
ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE 

SEKCE WSS 

Datum konání: neděle 11. března 2018, 10.00 hod. 

Místo konání: Motel Velký Rybník, Pelhřimov 

1 Zahájení 

 Schůzi zahájil vedoucí sekce Jiří Lazar. 

2 Prezence 

Viz prezenční listina (31 členů, 2 hosté) 

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 2018 

9.  Diskuze 

10.  Schválení usnesení 

11.  Závěr 

4 Zvolení návrhové komise 

Doc. Cienciala, pí Jirovská, Ing. Zemánek – všemi hlasy. 

Zápis ze schůze: Ing. Matiášová. 

5 Zpráva Ing. Pospíšilové z výboru 

 výbor klubu se schází dle potřeby několikrát do roka, řešeny jsou hlavně přípravy 

akcí, 

 jako velice úspěšná byla hodnocena Klubová výstava plemen KCHLS (mimo 

retrieverů) bez titulu KV, která se konala v Brně 14. 10. 2017, 



 v roce 2018 se KV a KV bez zadávání titulu KV bude konat v Náměšti na Hané  

28.–29. 7. 2018; speciální výstava v letošním roce uspořádána nebude, 

 chovatelská rada proběhne v červnu 2018, 

 Memoriál Mileny Štěrbové – 15.–16. září 2018 Litohoř, 

 tištěný zpravodaj klubu nebude vydán – dodáno málo odpovídajících příspěvků, 

 od roku 2018 je obnovena povinnost chovatele zasílat hlášení vrhu.  

6 Zpráva vedoucího sekce WSS 

Zprávu přednesl vedoucí sekce WSS Jiří Lazar: 

 stav členské základny k 11. 3. 2018 – 100 členů, v roce 2017 jedna schůze sekce, 

 zhodnocení akcí konaných v roce 2017, výzva k pořádání jednodenních akcí, o které 

byl v minulosti vždy zájem, 

 zhodnocení letního srazu 2017 a poděkování účastníkům za aktivní podíl na zdárném 

průběhu srazu,  

 poděkování Ing. Matiášové a Ing. Zemánkovi za organizaci KV v Brně a 

pí Sedlářové za výrobu keramické plakety pro tuto výstavu, 

 poděkování Ing. Matiášové a pí Jirovské za správu webu sekce a databáze chovných 

jedinců, 

 zlepšila se prezentace WSS na výstavách i pracovních zkouškách nejvyšší úrovně, 

 pozitivně hodnotil práci členů sekce na dětských dnech, besedách s mládeží apod., 

 na letním srazu WSS 2018 budou k dispozici nové propagační předměty a 

samolepky. 

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

7 Zpráva poradkyně chovu 

Zprávu přednesla poradkyně chovu WSS Ing. Dana Pospíšilová: 

 stručná informace o chovu WSS v roce 2017, 

 v letošním roce výrazný úbytek chovných fen z důvodu věku, 

 zdravotní stav populace WSS: 

 DKK – známy pouze výsledky kladných vyhodnocení (u jedinců zařazovaných 

do chovu), zatím lze stav populace WSS považovat za uspokojivý. 

 Poruchy štítné žlázy – zatím není sledováno, lze řešit vhodnou medikací, 

pozitivní jedince je doporučeno vyřadit z chovu. 

 Glaukom – začínají se objevovat pozitivní nálezy, vzhledem k závažnosti 

onemocnění doporučeno vyšetření očí opakovat vždy po 12 měsících. 

 kohoutková výška – populace WSS v ČR se začíná „zmenšovat“ – je nezbytné 

respektovat kohoutkovou výšku danou standardem plemene; měření budou probíhat 

výhradně na klubové a speciální výstavě.  

Pokud v kalendářním roce klubová výstava proběhne pouze v jednom termínu, je 

sekcí doporučena možnost uspořádat speciální výstavu WSS.  

Kompletní zpráva poradkyně chovu je zveřejněna na webu sekce WSS. 



8 Letní sraz WSS 2018 

Letní sraz WSS 2018 se bude konat 2. – 5. 8. 2018 v Kostelních Střímelicich v areálu 

myslivecké chaty, hlavní organizátorkou bude Tereza Tinglová. Podrobnější informace – 

včetně možností ubytování – budou spolu s přihláškou zveřejněny na webu sekce.  

9 Vyhodnocení nejúspěšnějších pracovních a výstavních jedinců 

Nejúspěšnější pracovní pes WSS v roce 2017 

Pořadí Jméno jedince Majitel Body 

1. Lucky Leicester Ivančice Ladislav Maršálek 1516, CACT 

2. Gangsta Minebea Šárka Zálešáková 720 

 

Nejúspěšnější pracovní fena WSS v roce 2017 

Pořadí Jméno jedince Majitel Body 

1. Arina Králův Hrádek Tereza Tinglová 627 

2. Ada od Heřmanického potoka doc. Luděk Cienciala 384 

 

Absolutní vítěz: Lucky Leicester Ivančice, maj. Ladislav Maršálek, 1516 bodů, CACT 

K opakovanému započítávání určitého typu zkoušek do pracovního hodnocení proběhla 

diskuse. Nejdůležitější ale je, že se se psem pracuje a že WSS jsou vidět na pracovních 

zkouškách a následně i v myslivecké praxi – každý nechť si sám zváží svůj pohled na tuto 

problematiku. Pravidla budou dále zachována, soutěže a ocenění jsou motivací pro majitele a 

chovatele. 

Nejúspěšnější výstavní pes WSS v roce 2017 

Pořadí Jméno jedince Majitel Průměr 

1. Cherokee Brixi’s Pride Zuzana Brixí 95,5 

2. Gangsta Minebea Šárka Zálešáková 69,5 

3. Irwin Merylic Mgr. Marie Uhrová 62,8 

 

Nejúspěšnější výstavní fena WSS v roce 2017 

Pořadí Jméno jedince Majitel Průměr 

1. Oxana Brixi’s Pride Zuzana Brixí 109,6 

2. Jane Eleanor Ivančice Pavel Hendrych 86,2 

3. Gladys Merylic Mgr. Marie Uhrová 38,66 

 

Absolutní vítěz: Oxana Brixi’s Pride, maj. Zuzana Brixí, průměr 109,6 



10 Udělení „Putovního poháru Františka Limla“  

Vedení sekce udělilo putovní pohár „Františka Limla“ psovi Gangsta Minebea majitelky 

Šárky Zálešákové. 

11 Diskuze 

Ing. Zemánek  

 dosud není zveřejněn zápis z chovatelské rady, která se konala v červnu 2017. 

Odůvodnění jednatelky KCHLS Ing. Pospíšilové pozdním dodáváním zpráv od poradců 

chovu nelze považovat za relevantní – tyto zprávy si zájemci mohou dohledat na 

stránkách sekcí. Chovatelé a majitelé chovných jedinců potřebují být informováni 

o aktuálních problémech řešených chovatelskou radou. Sekce WSS doporučuje zápisy 

z chovatelské rady zveřejňovat i bez zpráv poradců chovu, pokud tyto nebudou dodány 

ve stanovené lhůtě. 

Ing. Matiášová 

 upozornila, že od 25. 5. 2018 začne platit GDPR (Obecné nařízení o ochraně osobních 

údajů). Je třeba na toto nařízení reagovat a mít souhlas se zveřejňováním osobních údajů 

od majitelů i chovatelů chovných jedinců. Bez tohoto souhlasu bude na webu sekce 

zveřejňováno pouze jméno a příjmení majitele či chovatele chovného jedince. 

Přítomnými členy sekce bylo doporučeno vytvoření formuláře pro souhlas se 

zveřejňováním osobních údajů, který bude ke stažení na webu sekce. Vytvořením 

formuláře a jeho zveřejněním byli pověřeni Mgr. Lazar, Ing. Matiášová a pí Jirovská. 

Formulář bude na webu sekce zveřejněn do konce března 2018. Vyplněný formulář je 

třeba v papírové podobě s vlastnoručním podpisem poštou zaslat na adresu vedoucího 

sekce Mgr. Lazara do konce dubna 2018. 

 podle bodu 6 článku IV Práva členů Stanov klubu chovatelů loveckých slídičů platných 

od 1. 1. 2016 má člen klubu právo být informován o hospodaření KCHLS – zpráva 

o finančním hospodaření klubu nebyla zveřejněna již několik let.  

 www stránky některých chovatelských stanic nebyly po několik let aktualizovány – je 

třeba zvážit, zda má smysl odkazy na tyto stánky zveřejňovat. 

p. Maršálek  

 na klubové výstavě v Náměšti na Hané nebylo známo, kde a kým bude provedeno měření 

chovných jedinců. Následně mu do rodokmenu nebyly zapsány všechny požadované 

údaje. Jak sdělila poradkyně chovu, měření vždy probíhá po ukončení posuzování a 

povinností majitele je zkontrolovat si, zda mu byly zapsány všechny požadované údaje. 

Jméno rozhodčího, který bude měřit v nepřítomnosti poradkyně chovu, a kruh, kde po 

ukončení posuzování měření proběhne, budou nadále v dostatečném předstihu 

zveřejňovány na webu sekce. 

P. Šilberger 

 na zkouškách loveckých psů pořádaných OMS není pro WSS možné zadávání titulu 

CACT (u jiných plemen tato možnost je). Doporučil projednat možnost zadávání CACT 

pro WSS i na zkouškách pořádaných OMS. 

 nejsou k dispozici soutěžní zkušební řády. Ing. Pospíšilová se pokusí tyto soutěžní 

zkušební řády zajistit (bude proveden dotisk) a dát k dispozici na letním srazu. 



13 Závěr 

Vedoucí sekce WSS Mgr. Jiří Lazar poděkoval všem přítomným za účast a popřál jim hodně 

úspěchů s jejich svěřenci v nové kynologické sezoně.  

 

 

Zapsala: Ing. Anděla Matiášová, Ph.D. 

Verifikovali: Mgr. Jiří Lazar a Ing. Dana Pospíšilová 


