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                   Klub chovatelů andulek, z.s. 
 

       POZVÁNKA 

 

      na výroční členskou schůzi KCHA, z.s. 
 

 

Schůze se koná v sobotu 28. dubna 2018 v chovatelském areálu ZO ČSCH 

Strančice, okr. Praha – východ. 

 

Současně je pořádána 3. BABY výstava spojená s burzou andulek. 

 

 

 

Program 3. BABY výstavy: 

- Příjem andulek:    08;00 – 9;00 hod 

- Posuzování:    09;00 – 10;00 hod 

- Otevření výstavy:   v 10 hod 

- Vyhlášení vítězů a výdej andulek po ukončení programu VČS. 

 

 

Výstava proběhne v souladu se Směrnicí pro pořádání soutěží KCHA, z.s.  

Vystavovat mohou pouze členové KCHA a to vlastní odchovy nepřepeřených mláďat 

s kroužky roku 2018. Vystavovat se bude bez výstavního poplatku. 

Výstavu posoudí př. Ladislav Groda. Posuzovat se bude na pořadí 1 – 7. Andulky 

budou rozděleny do 8 tříd dle stávajícího členění. Bojovat se bude o poháry pro 

vítěze výstavy, protějšek vítěze výstavy a o kokardy pro vítěze jednotlivých tříd. 

 

Součástí výstavy bude klubová burza. 

Ptáci mohou být nabízeni v čistých výstavních klecích max. po 4. resp. 6 ks - dle typu 

klece.  

Burza bude otevřena od 9 hodin. 

 

 

Přihlášky: 

Přihlašuje se pouze počet klecí. SMS ve tvaru klubové číslo/počet klecí (222/12), 

popř. telefonicky na č. 602 656 063 (př. Rudolf), nebo mailem na kcha@email.cz 

nejpozději do pátku 20. dubna 2018. 

Přihlášení chovatelé obdrží po uzávěrce přihlášek nálepky na klece a formulář 

přihlášky, který vyplněný předají při příjmu ptáků.  
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Program VČS: 

- Prezence 11;00 – 11;30 hod. 

- Zahájení v 11;30 hod. 

- Volba mandátové a návrhové komise. 

- Zpráva o činnosti KCHA za rok 2017.  

- Zpráva o hospodaření KCHA za rok 2017. 

- Zpráva revizní komise KCHA za rok 2017.  

- Návrh plánu KCHA na rok 2018.  

- Návrh rozpočtu KCHA na rok 2018. 

- Občerstvení.  

- Životní jubilea. 

- Zpráva mandátové a návrhové komise. 

- Diskuze. 

- Usnesení VČS. 

- Závěr v 15.00 hod. 

Program VČS může být v den konání upřesněn. 

 

 

Upozornění členům KCHA: 

Členské příspěvky na rok 2018 činí 500,- Kč. Ti z Vás, kteří ještě příspěvky 

neuhradili, mohou tak učinit způsobem dle návodu na www.andulky.cz. Platí se 

bezhotovostně bankovním převodem na číslo účtu KCHA 193 892 8349/ 0800. 

Nezapomeňte prosím na variabilní symbol, kterým je pětimístné číslo 

 skládající se z vašeho členského čísla a za ním dvojčíslím příslušného roku - nyní 

tedy 18. Jedná se o způsob, jak určit právě vaši platbu. 

Dle stanov spolku je potřeba uhradit členské příspěvky do termínu výroční schůze 

příslušného roku. 

Na klubových stránkách rovněž najdete instrukce na objednávání kroužků 

s červnovou uzavírkou objednávek. 

 

Náměty do diskuse: 

- snížení počtu výstav 

- možnost zúčastnit se výstav KCHA vystavovatelům z organizací WBO 

- uspořádání zájezdu (klubová výstava v Belgii, Evropský šampionát v Karlsruhe 

25.-26.8.2018) 

 

 

Na Vaši účast se těší výbor KCHA, z.s. 
 

 

                                                                                          Karel Rudolf 

                                                                                      jednatel KCHA, z.s.   
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Areál ZO ČSCH Strančice se nachází na adrese:  

Revoluční 292, 251 63 Strančice.  

 

Dostanete se k němu ze sjezdu na 15. km dálnice D1 – viz přiložená mapka. Areál je 

umístěn na kraji obce a je k němu potřeba sjet z cesty mírným úzkým sjezdem, nebo 

ponechat automobil na okraji vozovky. Dávejte prosím pozor na automobilový 

provoz. 

 

 
 

 


