
ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE SEKCE WSS 

Datum konání: neděle 5. března 2017, 10.00 hod. 

Místo konání: Motel Velký Rybník, Pelhřimov 

1 Zahájení 

Schůzi zahájil vedoucí sekce Jiří Lazar. 

2 Prezence 

Viz prezenční listina (34 členů, 3 hosté, 11 členů omluveno) 

3 Schválení programu členské schůze 

Vedoucí sekce WSS Jiří Lazar seznámil přítomné s návrhem programu členské 
schůze, který byl jednomyslně schválen. 

Schválený program členské schůze: 

1.  Zahájení 

2.  Prezence 

3.  Volba návrhové komise 

4. Zpráva z výboru KCHLS 

5.  Zpráva vedoucího sekce WSS 

6.  Zpráva poradce chovu WSS 

7.  Vyhodnocení nejúspěšnějších jedinců WSS, Putovní pohár Františka Limla 

8.  Letní sraz WSS 2017 

9.  Diskuze 

10.  Schválení usnesení 

11.  Závěr 

4 Zvolení návrhové komise 

Doc. Cienciala, Ing. Hendrych, pí Hůlková – všemi hlasy. 

Zápis ze schůze: Ing. Matiášová. 

5 Zpráva Ing. Pospíšilové z výboru 

 zveřejňování zápisů z jednání výboru KCHLS, 

 příprava akcí klubu 2017: 

 KV + SV Náměšť na Hané, 26. – 27. 5. 2017 

 KV bez zadávání titulu klubový vítěz Brno, 14. 10. 2017, 

 vydání Zpravodaje za rok 2016 (příspěvky je možno zaslat Mgr. Lazarovi 

do 31. 3. 2017), 

 na webu KCHLS je zveřejněn plán zkoušek pro rok 2017 (na předání 

vůdcovských odznaků je možno se individuálně domluvit 

s Mgr. Velebovou), 

 nebyla schválena finanční odměna webmasterům sekcí, 

 omezení počtu krytí u jednoho chovného psa a počtu vrhů za život feny – 

nelze; je třeba pouze dodržovat Zákon na ochranu zvířat proti týrání a 



Chovatelské a zápisní řády ČMKU a KCHLS. Žádné bezdůvodné 

omezování chovu nebo používání krycích psů není možné. Je třeba 

apelovat na etické chování majitelů chovných jedinců, 

 poradci chovu požadují znovuzavedení hlášení vrhu – bude řešeno 

chovatelskou radou, 

 řešen problém feny WSS s údajně nedostatečnou výškou, 

 informace o stížnosti p. Šilbergera Dozorčí radě ČMMJ ve věci 

nedokončení MMŠ 2016 psem WSS Jeremy Jeff Ivančice. Tuto informace 

byla přímo na místě komentována p. Šilbergerem: 

Žádnou stížnost na nedokončení MMŠ 2016 psem WSS Jeremy Jeff 

Ivančice na Dozorčí radě ČMMJ p. Šilberger nepodal; dokud nebude 

kauza dořešena, nebude se k ní vyjadřovat, žádá o dodržení presumpce 

neviny. Vše bude řešit prostřednictvím svého právního zástupce. Naopak 

na něj byla podána stížnost hlavním rozhodčím MMŠ Ing. Horynou.  

6 Zpráva vedoucího sekce WSS 

Zprávu přednesl vedoucí sekce WSS Jiří Lazar: 

 stav členské základny, dvě schůze ročně, 

 do 30. 4. 2017 je možno doplatit členské příspěvky, 

 zhodnocení letního srazu 2016 a poděkování jeho organizátorům 

Ing. Soukupovi a manželům Šimerdovým,  

 poděkování pí Sedlářové za výrobu keramické plakety pro KV výstavu 

v Brně, 

 zlepšila se komunikace s výborem KCHLS, 

 informace o výstupu na Sněžku v roce 2016 a výzva k pořádání dalších 

obdobných akcí menšího rozsahu, 

 úpravy databáze chovných jedinců, kterou nadále bude spravovat 

pí. Jirovská, 

 dohodnuta prezentace plemene WSS v časopise Pes, přítel člověka (je 

doporučena konzultace s vedoucím sekce či poradkyní chovu), 

 zlepšit kvalitu prezentací plemene i v dalších periodikách, 

 nové logo sekce – k dispozici jsou samolepky, 

 doporučuje započítávat do hodnocení veškeré lovecké zkoušky, 

 na webu sekce budou během roku průběžně zveřejňovány výsledky WSS 

z loveckých zkoušek, 

 doporučuje doplnit ohodnocení dalších typů zkoušek (canisterapeutické, 

záchranářské, apod.), 

 zlepšila se prezentace WSS na výstavách i pracovních zkouškách 

nejvyšší úrovně, 

 stále častěji jsou WSS využíváni i v jiných oblastech (canisterapie, agility, 

apod.). 

Kompletní znění zprávy vedoucího sekce bude zveřejněno na webu sekce WSS. 



7 Zpráva poradkyně chovu 

Zprávu přednesla poradkyně chovu WSS Ing. Dana Pospíšilová: 

 informace o úmrtí Ing. Duška a uctění jeho památky minutou ticha, 

 stručná informace o chovu WSS v roce 2016, 

 zdravotní stav populace WSS lze považovat za uspokojivý, ale ne plně 

vypovídající – k poradkyni chovu se dostanou pouze informace 

o jedincích, kteří jsou zařazováni do chovu, 

 nově bude databáze chovných jedinců spravována pí Jirovskou ve 

spolupráci s poradkyní chovu, 

 bude vytvořena mapa chovatelských stanic WSS v České republice – je 

třeba, aby majitelé chovatelských stanic kontaktovali pí Jirovskou 

(aktualitywss@gmail.com) a písemnou formou odsouhlasili zveřejnění své 

chovatelské stanice v této mapě a kontaktních údajů (adresa WWW 

stránek, e-mailová adresa apod.), 

 žádosti o aktualizace v databázi chovných jedinců doložené 

oskenovanými doklady (tabulky ze zkoušek, šampionáty apod.) nadále 

zasílat na adresu aktualitywss@gmail.com, 

 do 31. 3. 2017 zaslat poradkyni chovu nevyužitá doporučení pro krytí 

vydaná v roce 2016 a dříve – pro rok 2017 budou vydána nová 

doporučení ke krytí; nadále bude dodržována platnost krycího listu na 

jeden kalendářní rok; doporučení vydávána v prosinci budou platná i pro 

následující kalendářní rok, 

 od 1. 4. 2017 znovu zasílat poradkyni chovu do 10 dnů od narození štěňat 

hlášení vrhu – formulář bude zveřejněn na webu sekce.  

Kompletní zpráva poradkyně chovu bude zveřejněna na webu sekce WSS. 

8 Letní sraz WSS 2017 

Letní sraz WSS 2017 se bude konat 27. – 30. 7. 2017 v Dymokurech v areálu 

základní školy, kde bude k dispozici jídelna i další zázemí. Připraveny jsou mimo jiné 

přednáška veterináře, instruktáž k výstavnictví, výlet parníkem po Labi, návštěva 

obory Jabkenice, popř. i muzea B. Smetany. Ubytování ve stanech v areálu školy 

nebo v tělocvičně, možné je i ubytování v penzionu či ubytovně v Chotěšicích. 

Podrobnější informace spolu s přihláškou budou zveřejněny na webu sekce. 

9 Vyhodnocení nejúspěšnějších pracovních a výstavních jedinců 

Nejúspěšnější pracovní pes WSS v roce 2016 

Pořadí Jméno jedince Majitel Body 

1. Jeremy Jeff Ivančice Ladislav Maršálek 1484 

2. Gangsta Minebea Šárka Zálešáková 1403 

3. Irwin Merylic Mgr. Marie Uhrová 1066 
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Nejúspěšnější pracovní fena WSS v roce 2016 

Pořadí Jméno jedince Majitel Body 

1. Iris Rainbow Ivančice  Petra a Zdeněk Šilbergerovi 1443 

2. Bereta Idol Bohemia MUDr. Ilona Doležalová 1407,25 

3. Arina Králův Hrádek Tereza Tinglová 522 

 

Absolutní vítěz: Jeremy Jeff Ivančice, maj. Ladislav Maršálek, 1484 bodů 

Nejúspěšnější výstavní WSS v roce 2016 

Pořadí Jméno jedince Majitel Průměr 

1. Cherokee Brixi’s Pride Zuzana Brixí 58 

2. Through The Fire Eastfarm´s Ing. Bohuslav Zemánek 51,22 

3. Aris Merylic Mgr. Marie Uhrová 38,15 

 

Nejúspěšnější výstavní fena WSS v roce 2016 

Pořadí Jméno jedince Majitel Průměr 

1. Bereta Idol Bohemia MUDr. Ilona Doležalová 78,33 

2. Bee Bee Králův Hrádek Tereza Tinglová 42,2 

3. Gladys Merylic Mgr. Marie Uhrová 39,9 

 

Absolutní vítěz: Bereta Idol Bohemia, maj. MUDr. Ilona Doležalová, průměr 78,33 

10 Udělení „Putovního poháru Františka Limla“  

Vedení sekce udělilo putovní pohár „Františka Limla“ feně Bereta Idol Bohemia 

majitelky MUDr. Ilony Doležalové. 

11 Diskuze 

Ing. Matiášová – ohradila se proti nařčení svého psa Eastfarm’s Phoenix z dědičné 

oční choroby – doloženo negativním oftalmologickým vyšetřením. 

13 Závěr 

Vedoucí sekce WSS Jiří Lazar poděkoval přítomných za účast a popřál jim hodně 

úspěchů s jejich svěřenci v nové kynologické sezoně.  

 

 

 

Zapsala: Ing. Anděla Matiášová, Ph.D. 

Zpracovali: Mgr. Jiří Lazar a Ing. Dana Pospíšilová 


