
Zpráva vedoucího sekce WSS Velký Rybník 20. 3. 2016 

Sekce WSS má stabilní členskou základnu čítající řádově 100 členů, včetně 

zahraničních.  

Schůze sekce jsou pořádány pravidelně minimálně dvakrát ročně. Poslední schůze 

sekce proběhla na letním srazu v Kostelních Střimelicích 25. 7. 2015. Této schůze se 

zúčastnilo 22 členů a čtyři hosté. 

Již tradičně se v loňském roce konal letní sraz sekce a přátel WSS. Akce byla velmi 

pečlivé připravená, za což patří velký dík hlavním organizátorkám Tereze Tinglové a 

Lucce Nohýnkové a samozřejmě i dalším, kteří jim pomáhali. Vždy je těžké vymyslet 

něco nového, ale organizátorky dokázaly, že nápady mají. Každý účastník srazu měl 

možnost se všech připravených aktivit dle svého rozhodnutí účastnit, včetně 

individuálních a společných nácviků na zkoušky a soutěže. V letošním roce se bude 

konat sraz opět po delší odmlce v Častolovicích v termínu 28. až 31. července. 

Organizací letního srazu byl pověřen Ing. Pavel Soukup, který určitě nezklame. Srazy 

v Častolovicích u Soukupů byly vždy velmi příjemné a vzorně zorganizované. 

Vedení sekce podpoří i další menší akce, které budou utužovat kolektiv sekce nebo 

prezentovat naše plemeno u široké veřejnosti. Chceme do života sekce zapojovat 

stále větší okruh nadšenců z našich řad, ale i dalších. Máme na mysli jednodenní 

nebo dvoudenní aktivity organizované na regionálních úrovních (společné vycházky, 

účast se psy na společensko-kulturních akcích atd.). Je vždy nutné o těchto 

aktivitách prostřednictvím webu nebo jinak prokazatelně informovat ostatní členy 

sekce. 

Velmi kladně hodnotím, že nám v sekci přibývá mladých členů, kteří jsou velmi 

úspěšní na zkouškách z výkonu, výstavách i v chovatelské činnosti. Své psy 

využívají v lovecké praxi a tím reprezentují WSS před mysliveckou veřejností. 

V poslední době na loveckých akcích potkávám stále více velššpringrů, kteří podávají 

bravurní výkony při aportech nebo při nahánění. Jen tak dál. 

V roce 2015 se našim svěřencům dařilo na zkouškách z výkonu a soutěžích. Jen pro 

informaci. WSS se účastnili na těchto typech zkoušek: ZV, KZV, PZ, KPZ, BZH, LZ, 

SVP, KSVP, VZ a MKVZ. VZ úspěšně absolvoval Gintonic Minebea a MKVZ 

úspěšně absolvovala Bereta Idol Bohemia. Všem, kteří připravují své svěřence na 

zkoušky z výkonu, přeji hodně zdaru a štěstí.  

Ačkoliv doposud nevyšel klubový zpravodaj, za naši sekci jsme v termínu dodali do 

zpravodaje příspěvky a články členů naší sekce. Bylo by možná dobré popřemýšlet, 

zda by se mohli různé příspěvky našich členů objevovat i na sekčním webu v nové 

rubrice. Jednalo by se o články zaměřené na předávání zkušeností s výcvikem, 

překlady článků ze zahraničí, zážitky z lovu, zážitky z cestování s pejsky a další. 

Sekční webovské stránky navštěvuje široká veřejnost a toto by mohlo návštěvnost 

našich stránek ještě zvýšit. Za vedení našeho webu děkuji z tohoto místa Ing. Anděle 



Matiášové, Ph.D., která se stará o jeho pravidelnou aktualizaci. Chtěl bych jen 

upozornit, že Ing. Matiášová stejně jako ostatní funkcionáři klubu vykonávají své 

funkce ve svém volném čase při zaměstnání, a proto prosím o shovívavost, pokud 

není reagováno na vaše dotazy a podněty okamžitě. Co se týká dalších možností 

propagace, zajišťuje sekce drobné předměty s motivy WSS. Jedná se o samolepky, 

nášivky, přívěsky, trička a podobně. Mezi členy jsou tyto drobnosti velmi oblíbené. 

V poslední době ubylo článků o našem plemeni v odborných, ale i dalších 

časopisech. Přivítal bych vaše příspěvky. 

Můžete mi váš příspěvek zaslat a já se pokusím tento příspěvek pod vaším jménem 

umístit do některého z těchto médií. 

Děkuji za pozornost a přeji si, aby v sekci i nadále panovala příjemná spolupracující 

nálada, abychom měli chuť se nadále scházet a řešit jen ty příjemné věci. 

 

V Dymokurech 17. 3. 2016 

Mgr. Jiří Lazar 

 

 

 


