
Zpráva Návrhové komise ve složení Irena Hůlková, Luděk Cienciala, Pavel Hendrych – USNESENÍ 

Členská schůze KCHLS sekce WSS 5. 3. 2017 v místě Humpolec - po projednání všech zpráv, bere na 

vědomí, schvaluje a ukládá níže uvedené: 

 

1) Členská schůze bere na vědomí: 

- Zprávu poradkyně chovu paní Dany Pospíšilové z výboru KCHLS 

- prohlášení pana Zdeňka Šilbergra 

- zprávu vedoucího sekce pana Jiřího Lazara o chodu a postupném zlepšování prezence 

WSS na veřejnosti a zlepšování vnitřních procesů sekce 

- zprávu poradce chovu paní Dany Pospíšilové o: 

o novém správci webové databáze chovných jedinců 

o ukončení platností vystavených krycích listů do 31. 12. 2016  

o zdravotním stavu nově uchovňovaných jedinců 

o povinném hlášení chovatelských stanic (dále jen CHS) o narození jedinců 

- informaci paní Lucie Jírovské o přípravě mapy CHS které jsou členy KCHLS/WSS 

- povinné vrácení krycích listů vystavených do 31. 12. 2016,  

- nové krycí listy vystavované na období 2018 budou vystavovány již od 1. 12. 2017 a to 

i na další roky s tzv. měsíčním předstihem 

2) Členská schůze schvaluje: 

- Vyhodnocení nejlepších pracovních jedinců 

- vyhodnocení nejlepších výstavních jedinců 

- udělení poháru pana Františka Limla 

- návrh na opětovné hlášení vrhu štěňat do 10 dnů po narození 

- započítávání všech loveckých zkoušek do vyhodnocování jedinců 

- návrh na vypracování uvedení do provozu mapy CHS a to pouze členů KCHLS/WSS 

- termín společného setkání a 2. členské schůze 27. 7. 2017 v Dymokurech 

3) Členská schůze ukládá: 

- Projednat doporučení k omezení počtu krytí chovným psem a připravit pro toto pravidla 

a to do příští členské schůze 

- připravit pravidla pro soutěž/vyhodnocení neloveckých zkoušek a dovedností a to do 

příští členské schůze 

- průběžně pokračovat na aktualizaci a rekonstrukci sekčních webových stránek 

 

O zprávě Návrhové komise bylo hlasováno s tímto výsledkem: 
Pro hlasovalo: 32 členů 
Proti hlasovalo: 0 členů 
Zdrželo se: 2 členové 
Přítomno:  34 členů 
Zpráva byla přijata. 
 
Zapsal Ing. Pavel Hendrych v.r. 


