
 

Zpráva Návrhové komise ve složení Mgr. Kubíčková, 

p. Jirovská DiS, Ing. Hendrych – USNESENÍ  
 

 

Členská schůze sekce WSS KCHLS konaná 31. 3. 2019 v Motelu Velký Rybník, Pelhřimov, po 

projednání všech zpráv bere na vědomí, schvaluje a ukládá níže uvedené: 

 

Členská schůze bere na vědomí: 

 zprávu vedoucího sekce Mgr. Jiřího Lazara o chodu sekce WSS za rok 2018, 

 zprávu poradkyně chovu Ing. Dany Pospíšilové za rok 2018, 

 zprávu z výboru KCHLS a chovatelské rady, 

 vyhodnocení nejlepších pracovních a výstavních jedinců za rok 2018 a udělení poháru 

Františka Limla, 

 konání letního srazu v termínu od 26. – 28. 7. 2019 v Dymokurech, 

 informaci ohledně měření a zápisu kohoutkové výšky jedinců WSS, 

 konání KV a SV v Náměšti na Hané v květnu 2019, konání KV bez zadání titulu Klubový 

vítěz v Kolíně v říjnu 2019, 

 zadávání titulu CACT bude náležet pouze akcím pořádaným klubem KCHLS, 

 zpoplatnění expresního vydání krycího listu v hodnotě 100 Kč (dříve než 30 dní od žádosti), 

 respektovat doporučenou prodejní cenu štěňat – cca 15 000 Kč. 

 

 

Členská schůze schvaluje: 

 používání nového formuláře pro uchovnění jedinců WSS, 

 možnost oponentního posudku při nesouhlasu se zapsanou kohoutkovou výškou jedince 

v průkazu původu – viz Zápis z výboru z 31. 10. 2018. 

 

 

Členská schůze ukládá: 

 zajištění zprávy o hospodaření KCHLS a následné poslání zájemcům emailem, 

 prověření časového harmonogramu u zkoušek pořádaných KCHLS – např. KVZ, 

 zajištění cenové nabídky na ročenku WSS a případný zájem členů, 

 úpravu změnu názvu „Databáze chovných psů a fen“ na „Interní databáze chovných jedinců 

WSS“, 

 členům sekce WSS posílat výsledky výstav, pokud se chtějí účastnit soutěže 

o Nejúspěšnějšího výstavního jedince WSS. Výsledky posílat na email Ing. Matiášové 

nejpozději do 14 dnů od konání akce. 

 

 

O zprávě návrhové komise bylo hlasováno s tímto výsledkem: 

  PRO hlasovalo:  26 hlasů 

  PROTI hlasovalo:  0 hlasů 

  Zdrželo se:    0 hlasů 

 

 

Závěr: 

Zpráva byla přijata.  


