Zpráva vedoucího sekce WSS Velký Rybník 11. 3. 2018
Dámy a pánové vítám na schůzi sekce, první schůze v roce 2018.
Počet členů naší sekce se již několik let zpátky pohybuje okolo sta členů. Na konci
roku 2017 měla naše sekce 91 členů, k dnešnímu datu má sekce rovných sto
členů.
Schůze sekce jsou pořádány minimálně jednou ročně, zde ve Velkém Rybníku,
v případě potřeby i na letních srazech. V loňském roce na srazu oficiální schůze
neproběhla.
V roce 2017 se konal letní sraz sekce v Dymokurech v areálu školy. Spalo se ve
stanech, náročnější se ubytovali v nedalekém penzionu. Stravování bylo
zajištěno v restauraci na hřišti vzdálené cca 20m od stanů. Sraz byl připraven
v takovém duchu, aby měl každý účastník možnost si vybrat z aktivit, které mu
jsou blízké. Byly prováděny nácviky přinášení, vodní práce, nácviky v lese, který
se nacházel vedle našeho tábořiště. Sportovní aktivity byly opět velmi žádané
nejen vůdci, ale i jejich mazlíčky. Byla připravena překážková dráha a nejvíce
navštěvovaná atrakce bylo štvaní igelitového nesmyslu. Součástí srazu byly
i výlety a exkurze. Svezli jsme se v Poděbradech po Labi parníkem a navštívili
jsme Jabkenickou oboru. Měli jsme štěstí a mohli jsme pozorovat i dančí zvěř,
která je pro tuto oboru typická.
V poslední době je možné sledovat na internetu, že se majitelé WSS navštěvují
na různých společných akcích včetně lovů. Tato účast na loveckých akcích jistě
pomáhá rozvíjet lovecké vlohy našich svěřenců a v neposlední řadě je to dobrá
prezentace našeho plemene. Pokud bude mít někdo zájem i v letošním roce
připravit jednodenní akce určitě se okruh zájemců najde. Podobné akce a účast
na nich pomáhá rozvíjet a zkvalitňovat mezilidské vztahy členů naší sekce a
sympatizantů našeho plemene. Velmi pozitivně hodnotím vystupování členů naší
sekce při práci s mládeží (besedy ve školkách a školách). Děkuji tedy všem, kteří
dělají osvětu plemeni, a věřím, že budou pokračovat v nastaveném tempu i
v letošním roce.
Děkuji Ing. Matiášové a Bc. Jirovské za práci na zkvalitňování našeho sekčního
webu. Pokud máte návrhy na další zlepšení, připravte si je prosím do diskuze.

Myslím, že naše stránky mají estetickou i vypovídající hodnotu, ale je stále co
zlepšovat.
Dále děkuj všem, kteří ji po několik let pomáhají při organizaci klubových akcí
zejména výstav. Mnohokrát jsme hovořili na našich schůzích o možnostech lépe
prezentovat naše plemeno v různých odborných a jiných periodikách. Vaše
návrhy prosím opět v diskuzi. Na poslední schůzi sekce byly vyprodány
propagační předměty a samolepky. V diskuzi je možné si tyto samolepky opět
objednat. Budou distribuovány na letošním letním srazu v Kostelních
Střimelicích. Organizátorkami letního srazu jsou Tereza a Lucka. Tyto dvě
jmenované vás seznámí termínem a vlastní přípravou našeho setkání. Předávám
slovo.
Děkuji za pozornost a všem v tomto roce přeji hodně zdraví, pohody a hezkých
chvil s vašimi mazlíčky.
V Dymokurech 7. 3. 2018
Jiří Lazar

