
ZPRÁVA VEDOUCÍHO SEKCE WSS 

5. 3. 2017, VELKÝ RYBNÍK 

 

Sekce WSS má stabilní členskou základnu čítající k 31. 12. 2016 celkem 101 členů včetně 

zahraničních. V současné době ne všichni členové mají zaplacený členský příspěvek, tudíž 

aktuální stav bude upřesněn po dohodě s matrikářkou k 30. 4. 2017. Začátkem tohoto roku nás 

zastihla smutná zpráva, zemřel po dlouhé těžké nemoci náš dlouholetý člen a velký příznivec 

našeho plemene Ing. Vratislav Dušek. A nyní bychom minutou ticha uctili jeho památku. 

Schůze sekce WSS jsou pořádány pravidelně 2x ročně a to již tradičně zde v Humpolci a při 

letním srazu na přelomu července a srpna. 

Chtěl bych z tohoto místa poděkovat našemu dlouholetému členovi Ing. Pavlu Soukupovi a 

manželům Šimerdovým za přípravu a organizaci letního srazu v roce 2016 v Častolovicích. 

Pro mě osobně byl tento sraz i vzpomínkou na doby, kdy sraz byl organizován jeho otcem a 

velmi mě potěšilo, že Pavel v přípravě nezklamal a udržel nastavený standard. V měsíci 

červnu (25. 6. 2016) byl organizován výstup s našimi čtyřnohými svěřenci na Sněžku. Této 

akce se zúčastnilo 8 psů a 10 našich členů včetně rodinných příslušníků. Myslím si, že tuto 

akci by bylo možné zopakovat i v následujících letech. Opět apeluji na naše členy, aby 

podobná společná setkání organizovali v místě jejich domovů a další členové sekce mohli 

poznávat zajímavé kouty naší vlasti. Není nutné něco pečlivě připravovat a organizovat, jde 

jen o nápad a pozvání lze prezentovat na našem sekčním webu.  

V posledním období jsme řešili prezentaci plemene na sekčním webu, řešili jsme aktualizaci 

webu s možností dalších informací a to nejen pro naše členy, ale i příznivce a eventuální 

zájemce o štěňata z chovatelských stanic, které jsou zde prezentovány. Na struktuře a obsahu 

webovských stránek chceme v nejbližší době i nadále pracovat a prosím o připomínky a 

nápady z vašich řad, které by pomohli náš sekční web vylepšit a zvýšit o něj zájem. Současně 

jsme projednávali možnosti prezentovat naše plemeno v časopise „Pes, přítel člověka“ a zde 

byl dohodnut prostor pro vaše příspěvky v jakémkoli smyslu, které by dostaly naše plemeno 

do podvědomí široké veřejnosti. Pokud se rozhodnete o napsání příspěvku vč. fotografických 

příloh, posílejte je na mou mailovou adresu a společně se svými spolupracovníky zajistíme 

jejich zveřejnění. Co se týká aktualizace webu, zde bych chtěl poděkovat za velmi aktivní 

přístup Ing. Anděle Matiášové, Ph.D. a Bc. Lucii Jirkovské. V letošním roce na základě 



rozhodnutí výboru KCHLS bude po několikaleté pauze opět vydán Zpravodaj KCHLS. Bližší 

informace sdělí ve své zprávě poradkyně chovu Ing. Dana Pospíšilová. 

Letní sraz WSS na přelomu července a srpna bude již potřetí v Dymokurech. Podrobnosti 

k tomuto srazu včetně termínu, na kterém se dnes domluvíme, bude zveřejněn na sekčním 

webu a současně i v tištěné verzi letošního Zpravodaje KCHLS (přihláška se objeví na 

sekčním webu). Obsahem letního setkání bude již tradičně příprava na zkoušky lovecké 

upotřebitelnosti, výlety do okolí (plavba parníkem po Labi), odborné přednášky atd. 

Propagační materiály jsou pouze ve formě samolepek, které o přestávce bude možné si koupit. 

Zatím se jedná o zkušební množství a v případě vašeho zájmu bude dodělán další výtisk. 

Po celý rok se snažíte všichni prezentovat své jedince WSS na zkouškách a výstavách, za což 

vám patří velký dík a jako ocenění vaší snahy jsou vyhodnocováni nejlepší jedinci v psech a 

fenách na výstavách a zkouškách.  

V roce 2016 byli nejúspěšnější tito výstavní jedinci: 

PSI 

     Pořadí Jméno psa Jméno majitele Body Výstavy Průměr 

1. Cherokee Brixi´s Pride p. Brixí 406 7 58 

2. Through The Fire Eastfarm's Ing. Matiášová + Ing. Zemánek 461 9 51,22 

3. Aris Merylic Mgr. Uhrová 496 13 38,16 

      

      FENY 

     Pořadí Jméno feny Jméno majitele Body Výstavy Průměr 

1. Bereta Idol Bohemia MUDr. Doležalová 235 3 78,33 

2. Bee Bee Králův Hrádek p. Tinglová 211 5 42,2 

3. Gladys Merylic Mgr. Uhrová 399 10 39,9 

 

Absolutní vítěz je Bereta Idol Bohemia. 

Nejúspěšnější pracovní jedinci v roce 2016: 

PSI 

   Pořadí Jméno psa Jméno majitele Body 

1. Jeremy Jeff Ivančice L. Maršálek 1484 

2. Gangsta Minebea Š. Zálešáková 1403 

3. Irwin Merylic Mgr. Uhrová 1066 

    



    FENY 

   Pořadí Jméno feny Jméno majitele Body 

1. Rainbow Ivančice Z. Šilberger 1443 

2. Bereta Idol Bohemia MUDr. Doležalová 1407,25 

3. Arina Králův hrádek T. Tinglová 522 

 

Absolutní vítěz je Jeremy Jeff Ivančice. 
 

 

Na závěr této zprávy chci poděkovat všem, kteří se v roce 2016 účastnili zkoušek a výstav a 

kteří aktivně pracují pro naši sekci. 

 

V Dymokurech 4. 3. 2017                                                         Mgr. Jiří Lazar 

 

 


