
Zpráva o činnosti 2015 

 Strana 1  
 

Zpráva o činnosti KCHA z.s. od b řezna 2015 do b řezna 2016 
 
Vážení přátelé, 

 
Úkolem dnešní výroční členské schůze je zhodnocení činnosti klubu a práce výboru 

za období uplynulé od minulé výroční členské schůze a směřování naší další činnosti.  
 
Výbor pracoval v tomto složení: předseda př.Vlasák, jednatel př.Rudolf, ekonom v 

prvním pololetí př.Poláček, dále př. Mančík (současně delegát do WBO) , evidence členů 
př.Michálek, kroužky a odbornost př.Pechar, hospodář př.Josef Junek, technická komise 
př.Hrubý, př. Řejha, př.Janda. př. Jelínek. Poháry zpravoval př.Liška. 

Revizní komise měla pracovat ve složení: př. Troch. př. Slavík a př. Kubík.  
 
Výbor se pravidelně scházel a pracoval podle schváleného plánu a usnesení VČS. 

Klub má k dnešnímu dni 95 členů z České republiky, Slovenska a Německa. Bohužel 
zaplacené příspěvky na letošní rok nemá ani polovina. a 13 členů ještě dluží za rok 2015.  
Již většina členů má spojení e-mailem, což umožňuje operativnější komunikaci a rovněž mají 
přístup na klubový web, což asi málo využívají! 

 
Minulá VČS přijala toto usnesení: 
 

• uspořádat 11. ročník otevřené výstavy „KCHA OPEN“ včetně kategorie BABY dne 
20.6.2015 ve Strančicích  

• uspořádat klubovou 27. CVMA včetně kategorie BABY  dne 22.8.2015 ve Strančicích  

• uspořádat klubovou 48. CVA v Praze v Botanické zahradě ve dnech 25.až 27.9.2015 
• uskutečnit VČS do 31.3.2016 

• pokračovat v členství ve světové andulkářské organizaci WBO (World Budgerigar 
Organisation) 

• předložit nové stanovy a doplnit příslušné údaje do spolkového rejstříku u Městského 
soudu v Praze 

• od r. 2016 uspořádat samostatně výstavu BABY v měsíci květnu 
 

A jak bylo usnesení VČS plněno? 
 
• 48. CVA se konala již tradičně v horním skleníku Botanické zahrady v Praze 2, Na 

Slupi, v novém termínu 25.-27.září.  Výstavy se zúčastnilo 21 chovatelů. Výstava 
měla velmi dobrou úroveň díky účasti našich špičkových chovatelů.  Bylo 
vystaveno 326 klecí, z toho 14 párů a 8 kolekcí. Pro zařazení ptáků bylo použito 
nové rozdělení výstavních tříd a skupin andulek. Vítězem výstavy se stal 1,0 2F 
perlový bílý př. Juraje Vrančíka, Nejlepší samici perlovou šedozelenou skořicovou 
mělo společenství Pechar-Slavík. Nejlepší pár (šedozelené skořicové) i nejlepší 
kolekci (4,0 šedozelené) vystavil př. Ladislav Groda. Výstavu posoudili pan Rolf 
Schindelmeiser a pan Wilfried Brending z Německa. Pan Brending napsal o naší 
výstavě velmi pěkný článek do časopisu Wellensitich Welt, včetně fotografií a 
vítězů všech skupin. 

• O návštěvě výstavy bude informovat v rámci své zprávy ekonom př. Mančík. 
Sponzorsky výstavu podpořila za inzerci pouze firma GRANUM spol. s r.o.Opava  
 

•  27. CVMA se konala 22.8. ve Strančicích jako jednodenní. Vystavovalo 37 
chovatelů (1 se odhlásil). Tato výstava odchovů se soutěží nepřepeřených mláďat  
tzv.“baby“ byla mezi našimi chovateli velmi populární po poklesu v minulých 
letech se počet vystavovatelů proti předchozímu roku zvýšil o 9. Vítězem výstavy 
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byla 0,1 šedá společenství Pechar-Slavík. Nejlepšího samce (šedozeleného 
skořicového) vystavil př. Ladislav Groda, který měl i nejlepší kolekci (4,0 šedé 
skořicové) a vítěze BABY (0,1 šedozelená). Nejlepší pár (sv. modré) a protějšek 
baby (1,0 sv. zelená) měl př. Juraj Vrančík. Výstavu posoudil pan František 
Lukovič ze Slovenska. 

  
•  V sobotu, 20.června na byla uspořádána 11. otevřená výstava KCHA OPEN 

rovněž ve Strančicích. Zúčastnilo se 31 chovatelů (2 přihlášení nevystavovali). 
Vítěze výstavy (1,0 sv. modrý) a nejlepší kolekci (0,4 šedozelené opaliny) 
společenství Pechar-Slavík, protějšek vítěze výstavy (0,1 2F perlová žlutá)a 
nejlepší baby (0,1 sv.modrá) vystavil př. Juraj Vrančík, protějšek baby (1,0 
australská tmavomodrá žlutolící) př. Jiří Řehounek, nejlepší pár (šedé skořicové) 
př.Ladislav Groda. Výstavu posoudil př. Jiří Řejha bez nároku na honorář.. 

 
•  Všechny naše výstavy byly zařazeny do hodnocení chovatelů, které bylo opět 

oficiálně vyhlášeno a s jehož výsledky jste byli seznámeni mailem a jsou rovněž 
na internetových stránkách klubu. Hodnocení chovatelů se provádělo podle 
schváleného návrhu VČS z roku 2009 koeficienty: 0,5 Open KCHA, 1,0 CVAM 
Strančice, 1,5 CVA Praha. 

 
•  povinnost uspořádat výroční členskou schůzi právě plníme 

 
•  výbor se scházel pravidelně, dle plánu a zabýval se běžnou agendou a především 

přípravou výstav. Kroužky jsou letos kvalitní, oranžové. V dalších letech mají být 
barvy v pořadí: 2017 tmavomodrá, 2018 červená atd. pokud opět nedojde 
k nějaké změně. 

 
•  v členství ve WBO pokračujeme, příspěvky na roky 2015 a 2016 máme 

zaplaceny. Jen pro Vaši informaci částka příspěvků pro náš malý spolek není 
nijak velká a byla dosud 35 £ od roku 2016 40 £. Loňského zasedání se žádný 
z našich delegátů nezúčastnil. Mezinárodními posuzovateli WBO jsou př. Pechar, 
Řejha a Groda. Výbor navrhl WBO ještě ke schválení př. W. Standfusse. 

 
•  Pro letošní sezónu je připraveno pořádání spojené 49. CVA  a 28. CVAM jako 

dvoudenní 24.-25.září v Botanické zahradě v Praze. Obě jednodenní výstavy 
BABY 28.května (včetně klubové burzy) a 12.otevřená mezinárodní výstava 18. 
června by měly být ve Strančicích.  

 
•  Posuzovatelé na jednotlivé výstavy: BABY př. Pechar, KCHA OPEN př. Řejha,  

28. CVAM + 49. CVA  (František Lukovič + Tibor Gyerko) 
 
•  Uzavřená dohoda našeho klubu o spolupráci s KPEP Praha je platná, je možné 

využít některé výhody (rozsáhlá knihovna, zájezdy ...). Bylo nám nabídnuto 
zastoupení klubu ve výboru KPEP.  

  
•  Klubové internetové stránky na doméně www.andulky.cz, jsou již šestým rokem 

v provozu. Seznam členů byl doplněn, kdo chce nějakou změnu, prosím sdělte mi 
to co nejdříve, úpravu udělám do 14 dnů. Doplněny byly i odkazy na vaše 
internetové prezentace těm, kteří o to požádali. Uvítal bych také příspěvky od vás, 
zatím celou náplň dělám téměř sám. 

 
•   2. prodejní výstava ZO Strančice (s posuzováním př. Holečkem)  se uskutečnila 

4.4. 2015 při naší VČS. 
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•   Byl proveden zápis změn do spolkového rejstříku u Městského soudu v Praze, 
což bylo potvrzeno usnesením soudu z 28. prosince 2015. 

 
•   O zahraničních úspěších našich členů jen to nejvýznamnější: 

   
•   Na evropském šampionátu 2015 v Karlsruhe bylo úspěšné spol. Jelínek-

Standfuss se sv. modrou australskou strakou (protějšek vítěze skupiny). Př. Jiří 
Řejha tam posuzoval. 

  
•    Na světové výstavě COM 2016 v Portugalsku byl opět úspěšný Ladislav Groda 

se ziskem 8 zlatých, 9 stříbrných a 3 bronzové medaile. 
   
•   Úkolem dnešní členské schůze je schválit předložené zprávy a uložit výboru úkoly 

pro další činnost 
 

 
Závěrem mi dovolte ještě několik slov k invektivám, které se objevili, především v e-

mailové korespondenci. 
Plán činnosti byl projednán a schválen na výborové schůzi dne 12. listopadu 2015 všemi 
přítomnými a uveřejněn na našich webových stránkách. Tehdy jsme netušili, že dojde ke 
schválení velkého pátku za státní svátek a ani neměli vědomost o následujících 
velikonočních svátcích což byla chyba, ale ne schválnost jak píše př. Moravec. A tvrzení o 
zrušení výstavy mláďat je nepravdivé. 
Pokud by kterýkoliv z kritiků vznesl své připomínky, mohl se jimi výbor zabývat. Když se ale 
nikdo z nich 4 měsíce nezajímá o plánovanou činnost spolku, a přijde s kritikou až těsně 
před výroční schůzí, měl  by si sám sáhnout do svědomí. 

  
 

Děkuji Vám za pozornost.  
 
 
Ve Strančicích 26. března 2016                                    
 

Svatopluk Vlasák, předseda  
 
 
 


