ZPRÁVA VEDOUCÍHO SEKCE WSS
NA ČLENSKÉ SCHŮZI DNE 25. BŘEZNA 2012

1. Členská základna sekce WSS
Na členské schůzi sekce WSS konané dne 6. března 2011 v Brně byli její účastníci informováni o vývoji počtů členů
sekce WSS v letech 2008 až 2011. Původní tabulku jsem pro kompletnost této zprávy ještě doplnil o poslední
řádek, který čerpá informace z klubové matriky uzavřené k 27. listopadu 2011.
Členská základna sekce WSS 2008 až 2012
Období

počet členů sekce WSS

nárůst/úbytek počtu
členů

nárůst/úbytek počtu
členů

Září 2008

111

-

-

Únor 2009

68

-43

-38,74 %

Listopad 2009

93

25

+36,76 %

Duben 2010

100

7

+7,53 %

Listopad 2010

104

4

+4,00 %

Únor 2011

65

-39

-37,50 %

Listopad 2011

108

43

+66,10 %

Březen 2012

110

2

+1,85 %

V listopadu 2011 měla sekce WSS 108 členů, což znamená, že byl vyrovnán úbytek, který vznikl na začátku roku
v souvislosti s placením členských příspěvků na období let 2011 a 2012. V současné době má sekce WSS 110
členů.

2. Členské schůze sekce WSS v roce 2011
Členové sekce WSS se v roce 2011 sešli na dvou plánovaných členských schůzích.
První z těchto schůzí se konala 6. března 2011. Z jednání schůze byl pořízen zápis, který byl otištěn ve
Zpravodaji KCHLS 1/2011 a je dostupný na sekčním webu. Na této členské schůzi se sešlo celkem 27 členů a
8 hostů. Část hostů tvořili členové sekce, kteří ale neměli vyřízené náležitosti související s úhradou členských
poplatků na roky 2011 a 2012, a proto se mohli schůze zúčastnit pouze jako hosté.
Součástí naplánovaného programu této členské schůze bylo také vyhlášení nejúspěšnějších jedinců WSS za rok
2011 v kategoriích "Nejlepší výstavní WSS" a "Nejlepší pracovní WSS" a také udělení "Poháru Františka Limla" pro
psa či fenu WSS, který v uplynulém roce nejlépe reprezentoval plemeno. Soutěže se vyhodnocují podle pravidel,
která byla v minulosti schválena členskou schůzí sekce WSS.
Druhá členská schůze sekce WSS se konala dne 30. července 2011 v Hradci Králové a byla součástí programu
"XVI. letního srazu chovatelů, majitelů a příznivců WSS. Také z jednání této schůze byl pořízen zápis, který byl
otištěn ve Zpravodaji KCHLS 2/2011 a je dostupný na sekčním webu. Hlavním důvodem konání této schůze byla
volba delegátů na konferenci KCHLS v roce 2012. Na této členské schůzi se sešlo celkem 26 členů a 8 hostů.
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4. XVI. letní sraz chovatelů, majitelů a příznivců WSS
Tradiční letní sraz WSS se v loňském roce konal v Hradci Králové-Kuklenách na 4. základně junáka. Prostor pro
konání srazu zajistil člen sekce WSS Ing. Kamil Rind. V minulosti se zde již srazy konaly, a proto nám toto prostředí
nebylo zcela neznámé. Honitbu pro výcvik v poli, v lese i ve vodě nám poskytlo Myslivecké sdružení Polabská lučina
v Předměřicích nad Labem. Honitba byla pro naše potřeby vhodná a dostatečně zazvěřená.
Letní sraz byl hojně navštíven. Při jeho oficiálním zahájení bylo na nástupu 43 osob se 28 welššpringršpaněly
a 7 psy jiných plemen. Nikdo neopustil sraz předčasně, naopak v jeho průběhu se k nám přidali další účastníci se
svými psy. Někteří na delší dobu, někteří třeba jenom na jedno odpoledne, tak jak jim dovolovaly jejich časové
možnosti.
O průběhu srazu jsme s poradkyní chovu Ing. Danou Pospíšilovou sepsali zprávu, která vyšla ve zpravodaji
KCHLS 2/2011 a na sekčním webu je dostupná spolu s odkazy na fotogalerie obsahující obrázky ze srazu pořízené
jejími účastníky.

5. Web sekce WSS a zpravodaj KCHLS
Pro informování členů sekce o dění spojeném s naším plemenem využíváme společně s poradkyní chovu
Ing. Danou Pospíšilovou ve velké míře sekční webové stránky, které průběžně vylepšujeme a především
doplňujeme informacemi důležitými pro chovatele i majitele psů a fen plemene welsh springer spaniel.
Ke konci roku 2011 jsme spustili zcela novou databázi chovných jedinců plemene welsh springer spaniel, která
je umístěna na serveru http://chovni-wss.ic.cz/. Splnili jsme tak úkol, který nám v usnesení uložila členská
schůze sekce dne 6. března 2011. Nová databáze si vyžádala několik měsíců práce tří lidí. S přestávkami jsem na
tvorbě databáze pracoval od poloviny září až do samého závěru loňského roku. Návrh a celkovou koncepci
databáze jsem vymyslel sám a použil jsem při tom grafické řešení použité na sekčních stránkách tak, aby byla
jasně patrná spojitost mezi oběma servery. Ve fázi plnění databáze daty se chovných fen ujala Ing. Dana
Pospíšilová, kterou jsem v tomto směru patřičně instruoval, a při plnění údajů u všech chovných psů mi velmi
výrazně pomohla moje manželka Petra. Po sloučení obou částí databáze, jejím umístění na zaregistrovaný server a
celkové kontrole funkčnosti jsem celý server předal Ing. Daně Pospíšilové, která jej bude dále obsluhovat. Nová
databáze nahradila původní stránky, které svým konceptem a obsahem již dlouho nesplňovaly požadavky na ně
kladené. Věřím, že jsme tímto počinem výrazně pomohli chovatelům, majitelům a zájemcům o plemeno welsh
springer spaniel v přístupu k přesným informacím o chovných jedincích.
V souvislosti s databází chovných welsh springer spanielů bych chtěl v této chvíli a z tohoto místa upozornit
majitele chovných jedinců, že záleží především na nich, zda informace na serveru budou aktuální. Využívejte,
prosím, v maximální možné míře toho, že jakmile Váš pes nebo fena složí úspěšně pracovní zkoušku nebo získá
nové čekatelství na výstavě nebo nový výstavní titul, tak tuto skutečnost oznámíte, nejlépe e-mailem, poradkyni
chovu. Ta může doplnit údaje ve svojí evidenci chovných jedinců a zároveň doplnit zápis u Vašeho chovného
jedince ve veřejně přístupné databázi.
Při tvorbě databáze chovných WSS jsme se rozhodli vytvořit pro každého psa či fenu samostatnou fotostranu,
na které je, kromě větší fotografie ve výstavním postoji, ještě počítáno s umístěním dvou menších fotografií
s krátkou textovou popiskou. Dodat tyto fotografie s popiskami zatím využili pouze 3 majitelé chovných psů
z celkových 34. O něco lepší situace je u chovných fen, kde další dvě fotografie na fotostraně má 8 chovných fen
z celkových 45. U fen je ale situace zase horší v tom, že 4 z nich nemají v databázi vůbec žádnou fotografii,
protože jejich majitelé nám žádné neposkytli ani přes naše urgence. Věřím však, že časem se chovatelé naučí tuto
možnost využít k lepší prezentaci svojí chovné feny a situace se zlepší.
Funkci administrátora sekčního webu již řadu let plní Ing. Anděla Matiášová, za což jí patří náš dík, vykonává
tuto činnost spolehlivě a bez nároku na odměnu. V nedávné době jste mohli zaznamenat výpadek dostupnosti
sekčních webových stránek na adrese wss.kchls.cz. Tento stav souvisel se změnou hostingu serveru, který se
prováděl po smrti Ing. Švába, na kterého byl celý klubový server registrován. Změnu hostingu jsem neprováděl ani
já ani administrátorka našeho webu Ing. Matiášová a o připravované změně jsem vůbec nebyl předem informován.
Teprve na základě mého vytrvalého upozorňování, že výpadek je delší než by se dalo čekat, se správce serveru pan
Mařík začal problému věnovat, aby s mým přispěním zjistil, že udělal chybu v nastavení cest k jednotlivým
subdoménám (konkrétně k sekčním stránkám WSS, ASS, AC a CS).
Pro část členů sekce je však stále internet těžko dostupným, nebo i zcela nedostupným informačním médiem.
Proto stále vnímáme jakou naléhavou potřebu vydávat "papírový" klubový zpravodaj, který přinese informace (byť
s pochopitelným časovým zpožděním) i této skupině členů. Rozsah zpravodaje určený pro sekci WSS se snažíme
využívat v maximální míře. Co bude obsahem "welššpringří" části klubového zpravodaje, je vždy výsledkem dohody
mezi mnou a poradkyní chovu, přičemž se snažíme upřednostnit dokumenty, které mají informační hodnotu
především pro chovatele welššpringršpanělů.
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Uzávěrka zpravodaje číslo 1/2012 je naplánována na 15. dubna 2012. Do tohoto termínu musím odevzdat
redakční radě zpravodaje veškeré welššpringří příspěvky zpracované tak, aby v budoucím zpravodaji nezabraly více
než 15 stran formátu A5, což je rozsah určený pro naši sekci. Už dnes vím, že většinu welššpringří části zpravodaje
bude tvořit zápis a usnesení z dnešní členské schůze.

5. Plemeno welsh springer spaniel na zkouškách z výkonu v roce 2011
Vyhodnocení soutěže o nejúspěšnějšího pracovního WSS za rok 2011 bude v dalším průběhu dnešní členské schůze
obsahem samostatného bodu v již schváleném programu. Nyní mi ale dovolte, abych Vás seznámil s tím, jaké
zkoušky a v jakých počtech absolvovali welššpringršpanělé v roce 2011.
Pro vyhodnocení účinkování plemene WSS na zkouškách z výkonu v roce 2011 jsem použil data poskytnutá
výcvikářem klubu Ing. Janem Horynou, který dostává kopie soudcovských tabulek slídičů ze všech OMS v ČR.
Musím však upozornit, že data není možno považovat ani za bezchybná ani za kompletní. Přesně podle definice
statistiky se jedná o přesné vyjádření nepřesné skutečnosti. Já sám jsem sestavu, kterou jsem obdržel od výcvikáře
Ing. Jana Horyny, doplnil v několika případech o chybějící zkoušky, které absolvovali welššpringršpanělé, a takto
upravený dokument jsem mu poslal zpět.
ZV

PZ

SVP

LZ

BZ

VZ

BZ ter.+jez.

Celkem

29

25

2

3

14

7

1

81

29/2

25/3

2/0

3/0

14/1

7/2

1/0

81/8

I. cena

10

11

2

2

8

2

1

36

II. cena

9

6

0

1

2

2

0

20

III. cena

10

8

0

0

4

3

0

25

2,03

3,00

-

2,00

-

3,0

-

-

Počet psů
Počet
zkoušek/kl
ubových

Průměrná
známka z
hlasitosti

Vysoký počet VZ je zkreslen tím, že jeden pes a jedna fena absolvovali v roce 2011 hned dvoje zkoušky tohoto
typu.
Welššpringršpanělům bylo v roce 2011 celkem 3x zadáno čekatelství CACT a 1x čekatelství Res. CACT.
V letošním roce 2011 se bude konat nejstarší, nejtěžší a nejprestižnější soutěž loveckých slídičů v České
republice, kterou je tradiční "Memoriál Mileny Štěrbové". Místem konání bude obec Lipová v okrese Cheb v termínu
15. až 16. září 2012. Pro plemeno welshspringerspaniel je rezervováno pět míst ve startovní listině a já doufám, že
vůdci z řad naší sekce se svými psy a fenami tato místa beze zbytku zaplní. Všem vůdcům i jejich svěřencům přeji
hodně zkouškového štěstí od začátku až do konce. Nejúspěšnější WSS si z MMŠ odnese putovní pohár, který pro
tuto soutěž věnovala CHS Jifex pana Jindřicha Fencla. Pohár mám momentálně v úschově já, protože na posledním
MMŠ jsem jej neměl komu předat.

6. Plán akcí na rok 2012
Kromě dnešní členské schůze, která právě probíhá, má naše sekce pro letošní rok v plánu činnost dvě akce,
které se překrývají časově i místem konání.
Tradičnější, co do počtu konání, a také delší, co do délky trvání, bude XVII. letní sraz chovatelů, majitelů
a příznivců WSS, který se uskuteční opět na stejném místě jako v roce 2011, na 4. základně junáka v Hradci
Králové-Kuklenách v termínu od čtvrtka 26. července do neděle 29. července 2012. Místo a termín konání srazu
v roce 2012 bylo schváleno členskou schůzí sekce konanou 30. července 2011. Také honitba pro výcvik psů bude
stejná jako v loňském roce. Za organizaci srazu jsou odpovědní vedoucí sekce a člen sekce Ing. Kamil Rind.
Akcí zcela netradiční, co do počtu konání, a také kratší než sraz bude I. Speciální výstava plemene Welsh
Springer Spaniel, která se bude konat v rámci programu letního srazu, ve kterém jsme pro ni vyhradili páteční
dopoledne 27. července 2012. Propozice a přihláška na tuto výstavu jsou k dispozici na klubovém a sekčním webu.
Hlavní zásluhu na tom, že se tato výstava uskuteční, má poradkyně chovu Ing. Dana Pospíšilová. Bude se jednat
o historicky první samostatnou speciální výstavu plemene welsh springer spaniel v České republice.
Předpokládáme, že účast vystavovatelů našeho plemene bude minimálně stejná, jako jsme byli zvyklí na klubových
a speciálních výstavách v minulých letech. Při organizování vlastní výstavy využijeme zkušenosti, které jsme získali
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jako organizátoři klubových a speciálních výstav slídičů v Brně-Žebětíně.

7. Závěr
Na závěr této mojí zprávy mi dovolte, abych Vám poděkoval za pozornost, kterou jste jí věnovali, a abych Vám
popřál mnoho úspěchů v kynologické sezóně roku 2012.
Děkuji.

V Ivančicích dne 22. března 2012
Zdeněk Šilberger
vedoucí sekce
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