
Výroční členská schůze KCHA, z.s. (dále jen VČS) 

 

Sobota 27. dubna 2019 Strančice 

ZÁPIS 
 

VČS byla zahájena dle pozvánky rozeslané členům v 15. týdnu 2019. 

1) Prezence 11;00 – 11;30 hod. 

2) Zahájení v 11;45 hod. 

3) Obrázková prezentace vývoje standardu WBO v průběhu 15-let. Dále 

rozdíly andulek žlutých, šedokřídlých a světlekřídlých a seznámení 

s některými používanými potravinovými doplňky. Sestavil a přednesl. př. 

Pechar. 

4) Volba mandátové (Rudolf, Řehounek) a návrhové (Pechar, Liška, Kouřil) 

komise. 

5) Účast 34 členů (viz prezenční listina) z celkového počtu 79, tj 43% 

nesplňuje podmínku usnášeníschopnosti členské schůze. Dle Stanov 

KCHA byla členská schůze přerušena a se stejným programem dle odst. 2, 

čl. V zahájena ve 12;30 hod.  

6) Vzpomínka minutou ticha na našeho čestného člena Drahomíra Hrubého  

a na ing. Vladimíra Záleského. 

7) Zprávu o činnosti KCHA za rok 2018 přednesl předseda př. Vlasák.  

8) Zprávu o hospodaření KCHA za rok 2018 přednesl ekonom př. Mančík. 

9) Zprávu revizní komise KCHA za rok 2018 přednesl př, Cikán.  

10) Návrh plánu KCHA na rok 2019 přednesl předseda př. Vlasák. 

11) Návrh rozpočtu KCHA na rok 2019 přednesl př. Mančík. 

12) Životní jubilea. 

13) Občerstvení.  

14) Diskuze. 

- Projednán návrh výboru na uspořádání zájezdu (klubová výstava 

v Belgii - červen, Aarschot; evropský šampionát+světová výstava WBO 

v Karlsruhe 25.-26.8.2018). Ujal se návrh př. Grody na opětovnou 

návštěvu výstavy v Doncasteru, pro který hlasovalo 11 členů.  

Výbor vzal na vědomí s tím, že poptá všechny členy o písemné 

vyjádření. V případě malého zájmu bude poptán i moravský a slovenský 

klub. 

- Na návrh př. Grody byly projednány možnosti propagace klubu 

s možností prezentace doma i v zahraničí.  

a) členy bylo odsouhlaseno zakoupení 2 ks reklamních bannerů, zajistí 

výbor 

b) návrh reklamy formou pravidelného sloupku v některém 

specializovaném časopisu nebyl pro nezájem o tvoření příspěvků 

přijat 



- Návrh př. Slavíka na zakoupení jednotných krytých napáječek pro CVA 

byl přijat - výbor zajistí nákup 300 ks. 

- Př. Rudolf seznámil členy s omezením poštovní korespondence od r. 

2019 dle následujícího schématu:  

a) základem bude mailová korespondence nejen při rozesílání 

oznámení, ale i při zajištění výstav 

b) pozvánka na výstavu bude všem členům zaslána na mailovou 

adresu 

c) přijetí oznámení o počtu vystavovaných klecí od vystavovatelů 

mailem, nebo SMS dle textu v pozvánce 

d) čísla klecí budou vystavovatelům rozeslána mailem 

e) pro všechny výstavy bude používána univerzální přihláška, 

kterou bude možno stáhnout z webových stránek klubu, popř. 

osobně vyzvednout u př. Rudolfa 

f) štítky na klece budou prodávány předem za cenu 0,50 Kč/ks 

v min. počtu 50-ti kusů u př. Řehounka 

g) rozdělení andulek do skupin a tříd je možné stáhnout 

z webových stránek klubu, popř. osobně vyzvednout u př. 

Rudolfa 

h) příjem klecí s vylepenými a označenými štítky a s vyplněnou 

přihláškou je zachován 

 

- Př. Groda seznámil s českou účastí na COM Mondial 2019 - 67. 

Světový šampionát ve Zwolle . 

- Předseda upozornil na příští volební výroční členskou schůzi s volbou 

výboru na období 2020 – 2022, kdy mnozí členové výboru plánují svoji 

činnost ukončit. 

- Návrh př. Lišky na přesunutí místa pořádání VČS a CVMA do 

Červeného Újezda byl pouze diskutován. 

15) Na webových stránkách klubu budou umístěny instrukce k objednávání 

kroužků na rok 2020, seznam vybraných zahraničních výstav 2019 a 

aktualizovaný seznam členů, kteří dali souhlas s uveřejněním osobních 

údajů. 

16) Vyhlášení vítězů BABY 2019. Vítězem se stala 0,1 perlová tmavě modrá 

žlutohlavá, protějšek 1,0 perlová světle zelená – oba za společenství 

Pechar-Slavík.  

17) Usnesení VČS přednesl př. Pechar. Usnesení bylo hlasováním 

jednomyslně schváleno. Hlasování řídil předseda př. Vlasák. 

18) Závěr VČS ve 14.30 hod. Schůzi ukončil předseda. 

 

Zapsal: Karel Rudolf 

jednatel KCHA, z.s. 

dne 29.4.2019 


