
ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE SEKCE WSS
23. BŘEZNA 2014 V NESLOVICÍCH

Datum konání: neděle, 23. března 2014, zahájení v 11:00 hodin

Místo konání: Restaurace Dobrá chvíle
Hlavní 2
664 91  Neslovice

1. Zahájení
Schůzi zahájil vedoucí sekce WSS Zdeněk Šilberger v 11:00 hod.
Informoval přítomné s organizací členské schůze, vyhlašováním přestávek a přerušení jednání schůze na
oběd.

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

2. Zpráva o prezenci
Zprávu o prezenci přednesl vedoucí sekce Zdeněk Šilberger, při zahájení schůze bylo přítomno:
členů sekce WSS 22
hostů 1

3. 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: 22
proti: 0
zdržel: 0

Schválený program členské schůze WSS:

1. Zahájení
2. Zpráva o prezenci
3. Schválení programu členské schůze sekce WSS
4. Volba komise pro přípravu usnesení
5. Kontrola plnění úkolů uložených na předcházejících členských schůzích sekce WSS
6. Zpráva vedoucího sekce WSS
7. Zpráva poradce chovu WSS
8. Informace z výboru KCHLS
9. Letní sraz WSS 2014
10. Vyhlášení nejúspěšnějších WSS za rok 2013
11. Udělení putovního „Poháru Františka Limla“ na rok 2014
12. Diskuse a různé
13. Schválení usnesení
14. Závěr

4. Volba komise pro přípravu usnesení
Vedoucí sekce WSS Zdeněk Šilberger navrhl zvolit komisi pro přípravu usnesení ve složení:
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• Jan Pfauser
• Eva Burgetová
• Tereza Tinglová

Hlasování: pro: 22
proti: 0
zdržel: 0

5. Kontrola plnění úkolů uložených minulými členskými schůzemi

Nesplněný úkol:
Usnesení z členské schůze sekce WSS ze dne 17. března 2013

Schůze sekce ukládá:
4. Zřídit na sekčním webu stránku „Časté dotazy“.

Ostatní úkoly byly splněny.

6. Zpráva vedoucího sekce WSS
Zprávu přednesl vedoucí sekce WSS Zdeněk Šilberger
kompletní zpráva vedoucího sekce WSS je přílohou tohoto zápisu

• Členská základna sekce WSS
• Členská schůze sekce WSS v roce 2013
• XVIII. letní sraz chovatelů, majitelů a příznivců WSS
• Plemeno welsh springer spaniel na zkouškách z výkonu v roce 2013
• Nový „Řád ČMMJ, z.s. pro zkoušky loveckých psů“
• Plán akcí na rok 2014
• Web sekce WSS a zpravodaj KCHLS

7. Zpráva poradce chovu
Zprávu přednesla poradkyně chovu WSS Ing. Dana Vodáková Pospíšilová
kompletní zpráva poradce chovu WSS za rok 2013 je přílohou tohoto zápisu

Stav chovu od 1.1.2014 k datu členské schůze WSS: 
K dnešnímu dni jsem vystavila celkem 13 doporučení ke krytí, realizováno bylo 9 krytí, 1 fena nezabřezla,
březost potvrzena u 5-ti fen, narodil se zatím 1 vrh – 8 štěňat, 2 psi a 6 fen. Jelikož výše uvedená krytí
proběhla v horizontu cca. dvou týdnů, lze očekávat v období duben-květen 2014 značnou populační explozi
štěňat  WSS.  Doufám,  že  žádný  z chovatelů  nepodcenil  včasnou  informovanost  o  svých  chovatelských
plánech a nebude problém s odbytem štěňat. Nově uchovněny byly zatím dvě feny.

8. Informace o činnosti výboru KCHLS
Zprávu přednesla členka výboru KCHLS Ing. Dana Vodáková Pospíšilová

-  Výbor  se  schází  několikrát  ročně,  vždy  podle  aktuální  potřeby.  Veškeré  zápisy  z těchto  jednání  jsou
k dispozici na klubovém webu. Poslední jednání proběhlo dne 12.2.2014, příští je plánováno na 11.4.2014.
- V přípravě je KV KCHLS a SV španělů, v termínu 10. – 11. 5. 2014 na závodišti v Humpolci. V současné
době je nejvyšší čas, přihlásit se na tuto výstavu. Posuzovat bude Dusko Piljevic (Srbsko) a Atila Czegledi
(Maďarsko). Diskuse k tomuto bodu zprávy ing. Pospíšilové: nesouhlas většiny přítomných s nominací těchto
rozhodčích  na  KV  a  SV,  žádají  specialisty,  kteří  plemeno  znají.  V současné  době  stále  posuzují  WSS
allroundeři,  kteří  plemeno  neznají.  Ekonomika  výstav  zcela  převládla  nad  jejich  kvalitou,  toto  se  jistě
podepíše  na  množství  přihlášených.  Členům je  jasné,  že  nominace  rozhodčích  na  ostatní  výstavy  v ČR
neovlivní, avšak žádají výbor KCHLS, aby na klubových akcích posuzovali specialisté.
- Informace o přípravě MMŠ – uskuteční se na OMS Uherské Hradiště, konkrétní honitby budou upřesněny.
Již nyní je možno přihlásit se u vycvikáte KCHLS ing. Horyny, aby WSS zaplnili pokud možno všechny pro ně
určená místa.
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-  Nové  ZŘ:  dne  14.3.2014  byly  schváleny  nové  ZŘ,  s účinností  od  1.4.2014.  Jsou k dispozici  na  webu
www.cmmj.cz, v nejbližší době bude vydána jejich tištěná verze. Zásadní změny pro naše plemeno: Hlasitost
není  povinná,  se  známkou 0 lze dokončit  zkoušky  v I.  ceně,  body za hlasitost  jen zvyšují  celkový zisk.
Hlasitost se však nyní už v žádném případě nepřepisuje! Na BZ není disciplína slídění, možnost volby mezi
šoulačkou, následováním na řemeni, následováním volně – vše rozlišeno koeficientem, tato disciplína se nyní
nazývá práce před barvou. Slídiči mají své vlastní ZŘ pro zkoušky SVP. Podle těchto ZŘ se budou posuzovat
všechny zkoušky pořádané OMS, lze na nich získat loveckou upotřebitelnost. Klubové zkoušky KCHLS budou
v r.  2014  zkoušeny  podle  „starých“  ZŘ,  bude  možno  na  nich  získat  titul  CACT,  nikoliv  loveckou
upotřebitelnost.  Od 1.1.2015  se  musejí  veškeré  zkoušky  zkoušet  dle  „nových“  ZŘ.  KCHLS připravuje  ve
spolupráci s RK CZ upravené ZŘ, podle kterých budou od 1.1.2015 zkoušeny klubové zkoušky, bude na nich
udělován CACT a je v jednání, že by na nich mohla být přiznána i lov.upotřebitelnost. Proč tomu tak je?
Jeden příklad: aby slídič mohl na KBZ získat titul CACT, musí tam být dle regulí FCI zkoušeno slídění, to však
„nové“ ZŘ neobsahují, proto klubové ZŘ budou mít na KBZ navíc zařazeno slídění, aby mohl být udělován
CACT a do budoucna zde snad bude přiznána i lov. upotřebitelnost. Vždy sledujte propozice, v těch musí být
jasně uvedeno, podle jakých ZŘ se bude zkoušet.
-  Informovala,  že v r.  2014 bude KCHLS slavit  jubileum – 90.  let  od  založení  KCHLS.  Veškeré akce  se
ponesou v duchu tohoto výročí.
- Uzávěrka Zpravodaje za rok 2013 bude dne 30.06.2014, předpoklad rozeslání tohoto čísla mezi členy je
léto 2014. Sekce WSS má stále k dispozici 15 stran.

9. Letní sraz WSS 2014
Termín: 31. července až 3. srpna 2014
Místo: Petříkov
Organizátorkou srazu je MUDr. Ilona Doležalová, garantem akce vedoucí sekce Zdeněk Šilberger.

10. Vyhlášení nejúspěšnějších WSS za rok 2013

Vyhlášení nejúspěšnějších výstavních WSS za rok 2013 provedl vedoucí sekce Zdeněk Šilberger

Nejúspěšnější výstavní WSS v roce 2013

Pořadí Jméno psa Majitel Body

1. Benton Honeymoon Is
Over Ing. Dana Vodáková Pospíšilová 69,4

2. Gladys Merylic Mgr. Marie Uhrová 53,94

3. Aris Merylic Mgr. Marie Uhrová 51,11

Vyhlášení  nejúspěšnějších pracovních  WSS za rok 2013 provedla poradkyně chovu Ing.  Dana Vodáková
Pospíšilová

Nejúspěšnější pracovní WSS v roce 2013
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11. Udělení "Putovního poháru Františka Limla" na rok 2014
Vedení sekce WSS udělilo putovní „Pohár Františka Limla“ na rok 2014 feně Benton Honeymoon Is Over
majitelky Ing. Dany Vodákové Pospíšilové za:

– získání titulu „Světový vítěz mladých“
– vítězství v sekční soutěži „Nejúspěšnější výstavní WSS“
– absolvování KZV s titulem CACT

12. Diskuse

Šilberger
– plánované úpravy obsahu sekčního webu
– ceny štěňat WSS jsou opět deformovány některými chovateli, kteří marně hledají zájemce pro své

odchovy a řeší to neustálým snižováním nabídkové ceny až do naprosto nesmyslných částek

Ing. Vodáková Pospíšilová
– budou  provedeny  úpravy  některých  tiskopisů  umístěných  na  sekčním  webu  a  používaných  při

odchovu štěňat – zejména bude doplněna kolonka pro jméno CHS, když chovatelé žádají o KL nebo
o cokoliv dalšího, co je spojené s umístěním na odkaz „štěňata“, neuvádějí název CHS a tak to není
možno vložit. Vzniká celá řada nových CHS.

MVDr. Durmon
– návrh na doplnění informací a kontaktů na sekčním webu o údaje o Státním veterinárním ústavu,

který provádí bakteriologická vyšetření

Ing. Dušek
– navrhuje aby sekce WSS vydala v letošním roce papírovou ročenku, poslední je stará již několik let

a papírová ročenka má širší použití než její internetová verze

Šilberger + Ing. Vodáková Pospíšilová
– odpověď  na  návrh  Ing.  Duška  na  tvorbu  papírové  ročenky,  data  pro  ročenku  jsou  dnes  lépe

připraveny  než  ve  letech  minulých,  ale  problémem  jsou  v  tomto  případě  peníze,  sekce  sama
prostředky nemá žádné zdroje, chovatelé by se museli podílet na úhradě nákladů formou placené
inzerce v ročence, bude prověřěna možnost získání peněz z klubu, nebo možná bude připravena
ročenka u příležitosti letošního 90. výročí založení KCHLS, vedení sekce nechá zpracovat cenovou
kalkulaci na výrobu ročenky v nákladu cca 200 ks a podá zprávu na letním srazu

Pfauser
– upozorňuje na novou otázku získávání lovecké upotřebitelnosti na zkouškách v letošním roce (nové

zkušební řády psů)

Ing. Vodáková Pospíšilová 
– navrhuje, aby všichni chovatelé, po obdržení přihlášky zápisu vrhu s čísly zápisu z PK, zaslali k jejím

rukám kopii této přihlášky, stačí mailem Aby bylo možno zpracovat v lednu následujícího roku, mezi
chovateli oblíbenou, chovnou knihu WSS. Jinak chodí přihlášky z PK různě, někdy i v průběhu jarních
měsíců následujícího roku.
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Šilberger
– odpověď na příspěvek pana Pfausera,  každý vůdce si  musí  v letošním roce v propozicích dobře

přečíst na jaké zkoušky se hlásí, podle jakého řádu se na nich bude posuzovat a zda bude udělována
lovecká upotřebitelnost (viz. zpráva ved. sekce na této schůzi)

Šilbergerová
– celá řada chovatelů WSS má zcela minimální, nebo vůbec žádný, zájem o své odchovy, noví majitelé

nemají často ani ty nejzákladnější informace o plemeni, klubu, sekci, chovných podmínkách apod.
– navrhuje  doplnit  na  sekční  web informaci  o tom kdo může vyhodnocovat  DKK u plemene WSS

včetně kompletního kontaktu

Ing. Vodáková Pospíšilová, MUDr. Doležalová 
– navrhují úpravu programu letního srazu WSS tak, aby byl zajímavý i pro nemyslivce. Jedna skupina

by vždy  měla  nemyslivecký  program, který  by  spočíval  zejména  ve  výletech  po okolí  a  dalších
kynologických aktivitách např. agility

Ing. Vodáková Pospíšilová 
– seznámila přítomné s nabídkou člena sekce Jana Prouzy na uspořádání letního srazu v dalších letech

(Náchodsko) a s nabídkou na uspořádání  letního srazu od členky sekce  Terezy Tinglové  (Praha-
východ)

13. Schválení usnesení

USNESENÍ Z ČLENSKÉ SCHŮZE SEKCE WSS DNE 23. BŘEZNA 2014

Schůze sekce schvaluje:
1. Program schůze
2. Volbu komise pro přípravu usnesení ve složení:

Jan Pfauser
Tereza Tinglová
Eva Burgetová

3. Zprávu vedoucího sekce Zdeňka Šilbergera
4. Zprávu poradkyně chovu Ing. Dany Vodákové Pospíšilové
5. Konání IXX. Letního srazu WSS v termínu 31. 7. - 3. 8. 2014 v Petříkově

Schůze sekce bere na vědomí:
1. Informace o plnění úkolů z minulých schůzí sekce
2. Informace o činnosti výboru KCHLS
3. Vyhodnocení sekční soutěže „Nejúspěšnější výstavní WSS“ za rok 2013
4. Vyhodnocení sekční soutěže „Nejúspěšnější pracovní WSS“ za rok 2013
5. Udělení putovního „Poháru Františka Limla“ na rok 2014 feně Benton Honeymoon Is Over
6. Nabídku Jana Prouzy a Terezy Tinglové na uspořádání letního srazu WSS v následujících letech. 

Vedení sekce rozhodne o místu srazu na letním srazu 2014.

Schůze sekce ukládá:
1. Organizátorce IXX. Letního srazu WSS MUDr. Iloně Doležalové ve spolupráci s garantem akce 

Zdeňkem Šilbergerem zajistit konání srazu v termínu od 31. 7. - 3. 8. 2014 v Petříkově.
2. Vedoucímu sekce připravit a zveřejnit na sekčním webu http://wss.kchls.cz/ propozice a přihlášku na

IXX. Letní sraz WSS.
termín do 15. května 2014

3. Vedoucímu sekce zřídit na sekčním webu http://wss.kchls.cz/ stránku, která bude obsahovat jména 
a fotografie všech držitelů ocenění „Nejúspěšnějších pracovní WSS“ a pravidelně ji aktualizovat.
termín: zřízení stránky do 31. května 2014, aktualizace průběžně

4. Vedoucímu sekce zřídit na sekčním webu http://wss.kchls.cz/ stránku, která bude obsahovat jména 
a fotografie všech držitelů ocenění „Nejúspěšnějších výstavní WSS“ a pravidelně ji aktualizovat.
termín: zřízení stránky do 31. května 2014, aktualizace průběžně
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5. Vedoucímu sekce zřídit na sekčním webu http://wss.kchls.cz/ stránku, která bude obsahovat profily 
a fotografie všech držitelů putovního „Poháru Františka Limla“ a pravidelně ji aktualizovat.
termín: zřízení stránky do 31. května 2014, aktualizace průběžně

6. Poradkyni chovu Ing. Daně Vodákové Pospíšilové zřídit na „Databázi chovných WSS“ archiv s 
uvedením vyřazených chovných jedinců od prosinnce 2011.
termín: zřízení stránky do 31. května 2014, aktualizace průběžně

7. Poradkyni chovu Ing. Daně Vodákové Pospíšilové tlumočit na nejbližším jednání výboru KCKLS 
nesouhlas sekce WSS s nominací rozhodčích na KV a SVS v Humpolci 2014. Sekce požaduje aby na 
těchto klubových výstavách posuzovali specialisté na plemeno WSS.

8. Vedoucímu sekce a poradkyni chovu prověřit možnosti vydání ročenky sekce WSS. Informace bude 
podána na letním srazu.

Hlasování: pro: 19
proti: 0
zdržel: 0

14. Závěr
Vedoucí  sekce  WSS Zdeněk Šilberger poděkovali  všem přítomným za účast  a  popřál jim šťastnou cestu
domů.
Schůze byla ukončena ve 15:35 hodin.

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