
Zápis z výro ční členské sch ůze KCHA z.s. 
26. března 2016 ve Stran čicích   

 
   
 
 Schůzi zahájil předseda př. Vlasák a protože nebyla přítomna požadovaná 
polovina členů schůzi ukončil a podle odst. 2), čl.V Stanov KCHA zahájil novou schůzi v 
10.30 hod. se stejným programem za účasti 31 členů.  
 

• do mandátové komise byli zvoleni př. Rudolf a př. Drnzík 
• do návrhové komise byli zvoleni př. Pechar , př. Strnad a př. Čejka 
• byla provedena doplňující volba členů revizní komise neboť z původně zvolených 

členů zůstal ve funkci jen př. Slavík. Nově byli zvoleni př.Holeček a př. Cikán 
• zprávu o činnosti KCHA za rok 2015 přednesl př. Vlasák 
• zprávu o hospodaření KCHA za rok 2015 přednesl př. Mančík 
• zprávu revizní komise KCHA za rok 2015 př. Slavík 
• návrh plánu KCHA na rok 2016 přednesl př. Vlasák 
• návrh rozpočtu KCHA na rok 2016 přednesl př. Mančík 

 
    
U příležitosti životních výročí byli z přítomných oceněni př. Junek (70 let), př. Slavík a př. 
Růžička (65 let), př. Pechar (60 let). 
 
Po přestávce s občerstvením následovala diskuze: 
 

• př. Holeček vystoupil s návrhem změny bodování soutěže chovatelů, po rozsáhlé 
diskuzi byl návrh přijat s tím, že bude dopracován a rozeslán (hlasováním bylo 
ponechání soutěže schváleno včetně hodnocení podskupin) 

• Bodování soutěže chovatelů bude od sezóny 2016 zajišťovat př. Holeček 
• návrh př. Holečka na změnu termínů výstav (CVA koncem října) byl zamítnut 
• rovněž návrh př. Žáka  na CVAM v srpnu a CVA v září byl pro malý časový rozdíl 

mezi oběma výstavami zamítnut  
• př. Čech navrhl, aby katalog byl k dispozici na výstavě ihned po posouzení, 

katalog bude takto zpracovávat 
• př. Vlasák uvítal tuto iniciativu př. Čecha a na zpracování katalogů se nebude dále 

podílet 
• př.Čech navrhl prezentační účast KCHA na EXOTIKA Lysá n.L.  
• náměty z diskuze se bude zabývat výbor KCHA 

 
Zprávu mandátové komise přednesl př. Rudolf 
 
Zprávu návrhové komise přednesl př. Pechar   
                     
Závěrem bylo schváleno usnesení VČS (viz příloha) pro 30, proti nikdo, 1 se zdržel 
                     
Schůzi ukončil předsedající po 12.30 hod. 
 
 
Zapsal: Vlasák 

 
 
 


