
Zápis ze společné schůze výboru KCHČF a chovatelské rady

konané dne 29. listopadu 2015 v Perknově

Přítomní: Morbicer, Javůrek, Rataj, Havlát, Herman, Pavlíková, Tinka, Matěják, 

Hosté: Dostál J., Hlaváč, Vent, Kročák, Matějáková, Dostál P., Ing. Horová

Chovatelská rada: Havlát, Herman, Kalivoda, Fekiač, Sobolík, Štich, Vysloužil

Omluveni:

Zdařil, Dostál J.

(viz prezenční listina – příloha č. 1)

1. Zahájení 

    Předseda Tomáš Morbicer zahájil jednání, přivítal všechny přítomné a hosty na schůzi 

výboru a upozornil na současně probíhající schůzi chovatelské rady, která probíhá odděleně 

od 09.00 h, po jejímž ukončení se všichni poradci chovu připojí k jednání výboru. Dále 

upozornil, že se jedná o poslední výborovou schůzi v roce 2015 a předposlední výborovou 

schůzi v celém volebním období.

2. Kontrola plnění úkolů z minulého jednání (Rataj)

Změna standardu – Ing. Havlát s Mgr. Ratajem zajistí provedení změny na ČMKU – úkol 

průběžně plněn – v jednání s ČMKU – čekáme na překlad p. Helena Dvořáková –

nemoc.

Zhodnocení schůze Jihočeské pobočky – minule nedodala zápis – do jednání výboru v září 

nedodán zápis stanoven termín pro poslání zápisu schůze Jihočeské pobočky KCHČF do 

20. září 2015

Úkol splněn – zápis zaslán krátce před konáním výborové schůze v listopadu.

Projednání zápisu samostatná zpráva místopředsedy.

Odběry pro USA

K tomu po diskuzi ve výboru rozhodnuto, že Středočeská pobočka zajistí první konkrétní 

odběry podle požadavků USA a co nejrychleji zašle do USA, tak, aby bylo možno podat na 

výboru dne 11. 9. 2015. Možnost poslat hotovost k proúčtování.

Do výboru v září nesplněno – z důvodu přípravy MJD – po ukončení se začne s odběry – po 

poradě s hlavním poradcem chovu vybrána zajímavá rodina s potomky po Aranovi 

z Novoveského lesa (olysalí i neolysalí jedinci různého stáří).



Splněno a sperma odesláno – ve spolupráci s paní prof. Connel, která přicestovala 

odebráno 8 vzorků, Aran z Novoveského lesa + 7 fen.

Časová náročnost 8 psů cca 5 hodin.

Výbor souhlasí s proplacením cestovních nákladů pro Ing. Dostála, Ing. Horáka a 

MVDr. Svoreňovou.

Případ Botík – dovolání Botíkem nepodáno, Okresním soudem Zlín poskytnuty listinné 

materiály předané soudu Botíkem, předáno Ing. Pavlíkové. Mgr. Rataj informoval členy 

výboru o možnostech vymáhání a nákladech na zastoupení. Mgr. Rataj připraví návrh na 

vydání platebního rozkazu.

Nesplněno – návrh bude připraven na lednový výbor, následně podáme. V případě 

rozhodnutí konference lze vzít návrh zpět.

Stanovy a Organizační řád klubu

K organizačnímu řádu zpracovanému Mgr. Ratajem nebyla ze strany členů výboru žádná 

připomínka, u stanov byla do návrhu zapracována připomínka Ing. Morbicera o způsobu 

jednání předsedy, místopředsedy a jednatele.

Úkol: Stanovy a organizační řád rozeslat na výbory poboček k připomínkám s termínem 

zaslání připomínek do 15. listopadu 2015, následně budou připomínky projednány na výboru 

v listopadu 2015.

Provede: Mgr. Rataj do 15. 9. 2015 splněno

Písemné připomínky pouze ZPČ pobočka

STČ, VČ, - bez připomínek

ostatní se nevyjádřili - bude samostatný bod schůze

Přeregistrace spolku

Výbor souhlasí s přeregistrací spolku a navrhuje jmenovitě uvést pouze osoby oprávněné 

jménem KCHČF jednat, tedy předseda Ing. Morbicer, místopředseda Javůrek a jednatel Mgr. 

Rataj. Dále se uvede počet členů výboru 9, a počet členů DR 3.

Splněno viz výpis z rejstříku

Dotace

Výbor vzal na vědomí informaci o připravených žádostech o dotace na MZE, souhlasí 

s podáním dotace

1. Na zlepšování výkonu ČF

2. Odběr vzorků na analýzu DNA v USA

A pověřuje Mgr. Rataje k podání žádosti na Mze ve stanoveném termínu (asi do 31.10.)

Splněno

- vyúčtování bude zasláno do 15. listopadu 2015 Ing. Pavlíkové!!!

MJD - splněno – vyúčtování předáno – správně a řádně vedeno



MFH – nedodáno urgováno – po urgencích doručeno v pátek v noci – Ing. Pavlíková 

s předaným vyúčtováním MFH nesouhlasí, bude řešit s p. Uchytilem.

Do konce roku předat na MZe jinak nebude možnost čerpat dotaci v dalším období

Logo otočení loga provedeno – splněno

Bude rozesláno všem členům výboru.

Volební řád připlaví Mgr. Rataj do 31. 1. 2016 na schůzi výboru – úkol trvá.

3. Informace o hospodaření klubu a vyúčtování akcí s dotací Mze (Pavlíková) 

Stav finančních prostředků k 29. 11.2015:

na hlavním účtu jsou uloženy finanční prostředky klubu

na vedlejším účtu 100,- Kč

Členský příspěvek na rok 2016 nemá zaplaceno 641 členů (celkem v současné době 881 

členů).

V říjnu 2015 došel na účet příspěvek z ČMKJ 29.000,- Kč 

V listopadu 2015 zaplacen všem vůdcům za účast na vrcholných akcích (nominace MRK, 

MRK, MKP) příspěvek podle směrnice klubu v celkové výši 13.500,- Kč 

Ekonomická situace klubu je výborná, plní se podle připraveného a schváleného rozpočtu, 

předpoklad výsledku hospodaření bude zisk.

Vyúčtování dotací viz předchozí bod.

4. Stav členské základny (Brzkovská)

Písemná zpráva, příloha č. 2

Přijetí nových členů:

Václav Gruber – schválen jako člen

Martin Kout  – schválen jako člen

V roce 2015 přijato 49 nových členů, t. j. o 16 členů méně než v roce 2014.

Počty a úbytky členů k 1. 12. 2015

Pobočka                 počet členů/úbytek proti roku 2014

Středočeská                       180/35

Jihomoravská                    179/11

Východočeská 150/22

Jihočeská 130/21

Severomoravská 109/9

Severočeská 71/17

Západočeská 52/7

Zahraniční 10/0

Celkem členů      881/122



5. Klubové zkoušky a soutěže 2016, hodnocení roku 2015 (Tinka)

Výcvikář Tinka zhodnotil výcvikový rok 2015 jako úspěšný, opět po roce (naposledy 2013) 

vyhrál český fousek MKP – Ing. Jaroslav Novotný s Fatimou z Lovčických tarasů.

V současné době nelze říci, kolik psů poběží v nominační soutěži.

Soutěž o pohár nejlepšího českého fouska za rok 2015 

Pes                                                                    počet bodů                         majitel

1. Dyk z Oslavského údolí                                -  3348,5 b.          Jaroslav Maša,Měnín 

2. Caro Max od Bouňovské studánky             -  1851,1 b.           ing. J. Michálek, Praha 

3. Chyta ze Staropleských luk                           -  1809,7 b.         Vojtěch Škrba, Pekla 

4. Alan od Svaté vody                                        - 1793,3 b.       Luboš Mrkvica, Telnice 

5. Alan ze Slunné paseky                                   - 1646,7 b.         Marek Latina, Nivnice 

6. Ira od Vavřineckého rybníka                        - 1612,9 b.     Štěpánka Jakubálová, Kolín 

7. Dyk z Otmického polesí                                -  1542,4 b.     Jaroslav Voříšek, Otmíče 

        Soutěž o pohár nejlepšího cvičitele českého fouska za rok 2015

   Vůdce                                        počet bodů            dosaženo se psy

1. Jaroslav Maša, Měnín           -  3348,5 b.     Dyk z Oslavského údolí                                 

2. Vojtěch Škrba, Pekla           -  1809,7 b      Chyta ze Staropleských luk                            

3. Luboš Mrkvica, Telnice        - 1793,3 b.      Alan od Svaté vody                                         

4. Marek Latina, Nivnice         - 1646,7 b.       Alan ze Slunné paseky                                    

5. Štěpánka Jakubáková, Kolín  - 1612,9 b.       Ira od Vavřineckého rybníka                         

6. Jaroslav Voříšek, Otmíče    -  1542,4 b.     Dyk z Otmického polesí                                 

Předán pohár Ing. Daně Brzkovské za nejlepší exteriér v roce 2014 (nepředáno JČ pobočkou).

Soutěže v roce 2016

MDrK – 26. – 28. srpna 2016 - OMS Vyškov

MJD – 17. – 18. září 2016 – OMS Praha západ

KPZ – 1. 5. 2016 – OMS Opava

JČ Derby – 6. a 7. srpna 2016 – OMS bude upřesněno

Výbor KCHČF souhlasí s vrácením MFH a MDrK v následujícím období (od roku 2017) opět 

na druhý víkend v září.

6. Žádosti o dotace pro rok 2016 podané na Mze (Rataj)

Mgr. Rataj informoval výbor KCHČF o podání dvou žádostí o dotaci jednak na zlepšování 

výkonu, jednak na spolupráci při výzkumu DNA s USA.

Do dne konání výboru nebylo známo, zda KCHČF se svými žádostmi uspěl.

MZe rozhodne nejpozději do 31. 12. 2015.

7. Příprava konference klubu a spádových schůzi poboček (Morbicer, Javůrek, Rataj)



-  Připomínky poboček k Stanovám a Organizačnímu řádu klubu (Rataj)

SM pobočka bez připomínek a návrhů k normativům

VČ pobočka bez připomínek a návrhů k normativům

STč pobočka bez připomínek a návrhů k normativům

Svč pobočka bez připomínek a návrhů k normativům

JM pobočka bez připomínek a návrhů k normativům

ZČ pobočka zaslala písemné návrhy

Projednány připomínky západočeské pobočky, výbor nesouhlasí se změnou stanovení 

počtu delegátů a sestává na svém stanovisku.

Na návrh západočeské pobočky upraveno čestné členství tak, že vznikem řádného 

členství se čestné členství pozastavuje, a zánikem řádného členství se čestné členství 

obnovuje. V návrhu stanov pro spádové schůze upraví Mgr. Rataj.

Návrh na změnu organizačního řádu nelze akceptovat.

-  Stanovení počtu delegátů a personální návrhy pro volby (Morbicer)

Výbor stanoví pro konferenci KCHČF dne 3. dubna 2016 následující klíč ke stanovení počtu 

delegátů:

Na každých i započatých 20 členů bude 1 delegát pobočky. Rozhodující je počet členů 

pobočky k 31. prosinci 2015.

Předseda rozešle podle stavu k 31. 12. 2015 přesné počty delegátů poboček a podrobné 

pokyny.

Pro personální návrhy funkcí byl stanoven I. termín do 31.12. Následně předseda zašle 

na předsedy poboček. Personální návrhy se projednají na spádové schůzi pobočky a tyto 

spádovou schůzí projednané návrhy se zašlou zpět předsedovi KCHČF, který je předá 

volební komisi.

-  Spádové schůze: termíny, program, zprávy, včetně jmenování delegátů a person. 

návrhy

StČ pobočka - 6. 3. 2016 Nepřevázka, restaurace Na statku

SvČ pobočka – 6. 3. 2016 – restaurace Libotenice,

ZČ pobočka – 27. 2. 2016 Merklín u Přeštic, restaurace U Josefa

JČ pobočka – 5. 3. 2016 Pištín, okr. České Budějovice, restaurace

VČ pobočka – 5. 3. 2016 Bříšťany, obecní restaurace

JM pobočka – 27. 2. 2016 Kulturní dům Čucice u Oslavan

SM pobočka – 5. 3. 2016 Fi SILADI Potštát, budova L ČR

Termíny a časy spádových schůzí budou zveřejněny ve zpravodaji na webových stránkách.

Spádové schůze nejpozději do 6. 3. 2016 a neprodleně po schůzi (nejlépe druhý den) 

zaslat elektronicky jednateli a předsedovi seznam delegátů.

Zápisy ze spádové schůze nejpozději do 20. března 2016 zaslat elektronicky 

místopředsedovi KCHČF.



8. Příprava Zpravodaje č.1/2016

1. Úvod – Morbicer

2. Spádové schůze + konference termíny

3. Adresář + složení orgánů

4. Výroční zpráva matrikářky - Brzkovská

5. Zprava hl. poradce chovu – Havlát

6. Seznamy chovných psů – Havlát

7. Plán klubových a speciálních výstav pro rok 2016

8. Plán klubových zkoušek

9. Přehled výsledků zkoušek po jednotlivých chovných psech

10. Vyhodnocení soutěží (výkon, vůdce, exteriér)

11. OLV 2015 – po pobočkách

12. Jubilanti 2016

13. Výstavy, zkoušky články

Uzávěrka zpravodaje do 15. prosince 2015, vydání a následné rozeslání do 31. ledna 2016.

9. Zpráva chovatelské rady (Havlát, Hermann)

    Klubové výstavy 2016, hodnocení výstav a výběru do chovu 2015 (Havlát)

Před jednáním výboru probíhala chovatelská rada, jejíž účastníci se následně připojili jednání 

výboru KCHČF.

- Informace o chovných psech

Do jednání výboru nově zařazeno 5 nových psů, ale počet bude určitě větší, neboť někteří 

majitelé ještě neposlali podklady pro uchovnění.

Vyřazeno 7 psů – převážně pro věk nebo úhyn, u jednoho psa skončila výjimka.

V současné době cca 100 chovných psů.

- Zásady pro oblastní poradce chovu

Podmínka rozhodčí pro VZ zkoušky ohařů a rozhodčí z exteriéru pro plemeno ČF

Kalivoda – nelze docílit exteriérového rozhodčího – nutno stanovit výjimku

Fekiač – do konce roku 2016 vstupní test

Řada lidí nezná podmínky pro to, co vše musí udělat, aby se mohl člen stát rozhodčím pro 

exteriér. Tato věc není v působnosti KCHČF, ale ČMKU. KCHČF každého svého člena 

podpoří. Mgr. Rataj zpracuje podrobný návod na čekatelství.

- Zápisní řád

Chovatelská rada navrhuje vrátit do ZŘ původní věru o použití chovného psa a stanovit jako 

podmínku pro uchovnění účast na KV nebo Speciální výstavě KCHČF. 

DO příštího výboru, tj. 31. 1. 2016 připravit změnu zápisního řádu. 

Provede: Rataj, Havlát, Herman



- Návrh rozhodčích na klubové výstavy

KV bez KV - Kačina 21. 5. 2016 – Vysloužil, Štich

KV s KV – Olomouc 24. 6. 2016 – Havlát, Herman

Spec. při MVP M. Bol. – 14. 8. 2016 – Sobolík

- Nejlepší exteriér, není vyhodnoceno, zatím 3 přihlášky.

- Případ stížnost pana Holického

Informoval o stížnosti chovatele Holického na Ing. Sobolíka jako poradce chovu. Výbor 

souhlasí se stanoviskem hlavního poradce chovu a ukládá mu odpovědět panu Holickému na 

jeho stížnost.

- Případ Adora z WB, import z Polska

Informoval o žádosti MVDr. Moravské, podané prostřednictví Ing. Sobolíka o udělení 

výjimky a vybrání do chovu, i když fena pochází po nechovném psu Borek z Chatrnosti. 

Chovatelská rada doporučuje výjimku neudělit.

Výbor souhlasí se stanoviskem CHR a setrvává na svém stanovisku, že psi a feny po 

nechovném psu Borek z Chatrnosti nebudou vybíráni do chovu, a pověřuje hlavního poradce, 

aby ve spolupráci s Mgr. Ratajem MVDr. Moravské odpověděli o nevyhovění žádosti o 

udělení výjimky.

Pro 7 členů                 Proti 0                     Zdržela se Ing. Brzkovská

10. Zprávy členů výboru, kronikářka, mezinárodní sekretář

Josef Javůrek

Zápis z Jihočeské spádové schůze mu byl doručen před pár dny, připraví podrobnou 

rekapitulaci.

Na spádové schůze připraví pro pobočkové schůze dopis.

Mgr. Rataj

Informoval o zpracované obraně KCHČF proti žalobě Ing. Porubského, seznámil výbor 

s obranou. Podle posledních zjištění byl pes Argo z WB opět prodán zpět do Polska. Při té 

příležitosti byla účastníkem schůze předána soudcovská tabulka psa Argo v WB, kde je 

hodnocen na PZ známkou 2 z chování po výstřelu. Bude zapracováno do obrany a vyjádření 

bude zasláno dne 30. listopadu 2015 Obvodnímu soudu pro Prahu 1.

Výbor souhlasí s vyjádřením k žalobě, tak jak bylo Mgr. Ratajem formulováno.

Kročák

Reagoval na dovozy

Konstatoval, že není dobré, když nemá pobočka zastoupení ve výboru.

Všem poděkoval za kamarádství a přátelství, končí ve funkci a nebude dále kandidovat na 

předsedu pobočky.

Sobolík

Poděkoval manželům Matějákovým za perfektní a obětavý přístup.



Dočkalová

Informovala o problémech při tvoření elektronické databáze chovných karet. Těžká 

spolupráce.

Konečný termín do 20. 12. 2015. Bude informovat.

Ing. Dana Brzkovská – matrikářka a jednatelka Jihočeské pobočky

1. Informovala o Sněmu ČMKJ
- konal se dne 26. 11. 2015 Na tý louce zelený v Praze 4.
- pozváno cca 40 chovatelských klubů, nepřítomno 11
- schváleny nové stanovy (soulad s novým občanským zákoníkem)
- bude vyčkáno na oficiální zápis a usnesení sněmu.

2. Přednesla dotazy na Výbor KCHČF od Jihočeské pobočky – napsané na schůzi 
výboru JČ pobočky dne 25. 11. 2015 a určený pro schůzi Výboru KCHČF dne 29. 
11. 2015

 Jaká je reálná vize spolupráce do budoucnosti mezi  KCHČF a klubem z USA?

Odpověď Výboru KCHČF
V USA odebírají štěňata ČF, Klub ČF z USA nás opakovaně zve na jejich zkoušky. Klub 
v USA respektuje, že jsme země původu plemene ČF a hodlají chovat podle našich zásad. 
Všechny psy nechávají testovat. Výsledek výzkumu nelze předvídat, ale nepochybně může 
napomoci chovu ČF i v ČR.

 Jaká je záruka, že se vyvezená štěňata českých fousků ´nerozmělní´ v 

grifonech?

Odpověď Výboru KCHČF
V USA došlo k tzv. převodnému křížení, metodu plemenitby, která není v zemích FCI 
používána. Kříženci po I. generaci ze spojení americký griffon a český fousek (otec Erik od 
Jezárek) byli výhradně pářeny s dováženými českými fousky. V klubu je více jak 80% 
čistokrevných českých fousků. Klub v USA se i přejmenoval a uvedl českého fouska ve svém 
názvu. Štěnata a psi českých fousků v USA jsou i nadále českými fousky. Lze říci, že 
původně chovaný americký griffon byl plně nahrazen českým fouskem. 
K tomu více Ing. Jaromír Dostál, Genetika a šlechtění plemen psů, Dona České Budějovice 
2007, strana 198 a následující.

 Jaké jsou výdaje a příjmy plynoucí z této spolupráce?

Odpověď Výboru KCHČF
Příjmy z této spolupráce nejsou zatím žádné, výzkum je na počátku. Podle uzavřené smlouvy 
nám bude poskytnut výsledek kompletního výzkumu, který americkému klubu předá 
Cornellova univerzita.
Náklady, které jsou hrazeny KCHČF jsou pouze na odběr a transport odebrané krve do USA. 
S ohledem na předpokládaný odběr nejméně 100 krevních vzorků se podařilo zajistit výhodné 
smluvní podmínky pro transport.

 Jaký je nový chovatelský záměr KCHČF se stále stoupající tendencí používat 

psy v registru (´křížence´) ve všech liniích? V roce 2010 bylo rozhodnuto je 

´přilévat´ pouze ve 2. a v 7. linii – a dnes jsou téměř ve všech liniích.

Odpověď Výboru KCHČF



Lze připustit, že III. a zejména IV. generace po přilití krve se objevuje ve více liniích, avšak 
V. generace (například potomci Fatimy od Lovčických tarasů – vítězky MKP 2016) budou 
označeni jako čistokrevní ČF, neboť původně přilitý NDO z PP vypadne. V V. a dalších 
generacích tedy již nebude přibývat potomků po přilití krve, které mnozí neoprávněně 
označují za „křížence“. Lze předpokládat, že do 10 let se nebudou rodit noví potomci, kteří 
budou vedeni v registru.
Podle názoru výboru je pochopitelné, že po výsledcích, jakých dosahují psi z chovatelské 
stanice z Lovčických tarasů, která je založena na feně Una z Kablaně pocházející z II. 
generace po přilití krve NDO, se ke zvýšení výkonu použili tito psi i v jiných liniích. 
Nicméně v páté generaci se bude jednat jak výše uvedeno o čistokrevné české fousky.

 Proč se člen nemůže přihlásit do pobočky, ve které chce být členem a musí být 

členem pobočky podle místa trvalého bydliště?

Odpověď Výboru KCHČF
Tato skutečnost vychází z Organizačního řádu KCHČF schváleného na konferenci v roce 
2011, článek 10, který zní:

Článek 10 
Oblastní pobočky a výbor poboček

1. Za účelem lepší spolupráce a informovanosti s členskou základnou a pro lepší řízení
a kontrolu chovu jsou zřízeny pobočky dle oblastí, v členění dle bývalého krajského 
členění (7 poboček, přičemž hlavní město Praha je součásti Středočeské pobočky).

2. Člen KCHČF je evidován v oblastní pobočce příslušné podle místa svého trvalého 
pobytu; o doporučení ke krytí žádá oblastního poradce příslušné pobočky a je 
povinen umožnit kontrolu vrhu místně příslušným okresním důvěrníkem.

3. Člen KCHČF je oprávněn zapojit se do činnosti i jiné oblastní pobočky než v které 
je evidován, je oprávněn v této jiné oblastní pobočce realizovat své volební právo. 
Není však oprávněn požádat o vystavení doporučení ke krytí jiného než místně 
příslušného oblastního poradce chovu.

4. Činnost pobočky řídí výbor pobočky, volený na spádové členské schůzi na období 
pěti let.

5. Vzdá-li se člen výboru pobočky funkce nebo zanikne-li členství člena výboru pobočky 
podle stanov, je oprávněn výbor pobočky kooptovat do konce volebního období člena 
z řad členů KCHČF,

6. Počet členů výboru pobočky je ponechán na rozhodnutí členské základny v pobočce, 
přičemž je ve všech pobočkách organizován systém okresních důvěrníků

7. Volební období výboru poboček je shodné s volebním obdobím ostatních orgánu 
klubu.

Je to zejména z toho důvodu, že chovatelské stanice jsou na ČMKU a na FCI evidovány podle 
názvu, jména majitele s uvedením jeho bydliště. Je-li tedy chovatelská stanice evidována 
podle místa bydliště ve Středočeském kraji, musí veškeré administrativní náležitosti řešit 
chovatel s místně příslušným oblastním poradcem chovu. Při udávání fiktivních adres by
mohlo dojít k tomu, že pes působící a podle bydliště majitele patřící do Středočeské pobočky 
bude fiktivně vykazován na například Jihomoravské adrese, kde pobývá tak maximálně 14 
dnů o dovolené. Jak by pak majitel chovné feny, který hodlá se psem krýt, zjistí, kde pes ve 
skutečnosti je? Majitel feny z Jihomoravské pobočky se bude mylně domnívat, že pes bydlí za 
humny nebo v sousedním okrese a jaké bude jeho rozčarování, když za psem bude muset 
fakticky do Prahy? 
Článek 3 umožňuje členovi zapojit se do činnosti jiné pobočky, evidován je však v pobočce 
podle místa bydliště. 



 Výbor JČ pobočky trvá na tom, aby oblastní poradci chovu splňovali odborné a 

praktické podmínky pro poradce chovu.

Odpověď Výboru KCHČF
Výbor KCHČF bere skutečnost na vědomí.

 JČ pobočka nepočítá s organizováním jarních OLV v roce 2016.

Výbor KCHČF bere skutečnost na vědomí.

 Kandidáti do Výboru KCHČF za JČ pobočku jsou: Ing. Václav Sobolík a 

Jindřich Lachout.

Výboru KCHČF bere skutečnost na vědomí a upozorňuje na možnost zaslání delegace, kdy 
pobočka může navrhovat na jednotlivé funkce členy i z jiných poboček a navrhnout tak 
optimální složení budoucího výboru.

11. Informace z Dozorčí rady

Vše vedeno řádně a přehledně nezjištěny v činnosti ekonomky žádné nedostatky.

12. Diskuze

V průběhu k jednotlivým bodům.

13. Závěr

Poslední výbor dne 31. ledna 2016 od 10.00 h v Perknově – restaurace zajištěna.

Bude zaslána samostatná pozvánka. 

Dne 3. dubna 2016 Konference KCHČF v Perknově – restaurace zajištěna.

Zapsal:                                                                                                      Ověřili:

Mgr. Jaroslav Rataj                                                                         Ing. Tomáš Morbicer

                                                                                                           Předseda KCHČF

Josef Javůrek

                                                                                                   Místopředseda KCHČF                                                 




