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Zápis z členské schůze sekce WSS 
25. března 2012 v Říčanech 
 

 
 

 
 

 

Datum konání:   neděle 25. března 2012 
 

Místo konání:   Restaurace Na Růžku 
   Brněnská 53 

   664 82  Říčany 

 
 

 

1. Zahájení 

Schůzi zahájil vedoucí sekce WSS Zdeněk Šilberger v 10:00 hod.  

Informoval přítomné s organizací členské schůze, vyhlašováním přestávek a přerušením jednání schůze na 

oběd. 
 

Informoval o tom, že zápis ze schůze provede Ing. Zemánek. 
 

2. Schválení programu členské schůze 

Vedoucí sekce WSS Zdeněk Šilberger seznámil přítomné s návrhem programu členské schůze a dal možnost 

jej změnit nebo doplnit. Žádný návrh na změnu nebyl podán. 

Navržený program schůze byl schválen volbou následovně: 
Hlasování: pro:   23 

   proti:   0 
   zdržel:   0 

 

Schválený program členské schůze WSS: 
 

1. Zahájení schůze 
2. Schválení programu členské schůze 

3. Volba mandátové a volební komise 
4. Volba komise pro přípravu usnesení 

5. Kontrola plnění úkolů uložených minulými členskými schůzemi 

6. Informace mandátové a volební komise o prezenci na členské schůzi 
7. Zpráva vedoucího sekce 

8. Zpráva poradce chovu 
9. Informace o činnosti výboru KCHLS 

10. Informace o konání řádné konference KCHLS dne 18. března 2012 ve Velké Bíteši 

11. Vyhlášení nejúspěšnějších pracovních WSS za rok 2011 
12. Vyhlášení nejúspěšnějších výstavních WSS za rok 2011 

13. Udělení "Putovního poháru Františka Limla" na rok 2012 
14. Letní sraz WSS 2012 

15. Volba vedoucího sekce na období 2012 až 2016 

16. Diskuse 
17. Přijetí usnesení z členské schůze sekce WSS 

18. Závěr 
 

3. Volba mandátové a volební komise 

Vedoucí sekce WSS Zdeněk Šilberger navrhl zvolit mandátovou a volební komisi ve složení: 
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 Ing. Dušek Vratislav 

 Novotná Jitka 

 MUDr. Doležalová Ilona 

 

Hlasování: pro:   23 

   proti:   0 
   zdržel:   0 

 
4. Volba komise pro přípravu usnesení 

Vedoucí sekce WSS Zdeněk Šilberger navrhl zvolit komisi pro přípravu usnesení ve složení: 

 MVDr. Durmon Jiří 

 Šilbergerová Petra 

 Šimerdová Petra 

 
Hlasování: pro:   23 

   proti:   0 
   zdržel:   0 

 
5. Kontrola plnění úkolů uložených minulými členskými schůzemi 

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

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. 

Vyjádření Ing. Pospíšilové: Návrh Zkušebního řádu – disciplína hlasitost – je navržen v souladu s výše 
uvedeným úkolem. V současné době stále probíhají práce na nových Zkušebních řádech. 

 
Ostatní úkoly byly splněny v řádných termínech: 

- nášivky s logem sekce WSS byly zajištěny, 

- nová databáze chovných WSS na webu byla spuštěna. 
 

6. Informace mandátové a volební komise o prezenci na členské schůzi 

Informaci o prezenci na členské schůzi sekce WSS přednesla paní Jitka Novotná. 

Prezence: členů:   23 
   hostů:   5 

   celkem:  28 

Z členské schůze se omluvili: Ing. Borošová Olga, Brixí Zuzana, DiS., Burgetová Eva, Fencl Jindřich, 
Ing. Hendrych Pavel, Ing. Hradský Vladimír, Mgr. Janek Jana, Klimešová Alena, Mgr. Konečná Hana, Mifková 

Miroslava, Prouza Jan, Šablatura Pavel, Vaněk Ivo. 
Celkem se omluvilo 13 členů. 

 

7. Zpráva vedoucího sekce WSS 

Zprávu přednesl vedoucí sekce WSS Zdeněk Šilberger. 

Kompletní zpráva vedoucího sekce WSS je přílohou tohoto zápisu. 
 

 sekce WSS má 110 členů 

 členské schůze sekce v roce 2011 

 Letní sraz WSS v roce 2011 

 sekční web, tvorba a zprovoznění databáze chovných WSS v nové podobě, poděkování 

Ing. Matiášové za administraci webu 
 zpravodaj KCHLS 

 WSS na pracovních zkouškách v roce 2011 

 plán akcí sekce WSS na rok 2012 
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8. Zpráva poradce chovu 

Zprávu přednesla poradkyně chovu WSS Ing. Dana Pospíšilová. 

Kompletní zpráva poradce chovu WSS je přílohou tohoto zápisu. 
 

9. Informace o činnosti výboru KCHLS 

Zprávu přednesla členka výboru KCHLS Ing. Dana Pospíšilová. 

 

 odstoupení Ing. Antonoviče z funkce předsedy KCHLS v lednu 2012 ze zdravotních důvodů, KCHLS 

vedl až do konference jednatel, Ing. Šarman 
 dluh pana Švába vůči KCHLS po jeho úmrtí – KCHLS se prostřednictvím výboru přihlásil se svojí 

pohledávkou do dědického řízení 

 dlouhé jednání s KASS ohledně jednotných chovných podmínek plemene ASS; dnes jsou již chovné 

podmínky schváleny, bylo využito institutu konference per rollam 
 v termínu 15. – 16. 9. 2012 se uskuteční XXV. MMŠ v Lipové, upozornění na nový statut MMŠ – je 

k dispozici na webu KCHLS. Bylo by dobré, kdyby WSS naplnili všechna jim určená místa 

 na žádost poradkyně chovu schválil výbor KCHLS na rok 2012 částku ve výši 5000,- Kč na činnost 

sekce WSS 
 k 31. 12. 2011 bylo na účtech KCHLS 840.783, 38 Kč, podrobná ekonomická výsledovka je na webu 

jako příloha zápisu z výboru ze dne 25. 1. 2012 

 16. 6. 2012 se uskuteční v areálu pardubického zámku Klubová výstava KCHLS, WSS bude 

posuzovat chovatelka našeho plemene z Anglie, Jane Howart, CHS Arkview 

 dne 27. 7. 2012 se uskuteční v rámci letního srazu WSS I. speciální výstava WSS v Hradci Králové – 

historicky první samostatná výstava našeho plemene nejen v ČR, ale i v okolních státech, posuzovat 
bude pan Pavel Šulcek; poradkyně chovu požádala členy sekce o maximální podporu této akce, tato 

výstava i Klubová výstava v Pardubicích jsou výstavy, na kterých lze splnit podmínku chovnosti WSS, 
co se povinné výstavy týče 

 KCHLS má od září 2011 novou matrikářku paní Radku Vondrovou 

 nový klubový webmaster – p. Martin Mařík, připravuje se graficky a funkčně nová podoba klubového 

webu, web bude rozdělen na část veřejnosti přístupnou a část určenou jen členům, k přístupům na 

tuto část je nutno znát své členské číslo 
 informovala o vydařených seminářích pro chovatele, které přes zimu tradičně pořádala v Praze paní 

Šustová s paní Bursíkovou. 

 
10. Informace o konání řádné konference KCHLS dne 18. března 2012 ve Velké Bíteši 

O jednání konference KCHLS informovala Ing. Pospíšilová, doplnili Zdeněk Šilberger a Ing. Bohuslav 
Zemánek. 

 

 složení nového výboru a komisí KCHLS – viz. usnesení z konference, web KCHLS 

 letní tábory pro děti pořádané při ČMMJ 

 všichni účastníci konference jsou na další 4 roky členy konference "per rollam", v případě potřeby 

může být uspořádána písemná konference 
 

11. Vyhlášení nejúspěšnějších pracovních WSS za rok 2011 

Vyhlášení a předání kokard a putovního poháru nejúspěšnějším pracovním WSS za rok 2011 provedla 

poradkyně chovu Ing. Dana Pospíšilová. 
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V Ivančicích dne 24. ledna 2012 
Zdeněk Šilberger 

 

12. Vyhlášení nejúspěšnějších výstavních WSS za rok 2011 

Vyhlášení a předání kokard a putovního poháru nejúspěšnějším výstavním WSS za rok 2011 provedla 

poradkyně chovu Ing. Dana Pospíšilová. 
 

 

Pořadí Jméno psa Majitel 
Průměr na 1 

výstavu 

1. Twigle Noor Ing. Zemánek + Ing. Matiášová 814,2 

2. Harry Potter Ivančice Mgr. Petra Stražovská 463,5 

3. 
Never On A Sunday 
Eastfarm´s 

MVDr. Jiří Durmon 396 

 

Pořadí Jméno psa Majitel 
Průměr na 1 

výstavu 

1. Twigle Noor Ing. Zemánek + Ing. Matiášová 814,2 

2. Harry Potter Ivančice Mgr. Petra Stražovská 463,5 

3. Aris Merylic Mgr. Marie Uhrová 237,5 
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Pořadí Jméno psa Majitel 
Průměr na 1 

výstavu 

1. 
Never On A Sunday 
Eastfarm´s 

MVDr. Durmon 396 

2. Cassia Merylic Mgr. Marie Uhrová 318,8 

3. Jaslůvka od Jaslůvky Ing. Dana Pospíšilová 302,3 

 

13. Udělení "Putovního poháru Františka Limla" na rok 2012 

Vedení sekce WSS se rozhodlo udělit putovní „Pohár Františka Limla“ za rok 2011 feně CH Heda Jifex 

majitelů Petry a Zdeňka Šilbergerových. 
 

 za úspěšné absolvování šesti zkoušek z výkonu a vítězství v soutěži o nejúspěšnějšího pracovního 

WSS v roce 2011 

 za vyrovnané výkony na výstavách v ČR a zahraničí při kterých splnila podmínky pro udělení titulů 
C.I.E. Mezinárodní výstavní šampion a C.I.B. Mezinárodní šampion krásy 

 

14. Letní sraz WSS 2012 

Vedoucí sekce WSS Zdeněk seznámil přítomné s plánovaným konáním XVII. LETNÍHO SRAZU SEKCE WSS. 

Termín a místo konání bylo schváleno členskou schůzí sekce konanou dne 30. července 2011. 
 

Termín:   čtvrtek 26. až neděle 29. července 2012 

Místo:   4. středisko skauta v Kuklenách 
   Junák - svaz skautů a skautek ČR 

   středisko Kukleny Hradec Králové 4 
   Kudrnova 753/34 

   500 04  Hradec Králové-Kukleny 

 
V programu letošního srazu je konání 1. samostatné speciální výstavy WSS – propozice a přihláška je na 

klubovém a sekčním webu. 
Ing. Pospíšilová vysvětlila důvody konání této výstavy na tomto místě a v tomto termínu a upozornila členy, 

že na klubové výstavě v Pardubicích i na speciální výstavě v Hradci Králové-Kuklenách bude fungovat 
welššpringří párty stan, do kterého členové mohou dodat svoje občerstvení, které bude podáváno všem 

členům sekce. Požádala členy, aby se aktivně zúčastnili na přípravě pochutin do stanu. 

 
Pozvánka a přihláška na letošní letní sraz WSS budou v nejbližší době zveřejněny na sekčním webu. 

 
Vedoucí sekce WSS Zdeněk Šilberger vyzval účastníky schůze, aby hledali lokalitu vhodnou pro konání srazu 

WSS v příštím roce 2013. Bude-li mít někdo vhodný tip, může se s ním spojit. 

 
15. Volba vedoucího sekce na období 2012 až 2016 

Vedoucí sekce WSS Zdeněk Šilberger seznámil přítomné s postupem při volbě vedoucího sekce na období 
2012 až 2016 a vyzval k podání návrhů na vhodné kandidáty. 

- p. Novotná – navrhuje do funkce vedoucího sekce WSS stávajícího vedoucího pana Zdeňka Šilbergera 
- MUDr. Doležalová – navrhuje do funkce vedoucího sekce Ing. Bohuslava Zemánka 

- p. Sedlářová – chce, aby kandidáti veřejně řekli, zda nominaci na funkci přijímají 

- Ing. Zemánek – nominaci odmítá 
- p. Šilberger – nominaci přijímá 

 
Členská schůze sekce WSS hlasovala veřejným hlasováním o Zdeňku Šilbergerovi do funkce vedoucího sekce 

WSS na období 2012 až 2016. Hlasy spočítala a výsledek volby oznámila mandátová a volební komise: 

Hlasování: pro:   22 
   proti:   0 

   zdržel:   1 
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Do funkce vedoucího sekce WSS na období 2012 až 2016 byl zvolen pan Zdeněk Šilberger. 

 

Pan Zdeněk Šilberger poděkoval všem přítomným za důvěru, kterou mu prokázali svojí volbou, a ujistil, že 
funkci bude vykonávat stejně pečlivě jako dosud. 

 
16. Diskuse 

- p. Šilberger – při placení členských příspěvků na období 2013 až 2014 je nutné vyplnit a odeslat matrikářce 

vyplněnou členskou kartu. 
- Ing. Matiášová – doporučuje aby v nové členské kartě byly vyžadovány pouze osobní údaje, které jsou 

opravdu nezbytné. 
- Mgr. Stražovská – termín placení členských příspěvků těsně před Vánocemi není příliš vhodný. Reaguje 

Ing. Pospíšilová – členský příspěvek je možné zaplatit i dříve při použití správného VS – 

členského čísla. 
- p. Šilberger – na klubovou výstavu v Pardubicích musíme zajistit zapisovatele (anglicky mluvícího a píšícího) 

nebo vedoucího kruhu do výstavního kruhu, který máme společný s plemenem CS. 
- Ing. Pospíšilová – došlo ke změně výstavního řádu, nově se na výstavách zadávají tituly BOJ a BOV. 

Navrhuje doplnit bodové hodnocení do soutěže "Nejúspěšnější výstavní WSS" tak, aby 
za zisk tohoto ocenění bylo přidělováno 10 bodů. 

Hlasování: pro:   22 

   proti:   0 
   zdržel:  1 

Návrh byl přijat a zařazen do usnesení z členské schůze sekce. 
- Ing. Pospíšilová – zveřejnění vrhu na stránce ŠTĚŇATA na sekčním webu 

Navrhuje omezit dobu po kterou zde může být vrh zapsán na maximální dobu 3 měsíce 

od porodu s tím, že chovatel je povinen oznámit poradkyni chovu, že má všechna 
štěňata zadána aby mohl být zápis odstraněn. 

Hlasování: pro:   23 
   proti:   0 

   zdržel:   0 
Návrh byl přijat a zařazen do usnesení z členské schůze sekce. 

- Ing. Pospíšilová – doporučuje chovatelům, aby dodržovali současnou cenu 10.000,00 Kč za štěně WSS. 

Jsou problémy se zájemci o štěňata – často jednají neseriózně a zamluví si štěně ve 
více chovatelských stanicích současně, toto by vyřešilo skládání záloh na štěňata a 

vzájemná komunikace mezi chovateli. 
- Ing. Matiášová – navrhuje vyřešit možnost placení startovného za klubové zkoušky převodem na účet jako 

další možnost k platbě poštovní poukázkou. 

- Ing. Matiášová – upozorňuje na výrazné zhoršení mezilidských vztahů především na výstavách; objevuje se 
vzájemná nepřejícnost, není již obvyklé, že poražený podá ruku vítězi, opakovaně se 

v průběhu posuzování objevují nevhodné komentáře výkonu rozhodčích a dokonce 
i bezostyšné osobní vytýkání rozhodčím po skončení posuzování. 

- p. Šilbergerová – apeluje na chovatele aby se věnovali svým odchovům a aby s jejich majiteli 

spolupracovali i po odchodu štěňátka z chovatelské stanice. 
- Ing. Pospíšilová, p. Šilberger – stále je ve velké míře vidět zásadní nedostatky při předvádění WSS na 

výstavách, řada vystavovatelů podceňuje přípravu na výstavu u sebe 
i svého psa. 

 
17. Přijetí usnesení z členské schůze sekce WSS 

 

Usnesení z členské schůze sekce WSS  
25. března 2012 v Říčanech 
 

 
Schůze sekce schvaluje: 

 

1. Program schůze. 
2. Volbu mandátové a volební komise ve složení: 
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 - Ing. Dušek Vratislav, 

 - Novotná Jitka, 

 - MUDr. Doležalová Ilona. 
3. Volbu komise pro přípravu usnesení ve složení: 

 - MVDr. Durmon Jiří, 
 - Šilbergerová Petra, 

 - Šimerdová Petra. 

3. Zprávu poradce chovu Ing. Dany Pospíšilové. 
4. Zprávu vedoucího sekce Zdeňka Šilbergera. 

5. Volbu pana Zdeňka Šilbergera do funkce vedoucího sekce WSS na období 2012 až 2016. 
6. Doplnění hodnocení soutěže "Nejúspěšnější výstavní WSS" o tituly BOJ a BOV, za zisk titulu bude 

přičteno 10 bodů. 

7. Pravidlo pro zveřejnění aktuálního vrhu na stránce štěňata sekčního webu WSS: Aktuální vrh zde bude 
uveřejněn nejdéle do 3 měsíců věku štěňat. Každý chovatel je povinen neprodleně informovat 

poradkyni chovu o tom, že již nemá v nabídce žádná volná štěňata. 
 

Schůze sekce bere na vědomí: 
 

1. Informace o plnění úkolů z minulých schůzí sekce. 

2. Informace o činnosti výboru KCHLS. 
3. Informace o konání konference KCHLS dne 18. března 2012 ve Velkém Meziříčí. 

4. Vyhodnocení nejúspěšnějších pracovních WSS za rok 2011. 
5. Vyhodnocení nejúspěšnějších výstavních WSS za rok 2011. 

6. Udělení putovního „Poháru Františka Limla“ feně CH Heda Jifex za vítězství v soutěži 

o nejúspěšnějšího pracovního WSS v roce 2011 a za reprezentaci plemene v roce 2011 na výstavách 
a zkouškách. 

 
Schůze sekce ukládá: 

 
1. Ing. Daně Pospíšilové projednat ve výboru KCHLS možnost úhrady poplatků za klubové zkoušky 

převodem na účet. 

2. Všem chovatelům sledovat aktuální vývoj platných kynologických předpisů (ČMKU, KCHLS). 
 

 
Schůze sekce doporučuje: 

 

1. Všem chovatelům nekupírovat nově narozená štěňata WSS a provádět čipování namísto tetování. 
 

 
18. Závěr 

Vedoucí sekce WSS Zdeněk Šilberger poděkovali všem přítomným za účast a popřál jim šťastnou cestu 

domů. 
Schůze byla ukončena ve 14:45 hodin. 

 
 

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


