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Zápis z členské schůze sekce WSS  

konané 6. března 2011 v Brně, restaurace Přístav – U Vodů 
 

 

 

Program: 

 

 

1. Zahájení 

2. Program, prezence a volba návrhové komise 

3. Kontrola plnění úkolů uloţených předcházející členskou schůzí 

4. Informace z výboru KCHLS 

5. Zpráva poradce chovu WSS 

6. Zpráva vedoucího sekce WSS 

7. Vyhlášení nejúspěšnějších WSS za rok 2010 

8. Udělení putovního „Poháru Františka Limla“ 

9. Letní sraz WSS 2011 

10. Diskuse 

 

 

1. Zahájení 
 

Schůze byla zahájena v 10:00 hodin.  

Vedoucí sekce Zdeněk Šilberger přivítal všechny přítomné. 

Zápis ze schůze vyhotoví Ing. Bohuslav Zemánek. 

 

 

2. Program, prezence a volba návrhové komise 
 

Vedoucí sekce Zdeněk Šilberger seznámil přítomné s plánovaným programem schůze a nabídl jeho změnu nebo 

doplnění. 

Přítomní schválili program bez připomínek. 

Hlasování: pro:  27 

 proti:  0 

 zdrţel:  0 

 

Vedoucí sekce Zdeněk Šilberger seznámil přítomné s prezencí na členské schůzi. 

Přítomno: 27 členů sekce a 8 hostů 

Omluveni: Jindřich Fencl, Josef Havel, Kamil Holík, Ing. Jan Kalafut, Mgr. Jiří Lazar, Miroslava Mifková a 

Lenka Michalcová  

 

Návrhová komise byla zvolena ve sloţení:  Ing. Vratislav Dušek 

     Pavel Šablatura 

     Ing. Vladimír Hradský 

Hlasování: pro:  27 

 proti:  0 

 zdrţel:  0 

 

 

3. Kontrola plnění úkolů uložených předcházející členskou schůzí 
 

Trvá úkol z členské schůze sekce dne 7. března 2010: 

14. Členská schůze sekce ukládá: Ing. Pospíšilové zpracovat, předloţit 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. V jednání s touto institucí vstoupí co nejdříve. Ing. Pospíšilová bude 

informovat členskou základnu o výsledku na schůzi sekce v roce 2011. 
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Úkol dále trvá, Ing. Pospíšilová je v kontaktu s panem Milošem Kašparem, který je nově členem Kynologické 

komise ČMMJ. O dalším postupu bude informovat vţdy na kaţdé další schůzi sekce WSS. 

 

Úkol z mimořádné schůze sekce dne 2. října 2010 

10. Členská schůze sekce ukládá: Ing. Pospíšilové vyjádřit na nejbliţším výboru KCHLS nespokojenost sekce 

WSS s poškozením psa WSS Aris Merylic na letošním MMŠ – došlo k porušení platných zkušebních řádů. 

Schůze sekce WSS ţádá výbor o vyjádření k této situaci a sdělení, v jaké platné, před konáním MMŠ veřejně 

přístupné, normě je informace o nemoţnosti dokončit MMŠ se známkou 0 z hlasitosti. 

Úkol splněn jak na mimořádné Konferenci tak i na výboru KCHLS. Odpověď je taková, ţe MMŠ je soutěţí, tedy 

organizátor si můţe libovolně upravit propozice i přesto, ţe je v nich uvedeno, ţe se soutěţ MMŠ řídí platným 

ZŘ pro VZ slídičů. Ing. Pospíšilovou byla poţadována specifikace konkrétního nařízení či normy, která toto říká 

– zatím bez odpovědi. 

 

Všechny ostatní úkoly uloţené minulými členskými schůzemi byly splněny v termínu. 

 

 

4. Informace z výboru KCHLS 
přednesla Ing. Dana Pospíšilová 

 

 Proběhla mimořádná Konference KCHLS v říjnu 2010, informace o průběhu a bodech jednání je v zápisu na 

webu KCHLS. 

 Klubová výstava se bude konat 7. května 2011 na zámku Kačina, pořadatelem je OMS Kutná Hora, 

přihlášky jsou zveřejněny na klubovém a sekčním webu, rozhodčí pro WSS Kirsi Nieminen, Finsko.  

 Speciální výstava loveckých španělů se bude konat 10. září 2011 v Luhačovicích, zodpovídá za ní sekce 

anglického kokršpaněla. Přihlášky a propozice se v současné době zpracovávají, budou k dispozici na webu 

KCHLS, rozhodčí pro WSS Mgr. Jana Janek, Slovensko. 

 Letos bude KCHLS pořádat MKVZ, honitba Lipová ve dnech 17. - 18. září 2011 se zadáním titulu CACIT. 

 Ing. Pospíšilová informovala o tom, ţe organizátoři výstav nerespektují návrhy Klubu na rozhodčí pro 

výstavy, často dochází ke změnám, vystavovatelé se pak zlobí. Řešeno na výboru KCHLS, bylo 

konstatováno, ţe toto je, bohuţel, právo organizátora. 

 Od 1. července 2011 uţ není moţno štěňata tetovat, ale pouze čipovat! Platí pro všechna štěňata narozená 

od 1. července 2011 včetně. Byl podrobně vysvětlen postup chovatele při zápisu čipovaných štěňat. 

 Výbor KCHLS schválil příspěvek na činnost sekce WSS pro rok 2011 ve výši 5.000,00 Kč – bude čerpáno 

na propagační materiály a akce sekce (sraz). 

 Ing. Korda, rozhodčí z exteriéru na plemena retrieverů, si bude rozšiřovat aprobaci i na WSS, schváleno 

výborem dne 25. ledna 2011. 

 Dne 12. března 2011 proběhne v Praze Valná hromada ČMKU, za KCHLS se zúčastní pan Miloš Kašpar 

a Ing. Jan Kubeš 

 Dne 30. března 2011 se bude ve Velké Bíteši konat schůze Chovatelské rady KCHLS, za WSS se zúčastní 

Ing. Pospíšilová a Zdeněk Šilberger. 

 

 

5. Zpráva poradce chovu WSS 
přednesla Ing. Dana Pospíšilová 

 

Kompletní znění zprávy bude umístěno na sekčním webu WSS a je také v klubovém Zpravodaji 2/2010. 

 

 Poradkyně chovu znovu důrazně upozorňuje, ţe se za ţádných okolností nesmí krýt bez platného krycího 

listu, zpětně nebude nic vydávat. Nutno ţádat o krycí listy včas, s dostatečným časovým předstihem. Na 

vydání krycího listu má poradkyně chovu 30 dní, a jeho platnost je 1 rok (resp. k 31. 12. příslušného roku, 

kdy byl vystaven), je tedy potřeba si zaţádat o vydání krycího listu včas, není moţné ţádat na poslední 

chvíli nebo jiţ v době, kdy se fena hárá; poradce má také svůj pracovní a osobní ţivot – není moţné cokoliv 

ţádat okamţitě! Stejně tak úpravy na webu sekce KCHLS – Ing. Matiášová je dělá ve svém osobním volnu 

a zdarma. 

 Mnoho chovatelů neplní své povinnosti, resp. nezasílají potvrzení o platbách za vystavení doporučení ke 

krytí apod.; kdo bude mít něco v nepořádku, nebude mu zpracován další poţadavek, pokud nezjedná 

okamţitou nápravu v tom předchozím. 
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 Doporučení chovatelům provádět dobrovolně oční vyšetření WSS na dědičné choroby. 

 V letošním roce nebudou jarní nácviky v Malešově a to z důvodu velké kumulace kynologických akcí 

kolem obvyklého termínu nácviků v Malešově. V příštím roce se předpokládá obnovení této akce. 

 Poradkyně chovu upozornila na výrazné zhoršení mezilidských vztahů v sekci WSS, chovatelé se navzájem 

uráţejí a pomlouvají. Mezi majiteli, zejména na výstavách, se začala objevovat velká rivalita a nevraţivost, 

coţ dříve nebývalo zvykem. Častá je nekritičnost majitele k vlastnímu jedinci, z toho pak vyplývají 

pomluvy dalších vystavovatelů, nepatřičná kritika na adresu rozhodčího, apod. Uvítala by, kdyby tento 

nešvar přestal a někteří chovatelé a majitelé se nad sebou zamysleli. 

 Upozorňuje na to, ţe se k 31. prosinci 2010 platily členské příspěvky KCHLS na období 2011/2012. Mnoho 

členů sekce WSS nemá zaplaceno, tedy nejsou členy a to se všemi důsledky. Zejména pak je to několik 

majitelů chovných jedinců. Tito pak musí v případě zařazení jejich jedince do reprodukce počítat 

s podmínkami pro nečleny, viz web KCHLS. Jakmile obdrţí PCH od matrikářky aktualizovanou matriku, 

doplní do seznamu chovných jedinců upozornění, který chovný jedinec je v majetku nečlena.  

 Při ţádosti o krycí list a uchovnění vţdy prokazatelně doloţit členství v KCHLS nebo smlouvu o poskytnutí 

chovatelského servisu pro nečlena ze strany KCHLS!  

 Poslední dobou je v „módě“ kaţdoroční krytí fen za ponechání nadpočetných vrhů. Začíná tak nabývat na 

síle nešvar, který se v minulosti objevoval jen omezeně, a to chov za účelem kvantity, nikoli kvality. Také 

péče o tyto vrhy a feny není zrovna příkladná. Štěňata z těchto vrhů většinou mizí neznámo kde, často se 

ţádné z nich nikde v dospělosti neobjeví. Ţádá chovatele o etický přístup ke svým zvířatům, chov WSS by 

měl být zálibou, nikoli výdělečnou činností. 

 Závěrem děkuje většině chovatelů za rozumný přístup k tvorbě chovných párů, rozšířilo se spektrum 

vyuţívaných chovných psů. Aţ na výjimky není problém doporučit feně nepříbuzného partnera. Také 

většina chovatelů dodrţuje dohodu, ţe spojení se bude opakovat max. 2x. Rovněţ se mírně zvedla 

exteriérová kvalita WSS, DKK zůstává na stejné úrovni. Viz zpráva ve Zpravodaji 2/2010. 

 

 

6. Zpráva vedoucího sekce WSS 
přednesl Zdeněk Šilberger 

 

Kompletní znění zprávy bude umístěno na sekčním webu WSS. 

 

 Vedoucí sekce informoval členy ţe na KV slídičů v Kačině nebude zřízen „welššpringří party stan“, protoţe 

výstavu organizuje OMS Kutná Hora. Se stanem se počítá aţ na SV španělů v září v Luhačovicích. 

 Informace o stavu členské základny – úbytek členů, problémy se zaplacením členského příspěvku je nutné 

řešit výhradně s matrikářkou klubu. Sekce WSS má dle klubové matriky z 22. února 2011 celkem 65 členů. 

 Informace o účasti WSS na zkouškách v roce 2010:  

ZV – dokončilo 25 WSS 

PZ – dokončilo 13 WSS 

SVP – dokončilo 6 WSS 

LZ – dokončilo 2 WSS 

BZ – dokončilo 7 WSS 

VZ – dokončilo 2 WSS 

BZH – dokončilo 1 WSS 

 Plán činnosti sekce na rok 2011 – v rámci letního srazu sekce WSS bude 30. července 2011 členská schůze 

sekce od 17 hod. Jejím hlavním bodem programu bude volba delegátů na konferenci KCHLS. 

 Vedoucí sekce WSS Zdeněk Šilberger vyslovil poděkování za činnost pro sekci paní Ing. Anděle 

Matiášové, Ph.D., poradkyni chovu Ing. Daně Pospíšilové, Ing. Pavlu Soukupovi, manţelům Šimerdovým a 

Petře Šilbergerové. 
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7. Vyhlášení nejúspěšnějších WSS za rok 2010 
 

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

2010. 

 

 

Nejúspěšnější pracovní WSS v roce 2010 

Jméno psa/feny Majitel/ka ZV PZ LZ BZ VZ SZVP BZH HZ MKVZ MMŠ  

  body titul body titul body titul body titul body titul body titul body titul body titul body titul body titul ∑ 

Twigle Noor 

Ing. Bohuslav 

Zemánek a  

Ing. Anděla 

Matiášová, Ph.D. 

    334 300 110 200 433  86 300         1763 

Cita z Hlubockého 

podzámčí 
Ing. Josef Lát 192 300 226    114 300             1132 

Sherryl Jankina 

záhrada 

MUDr. Ilona 

Doleţalová 
    305    461 300           1066 

 

Všichni cenění obdrţeli kokardy, které věnovala sekce WSS, a první v pořadí putovní pohár. 

 

Poradkyně chovu Ing. Dana Pospíšilová provedla vyhlášení nejúspěšnějších jedinců na výstavách v sezóně 2010. 

 

Nejúspěšnější výstavní WSS za rok 2010 

Pořadí Jméno psa/feny Majitel/ka Počet bodů 

1. Twigle Noor 
Ing. Bohuslav Zemánek a Ing. Anděla 

Matiášová, Ph.D. 
329,50 

2. Cassia Merylic  Mgr. Marie Uhrová 63,18 

3. Bondy od Křetínky Lenka Michalcová 62,00 

4. Jaslůvka od Jaslůvky Ing. Dana Pospíšilová 49,30 

5. Aris Merylic Mgr. Marie Uhrová 43,30 

6. Cilla Han-Ende Mgr. Hana Konečná 34,12 

 

První tři ocenění obdrţeli kokardy, které věnovala sekce WSS, a první v pořadí putovní pohár. 

 

 

8. Udělení putovního „Poháru Františka Limla“ 
 

Putovní „Pohár Františka Limla“ za rok 2010 byl udělen psovi Twigle Noor majitelů Ing. Bohuslava Zemánka a 

Ing. Anděly Matiášové, Ph.D. 

 

Zdůvodnění výběru drţitele putovního „Poháru Františka Limla“:  

Oceněný pes Twigle Noor nás skvěle reprezentoval nejen na zkouškách z výkonu a na výstavách v celém 

průběhu roku 2010, ale také nás jako první welššpringršpaněl v drţení českých majitelů reprezentoval na 

nejprestiţnější výstavě CRUFT'S, kde se ve své třídě umístil na skvělém druhém místě.  

Právem mu tedy „Pohár Františka Limla“ za rok 2010 náleţí. 

 

Oceněný pes obdrţel kokardu, kterou věnovala sekce WSS, a putovní pohár. 

 

 

 

Schůze byla přerušena přestávkou na oběd ve 11:30 hodin, jednání pokračovalo od 12:40 hodin. 

 

Z dalšího průběhu schůze se omluvil MVDr. Jiří Durmon. 
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9. Letní sraz sekce WSS 2011 
 

Informace o srazu podal vedoucí sekce Zdeněk Šilberger – garant akce. 

Detailní informace přednesl pan Ing. Kamil Rind, který prostory k organizaci srazu a honitbu nabídl. 

 

„XVI. Letní sraz chovatelů, majitelů a příznivců WSS“ je naplánován na termín od čtvrtka 28. července do 

neděle 31. července 2011 v areálu Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko Kukleny Hradec Králové 4, 

Kudrnova 753/34, 500 04 Hradec Králové-Kukleny. Veškerý výcvik psů se bude konat v honitbě Mysliveckého 

sdruţení Polabská lučina Předměřice (cca 10 km od místa konání srazu). 

 

Veškeré informace, včetně programu srazu, přihlášky na sraz, variant ubytování, najdete na sekčním webu 

a klubovém zpravodaji (bude-li termín vyjití zpravodaje plánován před uzávěrkou přihlášek na sraz). 

Přihlášky zasílat na adresu vedoucího sekce, je nutné se včas přihlásit, ubytování ve vlastních stanech nebo 

v blízkém okolí v penzionech či hotelu, ubytování si zajišťují sami účastníci srazu, tipy na ubytovací zařízení 

budou zveřejněny na sekčním webu. Uzávěrka přihlášek na letošní letní sraz je 15. července 2011. 

Zvěř na výcvik je vítána. 

Oficiální zahájení srazu bude v pátek 29. července 2011. 

Součástí programu letního srazu WSS bude členská schůze sekce v sobotu 30. července 2011 od 17 hodin, 

hlavním bodem programu bude volba delegátů na konferenci KCHLS v roce 2012. 

 

 

10. Diskuse 
 

-Ing. Pospíšilová – vrátila se k problému, který nastínila ve své zprávě PCH. 

Upozornila, ţe u některých „chovatelů“ je opakovaně vysoký počet krytí a vrhů u jedné a té samé feny – coţ má 

dopad na její zdraví, kvalita produkovaných štěňat není často ani průměrná, péče o fenu a štěňata nebývá rovněţ 

valná. Nabývá dojmu, ţe u některých chovatelů je prioritou finanční efekt, nikoliv kvalita a zdraví odchovů. 

Z těchto důvodů podala návrh na doplnění chovných podmínek WSS – omezení počtů vrhů na 4 za ţivot feny. 

Hlasování: pro:  15 

 proti:  11 

 zdrţel:  1 

Návrh nebyl schválen. (pro návrh byla nutná 3/5 většina přítomných = 16 hlasů) 

 

- Ing. Kamil Rind – úhrady členských příspěvků – problematika a moţnosti řešení, návrh výboru na změnu 

úhrady. Ing. Kamil Rind, uhradil členský příspěvek 27. prosince 2010 převodem z BÚ a pouţil VS 9999 ze 

sloţenky, platba patrně nebyla rozpoznána a přiřazena k jeho osobě protoţe pouţil hromadný VS. 

Vedoucí sekce doporučuje všem, kteří zaplatili členské příspěvky na roky 2011 a 2012 a nejsou uvedeni 

v matrice, aby situaci řešili s matrikářkou klubu. Výbor KCHLS rozeslal v minulých dnech členům, kteří 

nezaplatili členské příspěvky, dopis s novou sloţenkou. 

Řešením řady potíţí při placení příspěvků by bylo rozesílání personifikovaných poštovních poukázek 

s jedinečným VS, kterým by mohlo být číslo členské legitimace člena KCHLS. 

 

- Memoriál Mileny Štěrbové 2010 – posouzení disciplíny „hlasitost“ u psa WSS Aris Merylic, který tím, ţe 

neprokázat hlasitost, nedokončil MMŠ, coţ je v rozporu s platnými zkušebními řády; rozbor celé situace, 

poţadavek na vysvětlení od výboru KCHLS – jeho nic neřešící stanovisko. Majitelka psa stále zvaţuje řešení 

situace právní cestou prostřednictvím podání stíţnosti k DR ČMMJ. Znovu je otevřena problematika disciplíny 

hlasitost jako chovné podmínky, rovněţ i problematika ZŘ v souvislosti s touto disciplínou. 

 

- Ing. Zemánek – podal návrh na vypuštění parametru „hlasitost“ z podmínek chovnosti pro WSS, jeho návrh 

souhlasně doplnili Ing. Anděla Matiášová, Ph.D., manţelé Petra a Zdeněk Šilbergerovi, Ing. Pospíšilová, pan 

Koudelka a další členové. 

Proběhlo hlasování o zrušení povinnosti prokázání hlasitosti, hlasitost bude dobrovolná. 

Hlasování: pro:  24 

  proti:  1 

  zdrţel:  1 

Návrh byl schválen. (pro návrh byla nutná 3/5 většina přítomných = 16 hlasů) 

Hlasováním bylo schváleno, ţe od 6. března 2011 bude hlasitost jako chovná podmínka dobrovolná, ostatní 

chovné podmínky zůstávají nadále stejné. 
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- Ing. Zemánek – poţaduje zveřejnit výsledky hospodaření KCHLS. 

Opakované ţádosti o zveřejnění příjmů a výdajů klubu za rok 2010 nebyly vyslyšeny, výbor neplní v tomto 

ohledu platné stanovy. Ing. Zemánek podal tento návrh: 

Sekce WSS opakovaně, včetně mimořádné konference KCHLS v roce 2010, s odvoláním na čl. IV, bod 6 

platných stanov klubu, ţádá o uveřejnění výsledků hospodaření KCHLS za rok 2010 ve Zpravodaji s rozepsáním 

příjmů i výdajů samostatně podle jednotlivých skupin poloţek, včetně počátečního stavu na účtu i v pokladně 

KCHLS k 1. lednu 2010 a konečného stavu k 31. prosinci 2010 jak na účtu, tak v pokladně. 

Zprůhledněním finančního hospodaření KCHLS se zamezí zákulisní šeptandě, ţe častá změna ekonomů KCHLS 

souvisí s netransparentními finančními operacemi výboru KCHLS. 

Hlasování: pro:  26 

 proti:  0 

 zdrţel:  0 

Návrh byl schválen. 

 

- Ing. Jirásková – poţaduje doplnit průkazy původy do přehledu chovných jedinců na sekčním webu. 

Vedení sekce doplní databázi o rodokmeny chovných jedinců do konce roku 2011 

 

 

11. Usnesení z členské schůze sekce WSS konané 6. března 2011 v Brně 
 

A. Členská schůze schvaluje: 

 

1. Program schůze přednesený vedoucím sekce Zdeňkem Šilbergerem. 

2. Volbu návrhové komise ve sloţení: Ing. Vratislav Dušek, Pavel Šablatura, Ing. Vladimír Hradský. 

3. Zprávu poradce chovu Ing. Dany Pospíšilové. 

4. Zprávu vedoucího sekce Zdeňka Šilbergera. 

5. Konání „XVI. Letního srazu chovatelů, majitelů a příznivců WSS“ v termínu 28. aţ 31. července 2011 

v areálu Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko Kukleny Hradec Králové 4, Kudrnova 753/34, 500 04 

Hradec Králové-Kukleny. 

Uzávěrka přihlášek je 15. července 2011. 

Garantem akce je vedoucí sekce Zdeněk Šilberger. 

6. Konání členské schůze sekce WSS v rámci letního srazu v termínu 30. července 2011. 

7. Návrh na úpravu chovných podmínek WSS v parametru „Hlasitost“ následovně: 

Disciplína „Hlasitost“, jako podmínka chovnosti s platností od 6. března 2011 zaniká. Stává se tak dobrovolnou 

disciplínou – pokud ji pes prokáţe a jeho majitel doloţí platnou soudcovskou tabulkou, bude ji mít jedinec 

zaznamenánu v evidenci chovných jedinců. 

8. Ţádost výboru KCHLS o zveřejnění údajů o ekonomickém hospodaření klubu: 

Sekce WSS opakovaně, včetně mimořádné konference KCHLS v roce 2010, s odvoláním na čl. IV, bod 6 

platných stanov klubu ţádá o uveřejnění výsledků hospodaření KCHLS za rok 2010 ve Zpravodaji s rozepsáním 

příjmů i výdajů samostatně podle jednotlivých skupin poloţek včetně počátečního stavu na účtu i v pokladně 

KCHLS k 1. lednu 2010 a konečného stavu k 31. prosinci 2010 jak na účtu, tak v pokladně. 

 

B. Schůze sekce bere na vědomí: 

 

1. Informace o plnění úkolů z minulých schůzí sekce, trvají úkol č. 14 z Usnesení schůze sekce WSS ze dne 

14. března 2010 a úkol z mimořádné schůze sekce dne 2. října 2010. 

2. Informace z Mimořádné konference KCHLS konané 2. října 2010 ve Velkém Meziříčí. 

3. Informace o činnosti výboru KCHLS. 

4. Vyhodnocení nejúspěšnějších pracovních WSS za rok 2010. 

5. Vyhodnocení nejúspěšnějších výstavních WSS za rok 2010. 

6. Udělení „Poháru Františka Limla“ psovi Twigle Noor za reprezentaci plemene v roce 2010 na výstavách 

a zkouškách. 

 

C. Schůze sekce ukládá: 

 

1. Poradkyni chovu a vedoucímu sekce předloţit návrh na změnu chovných podmínek WSS obsaţený v bodě 

A.7 ke schválení na nejbliţší schůzi výboru KCHLS. 
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2. Vedoucímu sekce, poradkyni chovu a Ing. Anděle Matiášové, Ph.D. (administrátor sekčního webu) doplnit 

přehled chovných jedinců o PP (3 generace) do 31. prosince 2011. 

3. Vedoucímu sekce projednat s výborem KCHLS pouţívání jedinečných VS při platbě členských příspěvků. 

 

Návrhová komise zpracovala a přednesla usnesení, které bylo přijato všemi hlasy přítomných. 

 

Hlasování: pro:  26 

 proti:  0 

 zdrţel:  0 

 

 

12. Závěr 
 

Vedoucí sekce a poradkyně chovu všem přítomným poděkovali za účast. 

Schůze byla ukončena ve 14 hodin. 

 

 

 

 

 

 

Zapsal: Ing. Bohuslav Zemánek 

Zpracovali: Zdeněk Šilberger a Ing. Dana Pospíšilová 


