
Zpráva ekonoma a matrikáře 

Zdravím Vás a posílám zprávu o financích k 8.9.2016, atd. 
Pokladna: 17.094,- 
PS běžný ú: 57.917,- 
PS term. ú: 50.000,- 
Fio běžný ú: 515.399,- 
Fio term. ú: 101.884,- 
Celkem : 742.294,- Kč. 
Předběžná závěrka ke dni 08.06.2016: + 11.982,- Kč.  
Předběžná závěrka je sice v plusu, ale máme příjem za nadpočetná štěňata, kterých mám uhrazeno 
16 – 32.000,- Kč.  
 
Můj osobní názor na zisk z výstavy v Zákupech: myslím, že na uvedené příjmy jsou moc velké náklady 
a zisk není příjmům odpovídající. Náklady na rozhodčí jsou hrozné. Nechápu cesťák a odměnu ani pro 
Ing. Vlasáka, který je téměř místní – cca 60 km.  
Dále posílám seznam členů ke schválení, předběžnou účetní závěrku a seznam uhrazených krytí. 
Členů máme 336. 
 

Jaroslav Sajbot 

Zpráva poradce chovu MOK, MOD, STA 

MOK:  
K 9.9.2016 bylo vydáno 36 krycích listů.  
Ve 36 vrzích (19 vrhů na základě KL z roku 2016 a 17 vrhů na základě KL vydaných v roce 2015) se 
narodilo 271 štěňat (138 psů a 133 fen). 
U dvou fen nebylo krytí využito, jedna fena nezabřezla.  
MOD: 
Byly vydány 2 krycí listy. Ve dvou vrzích se narodilo 6 psů a 11 fen.  
 
Návrhy k projednání: 
Stále trvá problém se včasným dodáváním dokumentů - potvrzených krycích listů, hlášení vrhů. 
Nejedná se mnohdy o dny, ale týdny, či dokonce měsíce.  
Je tedy nutno projednat další postup v případech, kdy dochází k velkému prodlení.  
Navrhuji výboru zrušit VDCH v rámci klubových zkoušek. Jedná se o stabilně nízký zájem ze strany 
členů, což je pochopitelné a je zbytečné zajišťovat pro jednoho či dva psy komisi pro posouzení.  
Návrh rozhodčích z exteriéru - je potřeba, aby se jednalo o spolupráci v podání návrhů, ne o práci 
jednoho člověka.  
 

Sylva Lepičová 

Zpráva poradce chovu HO 

PP -úhyn chovné feny Bona z Konírny, vydané doporučení ke krytí Nora ze Straž.lesů(fena prodána 
SR),Cecilka z Konírny x Pollo ze Straž.lesů. 

NDO-vrhy: Mara z Adamovských revírů x Kendy z Plzínů 5p a 2 f, Janka z Adamovských revírů x Kendy 
z Plzínů 3p a 3 f,Xena z Těšnice x Lennox vom Schaar 4p x 5 f. Nakryté feny: 31.7. Kony z Plzínů x 
Immo v.d. Neffelbachaue, 7.8. Arina z Korábku x Jack z Adamovských revírů,19.8. Bára ze Svákovské 
skalky x Zero z Těšnice.  

Radek Duda 


