
Zápis z členské schůze sekce WSS
30. července 2011 v Hradci Králové

1. Zahájení
Schůzi zahájil vedoucí sekce WSS Zdeněk Šilberger v 17:00 hod. 
Informoval o tom, že zápis ze schůze provede Ing. Zemánek.
Informoval přítomné o tom, že podávat návrhy, diskutovat a volit mohou na této schůzi
pouze členové sekce WSS, ostatní osoby mohou diskutovat pouze se souhlasem členské
schůze.
Současně proběhla volba návrhové komise ve složení: 
Mgr. Lazar Jiří
MUDr. Doležalová Ilona
p. Komárek Antonín
Hlasování: 23 pro, 0 proti, 2 zdržel se

2. Zpráva o prezenci – p. Šilberger
- 26 přítomných členů sekce WSS
- 8 hostů
- 4 členové sekce WSS omluveni

3. Program schůze – p. Šilberger

Vedoucí  sekce  Zdeněk  Šilberger  seznámil  členskou  schůzi  s  plánovaným  programem
jednání uvedeným v pozvánce na tuto schůzi ze dne 23. května 2011 a zeptal zda chce
tento program někdo změnit nebo doplnit.
Ing.  Pospíšilová  navrhla  doplnit   přednesený  program  o  bod  „Konference  KCHLS
2012+volba delegátů“. Na vysvětlenou svého návrhu uvedla, že takto jedná, protože
Konference  KCHLS  se  začala  plánovat  na  posledním  výboru  dne  15.  června  2011
a domnívá se, že by bylo zbytečné svolávat další  schůzi sekce na podzim 2011, když
jedna je plánovaná  na srpen  2011.  Má aktuální  informace k předpokládanému počtu
delegátů ze sekce WSS.
Členská schůze hlasovala o návrhu Ing. Pospíšilové na doplnění plánovaného programu
schůze.
Hlasování: 26 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Zdeněk  Šilberger  seznámil  členskou  schůzi  s  doplněným programem schůze v  tomto
znění: 
1. Zahájení schůze
2. Zpráva o prezenci na schůzi
3. Schválení programu schůze
4. Kontrola plnění úkolů uložených na minulých členských schůzích
5. Informace o činnosti výboru KCHLS
6. Zpráva poradce chovu WSS
7. Zpráva vedoucího sekce WSS
8. Konference KCHLS 2012 + volba delegátů – doplněno po schválení  schůzí
sekce
9. Diskuse
10. Přijetí usnesení ze schůze
11. Závěr schůze
Členská schůze hlasováním schválila upravený program schůze.
Hlasování: 26 pro, 0 proti, 0 zdržel se
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4. Kontrola plnění úkolů uložených na minulých členských schůzích – p. Šilberger
společně s Ing. Pospíšilovou
C. Schůze sekce ukládá: 
1. Poradkyni  chovu a vedoucímu sekce předložit  návrh na změnu chovných podmínek
WSS obsažený v bodě A.7 ke schválení na nejbližší schůzi výboru KCHLS.  – Splněno
dne 30.03.2011 – chovné podmínky byly schváleny.
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. Úkol trvá k 31.12.2011
3. Vedoucímu sekce projednat s výborem KCHLS používání  jedinečných VS při  platbě
členských příspěvků. Splněno dne 30.03.2011 – VS je stanoven, je to členské číslo
každého člena, je uvedeno v průkazce. Nutno jej uvádět při všech platbách, kdo
nezná svoje členské číslo z jakéhokoliv důvodu, nabízí vedoucí sekce, že mu jej
na požádání zjistí.

5. Informace o činnosti výboru KCHLS - Ing. Pospíšilová
-  uskutečnily  se  od  poslední  schůze  sekce  2  výbory  a  CHR  –  všechny  zápisy  jsou
na klubovém webu.
- současně s výstavním referentem je Ing. Pospíšilová pověřena funkcí jednatele KCHLS
za dlouhodobě nepřítomného Ing. Šarmana
- k 30.03.2011 měl klub 1188 členů, což je jen asi o 276 méně než ke konci roku 2010,
členská základna opět postupně narůstá
-  problém  s  nezaplacením  členských  příspěvků  na  další  období  –  zejména  majitelů
chovných jedinců – tito chovní jedinci jsou pak v majetku nečlenů a na jejich využití
v chovu se vážou specifické podmínky. Mezi nimi je i několik chovných jedinců WSS – je
u nich na webu uvedena poznámka, že jsou v majetku nečlena KCHLS.
-  Dne 12.03.2011  se  uskutečnila  VH ČMKU -  Ing.  Kubeš  byl  zvolen  místopředsedou
ČMKU, p. Kašpar pak členem předsednictva. P. Kašpar se rovněž stal členem Kynologické
komise  ČMKJ,  jejímž  nejpodstatnějším úkolem je  novelizace  ZŘ.  Je  garantem za  ZŘ
slídičů  a  retrieverů,  z  toho  důvodu  vytvořil  pracovní  skupinu  ve  složení:  Ing.  Kubeš
za retrievery v KCHLS, Ing. Černá za retrievery v RK, Ing. Horyna za sekci ASS a jako
výcvikář, Ing. Pospíšilová za WSS, M. Kašpar za AC a NK v KCHLS, P. Studeník za AC
v Cocker Klubu, R. Vondrová za ostatní španěly a vodní psy, plemeno. Dále bude osloven
i Klub NK. Termín novelizace ZŘ není dosud stanoven. Členové pracovní skupiny mají
za úkol shromažďovat podněty pro změny ZŘ. Předpokládá se, že termín pro uvedení
platnosti nových ZŘ  bude 1. leden 2013
- Výbor schválil  návrh na úpravu chovných podmínek pro plemeno WSS, tak jak byl
schválen na schůzi sekce dne 6. března 2011.
-  Sekce  rovněž  žádala  info  o  hospodaření  klubu,  proběhla  účetní  uzávěrka  ke  dni
31. březen 2011 – bude zveřejněno ve Z 1/2011 a na webu. Dále informovala o změně
na postu ekonoma KCHLS, nyní jej vykonává paní Iva Nollová. Po Ing. Švábovi vznikl
dluh ve výši 77 186,- Kč, tento se zavázal, že jej uhradí do 31.08.2011.
- Proběhla KV KCHLS v areálu zámku Kačina dne 7. května 2011, bylo přihlášeno 202
psů, z toho 45 WSS. Pohovořila o organizačních problémech s OMS Kutná Hora, kteří
výstavu připravovali – např. zapisování v kruhu, obtížně dohledatelná evidence výsledků,
atd. Tyto nedostatky ale vynahradil krásný areál a vynikající počasí. Zdůraznila velkou
spokojenost  s  exteriérovou  kvalitou  většiny  předvedených  WSS.  Pochvalné  odezvy
i od specialistky na WSS rozhodčí M. Jaakkoly.
- Dne 10. září  2011 s uskuteční  SV španělů v krásném sportovním areálu Radostova
v Luhačovicích, WSS bude posuzovat Mgr. Janeková. Dne 10. srpna 2011 bude druhá
uzávěrka, ceny pro přihlášení zůstávají stejné jako na I. uzávěrku. Výstava je podmínkou
chovnosti, obrátila se na chovatele WSS, aby se jí zúčastnili v hojném počtu.
- Zmínila se o rušení některých klubový zkoušek z důvodu nezájmu vůdců. Na vině je
zřejmě špatná celorepubliková finanční situace.
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- Dne 16. června 2012 se uskuteční KV KCHLS v areálu zámku v Pardubicích – v jednání
rozhodčí z Anglie. Garantem akce je sekce ASS.
- Ve dne 15. – 16. září 2012 se uskuteční MMŠ, pořádajícím bude OMS Cheb – výbor
rozhodl, že MMŠ bude možno dokončit se známkou 0 z hlasitosti tak, jak to umožňují
platné ZŘ pro VZ, podle kterých se MMŠ zkouší. Nebude to jako v minulém roce, kdy byl
s  touto známkou neprávem vyloučen  pes  WSS Aris Merylic.  Dále upozornila na fakt,
že reglement B, dle kterého se zkouší v ČR neudává, že na zkouškách se zadáním CACIT
musí  všichni  prokázat  hlasitost  pro  dokončení  –  hlasitost  je  nutno  prokázat  pouze
v případě zadání samotného titulu CACIT. S 0 je tedy možno dokončit. Toto sdělení bude
konkretizováno  v  propozicích  na  MMŠ,  aby  zase  nedošlo  k  nějakým  chybným
interpretacím. Podrobněji se MMŠ bude zabývat výbor KCHLS v srpnu 2011.
- Novelizace ZŘ - Ing. Pospíšilová předala M. Kašparovi písemně zpracovaný podnět
sekce WSS ke ZŘ, konkrétně k disciplíně hlasitost. Sekce WSS navrhuje, aby známka
z disciplíny hlasitost neměla vliv na zařazení do ceny, aby pouze zvyšovala bodový zisk.
Jako kompenzaci za hlasitost navrhují novou disciplínu a to „ochota a chuť k práci“, která
bude mít nižší koeficient než hlasitost. Tímto opatřením se docílí toho, že hlasitý slídič
bude  stále  preferován,  avšak  nehlasitý  nebude  odsouzen  do  III.ceny.  Závěr:  výbor
KCHLS souhlasí s návrhem sekce WSS a M.Kašparovi byl dán úkol na jednáních
ohledně ZŘ tento návrh prosazovat.
- Bude zpracován v novele ZŘ samostatný ZŘ pro SVP pro slídiče (dříve se zkoušelo dle
ZŘ  dle  ohařů).  ZŘ  pro  všechny  zkoušky  bude  sjednocen  pro  malá  plemena  co
s vzdáleností, časových limitů a některých disciplín týče.
- Výbor obdržel žádost rozhodčí z exteriéru Ing. Jindřichovské o rozšíření na plemena
WSS, CS a NK – výbor její žádost schvaluje. 
- WSS budou mít dalšího rozhodčí s potřebnou aprobací.  Ing. Pospíšilová má splněny
všechny hospitace i další podmínky, koncem roku 2011 by měla složit závěrečné zkoušky
na rozhodčího z exteriéru pro WSS.
- Množí  se stížnosti  na složitější  komunikace s matrikářkou p. Koubovou – stále jsou
nesrovnalosti v matrice, obtížně se jí dá dovolat. Ing. Kubeš doporučil, aby se v případě
problémů s telefonickou komunikací obraceli členové na p. Ivu Maříkovou tel.  777 685
805 , 773 232 727, která s paní Koubovou spolupracuje
- Informace k plemeni ASS – výbor schválil návrh chovných podmínek pro plemeno ASS
ve variantách A a B, po vzoru AC. Aby chovné podmínky vešly v platnost je nutná ještě
shoda na chov. podmínkách s KASS. Zatím ve fázi jednání.
- Pravděpodobně v r. 2012 přejde plemeno WSS rovněž na chovné podmínky ve variantě
A  a  B,  zůstává  totiž  jediným  plemeno  v  KCHLS,  které  má  nyní  jen  jednu  variantu
chovných  podmínek.  Zájem  chovatelské  rady  je  na  rámcovém  sjednocení  chovných
podmínek pro všechna plemena v KCHLS.

6. Zpráva poradce chovu – Ing. Pospíšilová
- Stručná zpráva PCH – podrobná bude ve Z 1/2011 a je na webu sekce WSS.
- V současné době eviduje 30 chovných psů , 38 fen (3 se vyřadí do konce roku kvůli
věku)
- Vrhů se dosud narodilo 8. 
- Štěňat narozeno 57 z toho psů 31, fen 26, zapsáno 48 z toho 23 psů a 25 fen. Je to
méně než za stejné období v r. 2010. Důvod: jedna fena nezabřezla, došlo k úhynům
několika štěňat, narodil se jeden vrh o jednom štěněti. 
- Obdržela pouze jedno vyhodnocení DKK s výsledkem 0/2.
- V r. 2011 bylo vystaveno celkem 11 doporučení ke krytí, z toho 3 zahraniční.
- Předpokládá zvýšený počet vrhů v podzimních měsících. Celá řada chovatelů dalších
plemen  pozoruje  minimální  zájem o  štěňata,  rovněž  zřejmě  způsobeno  finanční  krizí
v ČR.  Chovatelé  by si  měli  zájemce zajišťovat  předem,  pokud  je nebudou mít,  může
rovněž dojít k problémům s odbytem štěňat.
- Závěrem informovala o psu pana Otakara Pitrmuce – Ajax od Žluté osady, který zemřel
dne  21.07.2011,  ve  věku  nedožitých  18-ti  let  (narozen  10.08.1993).  Byl  přímým
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potomkem psa Erg de la Font de See. Jedná se zřejmě o zatím nejstaršího WSS, pokud je
známo. Dožil se vysokého věku v dobré kondici.

7. Zpráva vedoucího sekce WSS – Zdeněk Šilberger
-  Informoval  členskou  schůzi  o  přípravě  zpravodaje  KCHLS  číslo  1/2011.  V  řádném
termínu  uzávěrky,  který  byl  30.  května  2011,  předal  všechny  příspěvky  svoje
i od poradkyně chovu Ing. Pospíšilové požadovaným způsobem redakční radě k dalšímu
zpracování. Sekce WSS má vyčleněných ve zpravodaji 15 stran formátu A5, které byly
plně využity. Dosud neobdržel vedoucí sekce náhled zpravodaje ke schválení.
- Vrátil se k situaci na MMŠ 2010 kde nebylo psovi Aris Merylic umožněno tuto soutěž
dokončit  se známkou O z disciplíny „hlasitost“.  Vyjádřil  přání aby na tohoto psa bylo
nahlíženo tak, že MMŠ úspěšně absolvoval, protože splnil všechny disciplíny v souladu
s platným zněním ZŘ pro VZ slídičů.

8. Konference KCHLS 2012 + volba delegátů - Ing. Pospíšilová
- Informovala o řádné, volební, konferenci KCHLS, která se uskuteční v jarních měsících
roku 2012 ve Velkém Meziříčí. Je to z toho důvodu, že výboru bude končit 4-letý volební
mandát.  Každá  sekce  vyšle  na  konferenci  své  delegáty,  kteří  mohou  být  zvoleni  do
výboru  na  jeho  další  funkční  období.  Sekce  musejí  uspořádat  schůze  ohledně  volby
delegátů na podzim roku 2011. Jelikož WSS mají dlouhodobě plánovanou schůzi v srpnu,
je nutno zvolit delegáty nyní. Sekce WSS bude mít asi 2-3 delegáty (dle aktuální matriky
k 30. září 2011), proto je nutno zvolit 2 delegáty a 2 náhradníky.
- Ing.  Zemánek navrhuje,  aby delegáty byli  Ing.  Pospíšilová a Zdeněk Šilberger,  oba
pracují již dlouhou sekci pro WSS a jsou pro ni jednoznačným přínosem.
- MUDr. Doležalová navrhuje jako dalšího v pořadí Ing. Zemánka, 
- Ing. Pospíšilová navrhuje jako dalšího delegáta MUDr. Doležalovou 
- žádné další návrhy nejsou.
-  Zdeněk  Šilberger  navrhuje,  aby  se  o  každé  jmenované  osobě  hlasovalo  zvlášť
a stanovilo se tak pořadí dle počtu hlasů.
-  Mgr.  Lazar  si  myslí,  že  je  to  zbytečné,  nejsou  další  návrhy,  delegáty  by  měli  být
Ing. Pospíšilová a p. Šilberger,  Ing.  Zemánek a MUDr.  Doležalová ať  jsou náhradníci.
Dále navrhuje, aby se hlasovalo o všech čtyřech osobách najednou, nejsou žádné další
návrhy, tak proč hlasovat jednotlivě. Pan Prouza se k návrhu Mgr. Lazara připojuje, nikdo
nic dalšího nenavrhuje.
Hlasování: 25 pro, 0 proti, 1 zdržel se
Delegáty na Konferenci KCHLS 2012 byli zvoleni Ing. Dana Pospíšilová a Zdeněk
Šilberger, náhradníci budou Ing. Bohuslav Zemánek a MUDr. Ilona Doležalová.
- Ing. Pospíšilová – další schůze sekce bude po Konferenci KCHLS v roce 2012 – delegáti
budou  informovat  o  průběhu  Konference.  Rovněž  bude nutno zvolit  vedoucího  sekce
na nadcházející  4-leté  období.  Pozvánka  na  schůzi  bude  uveřejněna  ve  Z  2/2011
a na webu sekce.

9. Diskuse
- p. Šilberger – poděkování Ing. Rindovi za organizaci právě probíhajícího srazu WSS.
Práce Ing.  Rinda byla oceněna potleskem a pozorností  od  účastníků srazu.  Ing. Rind
nabídl  možnost  uspořádání  srazu  WSS  v  r.  2012  ve  stejných  prostorách  jako  nyní.
Vedoucí sekce Zdeněk Šilberger nabídl 3 možné letní termíny. Po krátké diskusi byl závěr
ten, že se letní sraz WSS uskuteční v době od 26. – 29. července 2012, opět v Hradci
Králové-Kuklenách, garanty budou Ing. Rind a vedoucí sekce WSS.
- p. Prouza se dotazoval na přínos dvou variant chovných podmínek, obava z úplného
odklonu od zkoušek. Odpověděla Ing. Pospíšilová: více zodpovědnosti  padne na bedra
chovatelů,  budou  se  moci  sami  rozhodovat,  co  a  jak  budou  chovat.  Nastanou  rovné
podmínky pro zapojení se do chovu nemyslivců i myslivců. Doba si tento postup žádá.
Garantuje,  že  dále  bude  na  webu  sekce  uvádět  v  seznamu  chovných  jedinců  údaje
o zkouškách.
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- p. Mifková, sl. Jelínková a další – mají zájem o nášivky, samolepky, klubové odznaky
a další  materiály se symbolem WSS. Ing. Pospíšilová přislíbila, že vše zajistí  na příští
schůzi WSS, na odznaky se dotáže na nejbližším výboru KCHLS.

Usnesení z členské schůze sekce WSS 
dne 30. července 2011 v Hradci Králové

1) Schůze sekce schvaluje:
a)  Návrhovou komisi  ve složení  Mgr.  Lazar  Jiří,  MUDr.  Doležalová Ilona,  p.  Komárek
Antonín
b) Program schůze doplněný o bod č. 8 Konference KCHLS 2012 + volba delegátů
c) Volbu delegátů na Konferenci KCHLS 2012 v pořadí: Ing. Dana Pospíšilová, Zdeněk
Šilberger, Ing. Bohuslav Zemánek, MUDr. Ilona Doležalová
d) Termín „Letního srazu WSS 2012“ ve dnech 26. – 29. července 2012, místo Hradec
Králové-Kukleny, garanti srazu Ing. Kamil Rind a vedoucí sekce

2) Schůze sekce bere na vědomí:
a) Zprávu o činnosti výboru KCHLS
b) Zprávu poradce chovu WSS
c) Zprávu vedoucího sekce WSS

3) Schůze sekce ukládá:
a)  Ing.  Kamilu  Rindovi  a  vedoucímu  sekce,  aby  připravili  „Letní  sraz  WSS  2012“
ve schváleném termínu.
b)  Ing.  Daně  Pospíšilové,  aby  zajistila  na  příští  schůzi  sekce  WSS dostatek  nášivek,
samolepek  a  dalších  materiálů  s  logem  WSS,  dále  aby  prověřila  na  výboru  KCHLS
možnost výroby klubových odznaků. Termín: schůze sekce WSS 2012.

10. Závěr

Vedoucí sekce a poradkyně chovu všem přítomným poděkovali za účast.
Schůze byla ukončena ve 19 hodin.

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