na brněnském výstavišti uskuteční Světová výstava vývoje myslivosti a lovectví
- Členky sekce retrieverů a Retriever Klubu začaly pořádat semináře pro chovatele se zajímavými tématy.
Proběhly už 2 x, třetí bude dne 21.3.2010, další se plánují na 3.10. a 21.11.2010. Semináře se konají zatím v
Praze, do budoucna se zvažují i jiné varianty místa konání. Info o těchto akcích je pravidelně na webu KCHLS.
- 27.3.2010 bude chovatelská rada KCHLS – zúčastní se Ing. Pospíšilová a p. Šilberger

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.
- Důrazně upozornila na velké nedostatky v administrativě ze strany chovatelů. Zejména o krycí list je
třeba požádat včas a ne tehdy, když se fena hárá. Stalo se, že chovatel žádal krycí list, fena se hárala a
ještě nebyla ani uchovněna! Není možné cokoliv žádat okamžitě! Chovatel má žádat o krytí minimálně 30
dní před předpokládaným háráním. Neexistuje, aby chovatel jel krýt bez krycího listu, upozorňuje
majitele chovných psů, aby těmto chovatelům krytí odmítli.
- Ke žádosti o uchovnění i k žádosti o krycí list bude nutno vždy přikládat doklad o zaplaceném členství v
KCHLS, jinak bude nutno postupovat podle předpisů pro nečleny KCHLS!
- Na webu sekce WSS bude zřízen nový odkaz „Ke stažení“, tam budou k dispozici potřebné formuláře pro
chovatele. Dále zpracovala podrobnou metodiku postupu při uchovnění, evidenci vrhu, atd. Tato bude
uveřejněna rovněž na webu sekce – odkaz „ Informace.“
- V důsledku toho, že na základě rozhodnutí výboru KCHLS budou nyní pořádány akce KV KCHLS a SV
španělů současně, během jednoho víkendu v roce, je nezbytné přijmout tento dodatek ke stávajícím chovným
podmínkám ve znění:
Dodatek : na základě rozhodnutí výboru KCHLS budou do budoucna KV KCHLS a SV španělů
pořádány společně, vždy během jednoho víkendu v roce. Z toho důvodu bude vždy na jarní schůzi sekce
stanovena další výstava, konaná v opačném ročním období než KV KCHLS a SV španělů a na jiném místě
ČR, kterou bude možno použít jako další alternativu k uchovnění, místo KV KCHLS a SV španělů. Na
této výstavě bude zajištěna možnost měření kohoutkové výšky, kontrola chrupu, skusu a barvy oka.
Datum a místo výstavy bude vždy zveřejněno na webu sekce WSS a v Zpravodaji KCHLS č. 2 příslušného
roku.
V případě pochybnosti o pravdivosti shora uvedených údajů (měření kohoutkové výšky jedince, kontrola
chrupu a skusu), má poradce chovu kdykoliv možnost provést ověření jejich pravdivosti (měření
kohoutkové výšky jedince, kontrola chrupu a skusu).
- Dodatek bude zapracován do stávajících chovných podmínek a zveřejněn na webu sekce a ve Zpravodaji
1/2010. Ke shora uvedenému dodatku nebyla ze strany účastníků schůze žádné připomínky.
- Současně bylo rozhodnuto, že pro rok 2010 je další alternativou výstavy k uchovnění MVP v Českých
Budějovicích, dne 9. 10. 2010.
- V současné době je přetlak štěňat, zájem o ně je malý. Nakryty 3 feny, dalších 7 (!) chovatelů plánuje krytí v
nejbližších dnech. Doporučeno nekrýt, pokud nemá chovatel zájemce předem. Předpokládá velké problémy s
odbytem štěňat.
- V průběhu roku byl vznesen dotaz na možnost měření a kontroly chrupu, skusu…mimo výstavu, u
mezinárodního rozhodčího VIII. sk. FCI. Ano, je to možné,ale poradce chovu má pak právo na ověření
pravdivosti zapsaných údajů, pokud má pochybnosti. Věc byla konzultace s hlavním poradcem chovu.
- Akce pro rok 2010:
14. 3. 2010 Cruft´s - účast prvního českého WSS – pes Twigle Noor, majitel Ing. Zemánek a Ing. Matiášová
12. - 13. 6. 2010 KV KCHLS a SV španělů, pro WSS norští rozhodčí, pánové Stig Arne Kjellevold a Frank W
Bjerklund, chov. stanice Westaway, chovatelé WSS
24. - 27. 6. 2010 Světová výstava Hernning, Dánsko
16.-18.4.2010 Výcvikový tábor sekce ASS, možnost účasti – více na webu sekce WSS
29. 7. - 1. 8. 2010 Sraz sekce WSS, Častolovice
- Kde bude sraz 2011? Dáno ke zvážení členů sekce.
- Další schůze sekce bude na jaře 2011, datum a místo bude upřesněno ve Zpravodaji 2/2010 a na webu sekce

- Ročenka WSS v papírové podobě? Vyžádala by si finanční příspěvky ze strany členů sekce, popř.zpoplatněné
zveřejnění jedince. Pro realizaci je nutná částka ve výši 20.000,- Kč. K tomuto tématu bude probíhat diskuse.
Dána do oběhu Ročenka ASS 2009, jako jedna z možných variant. Dále navrhuje vyrobit propagační materiály
sekce WSS – samolepky, nášivky. Přítomní souhlasí, zajistí Ing. Pospíšilová ve spolupráci s Ing. Soukupem a p.
Šilbergerem. Termín: sraz WSS 2010.

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 1/2010.
- Součástí zprávy vedoucího sekce byla také informace o stav členské základny sekce WSS:
Stav členské základny WSS

Rok 2008
(data ze 4. září 2008)

Rok 2009
(data ze 3. února 2009)

Rok 2009
(data z 9. března 2009)

Rok 2009
(data z 10. listopadu
2009)

Počet členů

Průměrný věk

Nárůst/úbytek

Nárůst/úbytek

111 členů
(z toho 3
zahraniční)

47,9 roku

0 členů

0,00%

69 členů
(z toho 3
zahraniční)

48,8 roku

-42 členů

-37,80%

84 členů
(z toho 3
zahraniční)

48,7 roku

-27 členů

-24,30%

93 členů
(z toho 3
zahraniční)

48,6 roku

-18 členů

-16,20%

- Vedoucí sekce WSS Zdeněk Šilberger vyslovil poděkování za činnost pro sekci a to poradkyni chovu Ing.
Daně Pospíšilové, správkyni webu Ing. Matiášové a paní Petře Šilbergerové za podporu při jeho práci pro sekci

7. Letní sraz WSS Častolovice 2010
Informace o srazu podal vedoucí sekce Zdeněk Šilberger a garant akce Ing. Pavel Soukup
Termín: 29. 7. – 1. 8. 2010
- Nutno se včas přihlásit a zaplatit účastnický poplatek. Přihláška + program byl otištěn ve Zpravodaji 2/2009,
rovněž bude uveřejněno na webu sekce. Garantem akce je Ing. Pavel Soukup. Tradiční nedělní výlet bude opět
návštěva obory, místo bude upřesněno. Ubytování bude jako obvykle, ve vlastních stanech. Též je možnost
ubytování v penzionech a hotelech v blízkém okolí, toto si ale zajišťuje každý účastník sám. Stravování: snídaně
na chatě z vlastních zásob - k dispozici kuchyňka s lednicí, oběd hromadně v restauraci, večeře v areálu chaty –
grilování. Zvěř na výcvik vítaná! Pátek a sobotní dopoledne bude věnováno loveckému výcviku psů. V sobotu
odpoledne budou oblíbené, zábavné soutěže. Na programu bude i odborně zaměřená beseda (téma bude
upřesněno) a problematika výstavnictví.

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

8. Vyhlášení nejúspěšnějších WSS za rok 2009
Vedoucí sekce Zdeněk Šilberger provedl vyhlášení nejúspěšnějších jedinců WSS na zkouškách z výkonu v roce
2009. Ocenění obdrželi kokardy, které věnovala sekce WSS a nově Putovní pohár, který věnovali manželé
Šilbergerovi, CHS Ivančice.

Nejúspěšnější pracovní WSS v roce 2009
Pořadí

Jméno psa/feny

Majitel/ka

Celkový počet bodů

1.

Helga Jifex

Jindřich Fencl

1126

2.

Twigle Noor

Ing. Anděla Matiášová a
Ing. Bohuslav Zemánek

997

3.

Cita z Mladého boru

Ing. Miloš Cihlář

688

Poradkyně chovu, Ing. Dana Pospíšilová provedla vyhlášení nejúspěšnějších jedinců na výstavách , v sezóně
2009. Ocenění obdrželi kokardy, které věnovala sekce WSS a Putovní pohár.
Nejúspěšnější výstavní WSS v roce 2009
Celkový počet
bodů/průměr na
výstavu

Pořadí

Jméno psa/feny

Majitel/ka

1.

Twigle Noor

Ing. Bohuslav Zemánek

836/83,6

2.

Cassia Merylic

Mgr. Marie Uhrová

715/71,5

3.

Aris Merylic

Mgr. Marie Uhrová

814/54,26

9. Udělení putovního „Poháru Františka Limla“
Putovní pohár Františka Limla za rok 2009 získal pes Twigle Noor, majitel Ing. Bohuslav Zemánek a Ing.
Anděla Matiášová.
Ocenění

Jméno psa

Držitel putovního
„Poháru Františka Limla“ Twigle Noor
za rok 2009

Majitel
Ing. Anděla Matiášová
a Ing. Bohuslav Zemánek

Zdůvodnění výběru držitele putovního „Poháru Františka Limla“:
Oceněný pes WSS Twigle Noor se pod vedením svého majitele zúčastnil v loňském roce 17 výstav v ČR a
zahraničí, dále úspěšně absolvoval 6 pracovních zkoušek. Zvítězil v soutěži o „Nejúspěšnějšího výstavního
WSS“ a v soutěži o „Nejúspěšnějšího pracovního WSS“ skončil na 2. místě. Po celý rok 2009 Twigle Noor
vzorně reprezentoval naše plemeno a proto mu toto ocenění právem náleží.

10. Odborná přednáška - Dědičné oční vady a choroby
Přednesla MVDr. Pavlína Pytlová (chovatelka plemene AC)
Přednáška byla zaměřena konkrétně na plemeno WSS. Díky kvalitní počítačové technice, kterou zajistila Ing.
Matiášová a Zdeněk Šilberger, byla přednáška doplněna i výstižnou prezentací fotografií. MVDr. Pytelové byly
vysloveny díky od vedoucího sekce a poradkyně chovu.
- Do budoucna bude nezbytné, problematiku oční vad a chorob sledovat, plemeno WSS má problémy s
dědičným onemocněním Glaukom (zelený zákal), už se v ČR objevily první případy. Několik chovatelů si již
dobrovolně dělá oftalmologické vyšetření.

11. Diskuze
- p. Šilberger – upozornil na problematiku cen štěňat WSS. Někteří chovatelé prodávají štěňata výrazně pod
cenu. Nutné je, aby si chovatelé zajišťovali zájemce předem a ne až se jim narodí štěňata a jejich odbyt pak řešili

nízkými „netržními“ cenami a podbízením. Sami si tak snižujeme hodnotu svého chovu. Cena WSS by se v ČR
neměla pohybovat pod částkou 8-9 tisíc korun.
- Ing. Matiášová – upozornila na obrovské rozdíly mezi cenami štěňat v ČR a v jiných státech. Ceny tam jsou i
několikanásobně vyšší.
Odešli 2 členové sekce, z důvodu dalších povinností.
- Mgr. Konečná – upozornila na problémy s cenami štěňat, zejména myslivci se zdráhají zaplatit za štěně vyšší
cenu a požadují po chovateli slevu.
- Reaguje ing. Pospíšilová – není důvod dělat někomu lepší cenu, jen proto, že operuje nižší cenou štěňat ohařů.
Nutno si uvědomit, že pořizovací cena štěněte je zlomek finančních nákladů, které pak pejskovi musí jeho
majitel po celý život dávat. Važme si své chovatelské práce!
- p. Sedlářová – navrhuje zvážit vhodnost kupírování proutků. Většina chovatelů v ČR již nekupíruje, bylo by
dobré, kdyby všichni chovatelé sledovali tento trend.
- Reaguje ing. Pospíšilová – v ČR je stále možné kupírování i ponechání oháňky v její přirozené délce. Nelze
zatím nikomu kupírování zakázat. Kupírovaná zvířata jsou ale v nevýhodě, při výstavách v zahraničí. Většina
států již kupírování netoleruje.
- Účastníci schůze navrhují, aby bylo v usnesení uvedeno, že se chovatelům doporučuje, aby své odchovy
nekupírovali.
-Ing. Pospíšilová otevřela problematiku Zkušebních řádů pro slídiče. Nešťastně vyřešená disciplína hlasitost. Pes
s 0 z hlasu je automaticky ve III. ceně. Přitom ZŘ důsledně neřeší, jak se bude postupovat v případě, že pes
neměl na zkouškách možnost kontaktu se zvěří – též dostává známku 0. Pes který má být hodnocen známkou 0
je přece ten, který měl zvěř a nehlásil a ne ten, který se s ní ani nedostal do kontaktu. Navrhuje, aby se iniciovala
změna ZŘ po vzoru plemene Clumber spaniel – známka z hlasitosti nemá vliv na zařazení jedince do ceny.
Známka z hlasitosti pouze navyšuje body.
- Ing. Zemánek podporuje tento návrh též. K diskuzi se souhlasně přidává většina účastníků schůze. Ing.
Pospíšilová navrhuje o návrhu hlasovat. Návrh je schválen (20 pro, 1 proti, 0 zdržel). Odhlasován je tedy návrh,
ve znění:
„Členská schůze sekce ukládá: Ing. Pospíšilové zpracovat, předložit a prosazovat před kynologickou komisí
ČMMJ návrh změny ZŘ pro slídiče, týkající se disciplíny „hlasitost“ pro plemeno WSS tak, aby udělená známka
neměla vliv na zařazení do ceny (shodně jako u plemene Clumber spaniel). V jednání s touto institucí vstoupí co
nejdříve. Ing. Pospíšilová bude informovat členskou základnu o výsledku na schůzi sekce v roce 2011.“
- Ing. Matiášová upozornila na fakt, že ona, poradce chovu a vedoucí sekce pracuje pro sekci dobrovolně, ve
svém volném čase. Není možné cokoliv požadovat okamžitě, občas dostává od majitelů WSS nereálné
požadavky a dožadující jsou často velmi nepříjemní. Také sděluje, že veškeré změny týkající se odkazu Štěňata
musí chovatelé požadovat prostřednictvím poradkyně chovu. Ostatní informace změní ona na požádání. Dále
upozorňuje, že v případě, že si majitel chovné feny bude přát vystavit krycí list na konkrétního psa, měl by být s
majitelem chovného psa dohodnut o jeho použití.
- Ing. Zemánek upozornil na změny, které chystá ČMKU od roku 2011, budou-li schváleny. Jedná se o změnu
hodnocení na výstavách – již se nebudou používat hodnocení výborná, velmi dobrá, atd…. Též budou změny v
zapisování titulů do PP jedince. Více na www.cmku.cz
- Ing. Rind nabídl organizaci srazu v roce 2011 – Předměřice nad Labem. Již zde sraz několikrát byl.
- Reaguje Ing. Pospíšilová – sraz tam byl vždy dobře připraven, je tam pěkné, vyhovující prostřední, honitba a
dostatek zvěře. Děkuje ing. Rindovi za jeho nabídku a souhlasí s jeho návrhem, jakož i vedoucí sekce a všichni
účastníci schůze. Sraz sekce v roce 2011 bude v Předměřicích n. Labem. Více info bude ve Zpravodaji 2/2010 a
na jarní schůzi sekce.
- Ing. Matiášová + p. Sedlářová – připomínky k Ročence ASS. Nemáme natolik vyspělé chovatele, aby ocenili
význam ročenky a tuto si samofinancovali.
- Ing. Jirásková navrhuje, pokud se Ročenka bude dělat, aby byla zpracována nějaké osnova, podle které se
bude postupovat a aby majitelé mohli doplnit informace ke svým jedincům.
- Reaguje Ing. Pospíšilová – majitelé jedinců byli vždy vyzváni, aby k určitému datu aktualizovali data pro
ročenku, odezva však byla velmi malá. Otázka ročenky zůstává nevyřešena, problém s jejím financováním.
- p. Šilberger – rozebral problematiku fotografií, které dodávají majitelé chovných jedinců na web. Fotografie
musí být kvalitní, pes by měl zaujímat většinu prostoru a měl by být ve výstavní úpravě, nebo alespoň čistý a
učesaný a suchý. Není možné dodávat v grafických programech upravené fotografie. Majitel psa by si měl
uvědomit, že je to především prezentace jeho zvířete.
- Ing. Pospíšilová – někomu, neví komu půjčila sborník s přednáškami z konference ESA, Stockerau 2007. Prosí
držitele tohoto sborníku, aby ji kontaktoval. Dále vyzvala všechny chovatele, aby dále pracovali na rozšiřování
chovné základny a genetické variability v ní. Aby uvážlivě kryli, stanovili si vlastní chovatelský cíl a věnovali se
přílivu nové krve. Stále je zapotřebí importovat nepříbuzné jedince a využívat zahraničního krytí.

12. Usnesení
Členská schůze schvaluje:
1. Program schůze
2. Návrhovou komisi ve složení:
Mgr. Hana Konečná
Ing. Kamil Rind
Ing. Vratislav Dušek
- Zápis provede Ing. Zemánek
3. Termín a organizaci „Letního srazu WSS“ v roce 2010
termín: 29. července – 1. srpna 2010
místo: Chata a honitba MS Střezmá Olešnice u Rychnova nad Kněžnou, garant: Ing. Pavel Soukup
4.Technický dodatek k platným chovným podmínkám WSS ve znění:
Na základě rozhodnutí výboru KCHLS budou do budoucna KV KCHLS a SV španělů pořádány společně, vždy
během jednoho víkendu v roce. Z toho důvodu bude vždy na jarní schůzi sekce stanovena další výstava, konaná
v opačném ročním období než KV KCHLS a SV španělů a na jiném místě ČR, kterou bude možno použít jako
další alternativu k uchovnění, místo KV KCHLS a SV španělů. Na této výstavě bude zajištěna možnost měření
kohoutkové výšky, kontrola chrupu, skusu a barvy oka. Datum a místo výstavy bude vždy zveřejněno na webu
sekce WSS a v Zpravodaji KCHLS č. 2 příslušného roku.
V případě pochybnosti o pravdivosti shora uvedených údajů (měření kohoutkové výšky jedince, kontrola chrupu
a skusu), má poradce chovu kdykoliv možnost provést ověření jejich pravdivosti (měření kohoutkové výšky jedince, kontrola chrupu a skusu).
Pro rok 2010 platí Mezinárodní výstava psů v Českých Budějovicích dne 9. 10. 2010.
5. Zprávu o činnosti výboru KCHLS v roce 2009 přednesenou Ing. Danou Pospíšilovou.
6. Zprávu poradce chovu o stavu chovné základny WSS ke 31. 12. 2009 a za období od 1.1.2010 do 7.3.2010,
dále plán akcí 2010, přednesla Ing. Dana Pospíšilová.
7. Zprávu vedoucího sekce o činnosti sekce v roce 2009 přednesenou Zdeňkem Šilbergerem.
8. Návrh Ing. Kamila Rinda na uspořádání „Letního srazu WSS“ v roce 2011 v honitbě v Předměřicích nad
Labem. Garantem by byl Ing. Kamil Rind. Termín a program „Letního srazu WSS“ v roce 2011 budou
schváleny na schůzi sekce WSS na začátku roku 2011.

Členská schůze bere na vědomí:
9. Ocenění udělená nejlepším WSS za dosažené výsledky na zkouškách a výstavách v roce 2009.

Členská schůze doporučuje:
10. Všem chovatelům, aby nekupírovali pruty u svých štěňat WSS.
11. Všem chovatelům, aby zvážili výši ceny svých štěňat a neprodávali tato pod cenou.
12. Všem majitelům chovných fen, aby si krytí na přání předem dohodli s majitelem chovného psa
13. Všem členům sekce zvážit tvorbu nové ročenky WSS v papírové podobě, konečné rozhodnutí by bylo přijato
na schůzi v roce 2011.

Členská schůze ukládá:

14. Členská schůze sekce ukládá: Ing. Pospíšilové zpracovat, předložit a prosazovat před kynologickou komisí
ČMMJ návrh změny ZŘ pro slídiče, týkající se disciplíny „hlasitost“ pro plemeno WSS tak, aby udělená známka
neměla vliv na zařazení do ceny (shodně jako u plemene Clumber spaniel). V jednání s touto institucí vstoupí co
nejdříve. Ing. Pospíšilová bude informovat členskou základnu o výsledku na schůzi sekce v roce 2011.
15. Ing. Pospíšilové ve spolupráci s Ing. Soukupem a p. Šilbergerem zajistit výrobu propagačních materiálů
sekce WSS – samolepky, nášivky. Termín: sraz WSS 2010.

Usnesení zapsala: Mgr. Hana Konečná
Návrhová komise zpracovala usnesení, které bylo všemi hlasy přítomných (21 pro, 0 proti, 0 zdržel) schváleno.

13. Závěr
Vedoucí sekce a poradkyně chovu všem poděkovali za účast.
Schůze byla ukončena v 15 hod.

Zapsal: Ing. Bohuslav Zemánek
Zpracovali: Ing. Dana Pospíšilová a Zdeněk Šilberger

