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

 

Sobota 23. dubna 2022 Strančice 

ZÁPIS 
 

VČS je po dvou letech opětovně pořádána osobním setkáním. V roce 2020 byla 

VČS i pořádání výstav zrušeno z důvodu pandemie koronaviru a v následujícím 

roce 2021 proběhla VČS pouze korespondenčně a podařilo se uspořádat 

klubovou výstavu v Praze. 

 

VČS byla zahájena dle pozvánky rozeslané členům v 15. týdnu 2022. 

1) Prezence 10;00 – 10;30 hod. 

2) Zahájení v 10;45 hod. 

3) Účast 35 členů (viz prezenční listina) z celkového počtu 74, tj 47% 

nesplňuje podmínku usnášeníschopnosti členské schůze. Dle Stanov 

KCHA byla členská schůze přerušena, podáno občerstvení a se stejným 

programem dle odst. 2, čl. V zahájena v 11;30 hod.  

4) Přivítání hostů z MKCHA – předseda př. Kitner, jednatel př. Janíček. 

5) Vzpomínka minutou ticha na naše zesnulé členy – Lubomíra Špicu a 

Jaroslava Růžičku.  

6) Volba mandátové (Vlasák, Kohout) a návrhové (Zajíc, Vosika, Zahálka) 

komise. Zvoleno všemi přítomnými. 

7) Zprávu o činnosti KCHA za rok 2021 přednesl předseda př. Pechar.  

8) Zprávu o hospodaření KCHA za rok 2021 přednesl pokladník př. Mančík. 

9) Zprávu revizní komise KCHA za rok 2021 přednesl za omluveného 

př,Cikána př. Mančík.  

10) Návrh plánu KCHA na rok 2022 přednesl předseda př. Pechar. 

11) Návrh rozpočtu KCHA na rok 2022 přednesl př. Mančík. 

12) Blahopřání k životnímu jubileu členů za roky 2020-2022. 

13) Přednáška př. Zajíce o veterinární prevenci. 

14) Přednáška př. Pechara o vývoji výstavního standardu. 

15) Návrh př. Pechara na udělení čestného členství dlouholetému předsedovi 

př. Svatopluku Vlasákovi byl členskou schůzí jednoznačně schválen. 

16) Diskuze. 

- Příspěvek př. Pechara k pořádání výstav. Dle zahraniční praxe vzejdou 

vítězové vč. mladých (pro WBO) z jedné klubové výstavy – CVA. 

Členové byli vyzváni k aktivnímu zapojení v uspořádání speciálních 

výstav, které by klub zaštítil. Speciální výstavou jsou myšleny např. 

mláďata, andulky bez úpravy masky ap., ale i klasická místní výstava.  

ZO Strančice se přihlásila k pořádání speciální výstavy i v dalším roce 

2023. 



- Př. Pechar vyzval členy k vytváření příspěvků pro klubové webové 

stránky, které spravuje př. Vlasák a vyjádřil přesvědčení o budoucí užší 

spolupráci KCHA a MKCHA. 

- Předseda MKCHA přednesl aktuální informace o vystoupení spolku 

z ČSCH a příprav pro členství ve WBO. 

- Př. Rudolf seznámil členy s možností uspořádání klubového zájezdu na 

zahraniční klubovou burzu. Nadpoloviční většina účastníků projevila o 

toto zájem. Výbor připraví možnou variantu a rozešle nabídku.  

17) Vyhlášení vítězů BABY 2022. Vítězem se stala 1,0 šedá skořicová 

žlutolící př. Pechara, protějšek 0,1 šedá př. Mančíka.  

18) Usnesení VČS přednesl př. Zajíc. Usnesení bylo hlasováním jednomyslně 

schváleno. Hlasování řídil předseda př. Pechar. 

19) Závěr VČS ve 13.30 hod. Schůzi ukončil předseda. 

 

Zapsal: Karel Rudolf 

jednatel KCHA, z.s. 

dne 29.4.2022 


