
1 

Zpráva vedoucího sekce WSS  
na členské schůzi dne 29. března 2009 v Humpolci 

 
 

Milé dámy, váţení pánové, kolegyně a kolegové kynologové, 
dovolte mi abych Vás seznámil se zprávou vedoucího sekce WSS, která obsahuje rekapitulaci činnosti sekce v roce 

2008 a plán akcí na rok 2009. 

 
Schůze sekce WSS v roce 2008. 

 
Členové sekce WSS se v roce 2008 sešli na dvou řádných členských schůzích.  

První z těchto schůzí byla plánovaná a uskutečnila se 13. dubna v restauraci Křib v České Třebové, zúčastnilo se jí 

22 členů a 8 hostů. Kromě zprávy vedoucí sekce WSS Ing. Pospíšilové a zprávy poradce chovu WSS JUDr. Hotaře za 
rok 2007 byli na této schůzi členové sekce informování o průběhu a výsledcích konference KCHLS, která se konala 15. 

března v Třebíči. Zprávu o konferenci podala Ing. Dana Pospíšilová, doplňující informace zazněly od zbývajících 
delegátů na konferenci Ing. Bohuslava Zemánka a Zdeňka Šilbergera. Od data konference začaly platit pro plemeno 

WSS nové chovné podmínky, které byly schváleny členskou schůzí sekce dne 28. října 2007. Schůze sekce potvrdila 
volbou ve funkci vedoucí sekce Ing. Pospíšilovou (21 hlasů pro, 1 hlas proti) na další čtyřleté funkční období. Během 

schůze měli být vyhlášeni nejúspěsnější jedinci plemene WSS a udělen putovní pohár Františka Limla, ale pro nezájem 

členů poslat výsledky svých psů k vyhodnocení se toto nemohlo uskutečnit. 
 

Druhá členská schůze sekce WSS v loňském roce se konala 26. října 2008 v Brněnské restauraci Přístav u Emila. 
Účast na této schůzi byla dvojnásobná v porovnání se schůzí konanou na jaře, celkem bylo přítomno 42 členů a 1 

host. Kromě hlasů přítomných členů byly při hlasování vyuţity plné moci 5-ti nepřítomných členů, kteří zmocnili 

písemně své zástupce z řad členů a svých rodinných příslušníků. Tato členská schůze byla svolána proto aby přijala 
opatření v souvislosti s neuspokojivou situací ve sloţení chovné základny WSS. Členové byli seznámeni se stavem 

vedení sekce kdy dosavadní poradce chovu JUDr. Bohumil Hotař rezignoval a výbor KCHLS pověřil výkonem funkce 
vedoucí sekce Ing. Danu Pospíšilovou. Po multimediální prezentaci stavu chovné základny WSS, kterou připravila a 

přednesla Ing. Pospíšilová následovala diskuse a po ní přijetí mírnějších chovných podmínek pro naše plemeno ve 
kterých došlo především ke sníţení nároku na hlasitost. V souvislosti s výkonem funkce poradce WSS rezignovala Ing. 

Pospíšilová v dalším průběhu schůze na post vedoucí sekce a navrhla mě jako vhodného kandidáta. Členská schůze po 

krátké diskusi jejíţ součástí bylo moje představení členské základně provedla volbu a zvolila mě hlasy všech 
přítomných za vedoucího sekce WSS na období do příští klubové konference. Členská schůze sekce byla dále 

informována o konání kongresu ESA v Třeboni a zvolila jako zástupce sekce na této akci (kromě vedoucího sekce a 
poradkyně chovu) Ing. Andělu Matiášovou, Ing. Bohuslava Zemánka a Ing. Vladimíra Hradského. Zároveň také 

pověřila pana Jindřicha Fencla a Ing. Bohuslava Zemánka aby se svými WSS Gabi Jifex a Noor Twigle reprezentovali 

naše plemeno při ukázkách práce na kongresu ESA v Třeboni. 
 

Letní sraz sekce WSS v roce 2008. 
 

Pořádání letních srazů sekce WSS se stalo jiţ zaběhnutou tradicí, která má mezi určitou skupinou členů sekce 

velkou oblibu především díky atmosféře, která při této akci vţdy zavládne. V loňském roce se letní sraz uskutečnil 
v termínu 21.-24. srpna 2008 v rekreačním areálu Jiţní portál v Újezdu u Černé Hory. Program srazu obsahoval 

především výcvik loveckých disciplin se zaměřením na začínající vůdce a psy, ale také práci na pobarvené stopě, která 
se mohla uskutečnit díky přípravě, kterou zajistili Ing. Matiášová a Ing. Zemánek v blízké honitbě jejich mysliveckého 

sdruţení. Jako zpestření a uvolnění pro všechny účastníky akce bylo jedno odpoledne vyplněno řadou netradičních 
soutěţí v jejichţ průběhu přišly ke slovu i připravené překáţky pro disciplínu agility. Zvýšení odborného povědomí členů 

sekce měla za cíl přednáška a beseda na téma genetiky s Ing. Klementem z Mendelovy zemědělské a lesnické 

univerzity, která se setkala s velkým zájmem a sám přednášející byl příjemně překvapen vysokou úrovní pokládaných 
dotazů. Na loňském letním srazu sekce se celkem zúčastnilo 52 členů a jejich rodinných příslušníků se 34 psy mezi 

nimiţ samozřejmě drtivou převahu měli WSS. 
 

Pořádáni speciální výstavy slídičů v Ţebětíně. 

 
Speciální výstava slídičů, která se konala 7. září 2008 v Brně-Ţebětíně byla uspořádána výstavním výborem, který 

byl z naprosté většiny tvořen členy sekce WSS a jim zdatně sekundovali někteří členové sekce ASS. Posuzování na této 
výstavě probíhalo ve čtyřech kruzích, posuzovali 3 rozhodčí ze zahraničí a jeden rozhodčí domácí. Celkem bylo na 

výstavu přihlášeno 269 psů 11-ti plemen. Nebylo to však poprvé kdy byl podíl členů naší sekce na pořádání takto 
důleţité akce takto vysoký, protoţe i v roce 2007 prakticky shodný kolektiv pracoval na přípravě a zdárném průběhu 

klubové výstavy slídičů v téţe lokalitě. Tyto výstavy jsou důkazem, ţe i sekce s poměrně malým počtem členů dokáţe 

zajistit akci na evropské úrovni. Spokojenost účastníků obou výstav je toho nejvyšším důkazem. 
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Stav členské základny sekce WSS, srovnání roků 2008 a 2009 

 
V této části mojí zprávy, váţení přítomní, bych Vás rád seznámil se stavem členské základny sekce WSS na 

přelomu let 2008/2009. Veškerá data pocházejí z matriky ze dne 4. září  pro rok 2008 a z 3. února a 9. března pro rok 

2009. 
 

Stav členské základny WSS 

 Počet členů Průměrný věk Nárůst/úbytek Nárůst/úbytek 

Rok 

2008 
(data ze 4. 
září 2008) 

111 členů 

(z toho 3 

zahraniční) 

47,9 roku 0 členů 0,00% 

Rok 

2009 
(data ze 3. 

února 2009) 

69 členů 

(z toho 3 
zahraniční) 

48,8 roku -42 členů -37,80% 

Rok 

2009 
(data z 9. 

března 
2009) 

84 členů 

(z toho 3 

zahraniční) 

 48,7 roku -27 členů -24,30% 

 

 
K úbytku členů sekce došlo při placení členského příspěvku na roky 2009 a 2010, který byl splatný ke 31. prosinci 

2008. 

Mezi osobami, které neuhradily členský příspěvek KCHLS na roky 2009 a 2010 je i několik majitelů chovných jedinců 
plemene WSS, to ale neznamená, ţe tito nebudou moci býti pouţiti v chovu. Klub má zpracované podmínky, které 

umoţňují chovat plemena sdruţená v našem klubu i nečlenům. 
 

 
Plán činnosti sekce na rok 2009 

 

První plánovanou letošní akcí sekce WSS je tato schůze, které se právě účastníme. 
 

Druhou, plánovanou letošní akcí naší  sekce je tradiční letní setkání, které se uskuteční 16. – 19. července ve 
východočeských Častolovicích. Garantem akce je člen sekce Bc. Pavel Soukup. 

 

V současné době připravujeme elektronickou ročenku, kterou chceme v podobě CD disku věnovat kaţdému 
účastníkovi kongresu ESA v Třeboni. Členům sekce a dalším zájemcům bude CD nabízeno ke koupi za cenu 100,00 Kč 

na všech sekčních akcích, případně si jej budou moci nechat poslat poštou na dobírku od vedoucího sekce. Od výboru 
KCHLS máme na realizaci tohoto projektu přislíbenou částku 5.000,00 Kč, která z větší části pokryje věcné náklady. 

 
Jak jistě všichni víme tak stěţejní akcí v letošním roce je EVROPSKÝ KONGRES ŠPANĚLŮ (ESA), který se uskuteční 

dne 29. května 2009 v Třeboni. Dne 30. května 2009 se pak v Třeboni bude konat EVROPSKÁ SPECIÁLNÍ VÝSTAVA 

ŠPANĚLŮ (ESA) a 31. května 2099 KLUBOVÁ VÝSTAVA KCHLS.  
 

Na závěr mojí zprávy bych Vás rád upozornil na vynikající úspěch, kterého dosáhl na letošní výstavě Crufts v britském 
Birminghamu pes WSS „Ralf Jankina záhrada“ vedený jeho chovatelkou Mgr. Janou Janekovou ze slovenského 

Šamorína, jeţ je členkou naší sekce a účastnila se třeba i loňského letního srazu. Tento pejsek je zástupcem 5. 

generace WSS v CHS „Jankina záhrada“ a jeho otcem je EASTFARM'S Dynamite Duck jehoţ majitelem je Ing. Bohuslav 
Zemánek. 

 
 

v Humpolci 29. března 2009      Zdeněk Šilberger 

         vedoucí sekce WSS 


