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Zpráva o činnosti KCHA o.s. od dubna 2019 do dubna 2020 
 
Vážení přátelé, 

 
S ohledem na vyhlášení nouzového stavu byl výbor nucen zrušit konání výroční 

členské schůze, proto dostáváte tuto zprávu pouze elektronicky. 
 
Výbor pracoval v tomto složení: předseda př. Vlasák, jednatel př. Rudolf, ekonom př. 

Mančík (současně delegát do WBO), evidence členů př. Michálek, kroužky a odbornost př. 
Pechar, technická komise př. Řejha, př. Janda, př. Jelínek a př. Řehounek. Poháry zpravoval 
př. Liška. 

Revizní komise pracovala ve složení: př. Slavík, př. Cikán a př. Junek.  
Výbor se pravidelně scházel a pracoval podle schváleného plánu a usnesení VČS. 

Klub má v současné době 84 členů z České republiky, Slovenska a Německa.  
Minulá VČS přijala toto usnesení: 
 

- uspořádat 15. ročník otevřené výstavy „KCHA Open“ dne 22.6.2019, v Červeném 
Újezdě. 

- uspořádat 31. klubovou CVMA ve Slatině u Vysokého Mýta dne 17.8.2019,  
- uspořádat 52. klubovou CVA v Praze v Botanické zahradě ve dnech 21-22.9.2019. 

uskutečnit VČS do 30.4.2020 společně s výstavou „BABY 2020“ 
- pokračovat v členství ve WBO 
- zajistit větší propagaci výstav 
 

A jak bylo usnesení VČS plněno? 
 
• 52. CVA se konala ve skleníku Botanické zahrady v Praze 2, Na Slupi 21.-22.září.  

Výstavy se zúčastnilo 21 vystavovatelů a vystavili 248 klecí.  
  Vítězem výstavy se stal 1,0 šedozelený skořicový př. Stanislava Babky, nejlepší 

protějšek 0,1 albino společenství Janda -Vrančík. Nejlepší kolekci 4,0 sv. zelené 
a nejlepší pár 1,1 šedé skořicové vystavil př. Ladislav Groda.  Kategorii 
barevných andulek vyhrál př. Karel Novák. 

 Výstavu posoudil pan Wilfried Standfuss z Německa 
 

• 31. CVMA se konala ve Slatině u Vysokého Mýta dne 17.8. a zúčastnilo 21 
chovatelů a vystavili 251 klecí.  Vítězem výstavy byla 0,1 perlová šedozelená 
skořicová př. Ladislava Grody, Protějšek 1,0 sv. zelená skořicová vystavilo 
společenství Janda -Vrančík, které mělo i nejlepší pár a nejlepší kolekci. 
Výstavu posoudil př. Jiří Řejha. 

  
•  V sobotu, 22.června na byla uspořádána 15. otevřená výstava andulek KCHA 

OPEN v Červeném Újezdě. Zúčastnilo se 23 chovatelů a vystavilo 251 klecí. 
Vítězem výstavy byl 1,0 šedozelený skořicový př. Stanislava Babky, protějšek 0,1 
perlová šedozelená skořicová př. Ladislava Grody, který měl i nejlepší pár 1,1 
šedozelené, nejlepší kolekci šedozelené skořicové vystavil př. Jiří Řehounek. 
  Výstavu posoudil př. Petr Pechar. 
 

•  4. ročník samostatné výstavy BABY 2019 byl uspořádán 27. dubna ve Strančicích 
společně s klubovou burzou a VČS. Výstavy se zúčastnilo 11 chovatelů a vystavili 
62 klecí.  
Vítězem byla 0,1 perlová tmavomodrá žlutolící skořicová, protějšek 1,0 perlový sv, 
zelený oba společenství Pechar – Slavík. 

  Výstavu posoudil př. Ladislav Groda. 
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•  výbor se scházel pravidelně, dle plánu a zabýval se běžnou agendou a především 

přípravou výstav. 
  

•    Kroužky na rok 2021 objednávejte platbou na účet KCHA s variabilním symbolem 
        skládajícím se z členského čísla, roku a číslem „1“ (xxx211). 
 
 

• v členství ve WBO pokračujeme. Loňského zasedání v Karlsruhe se zúčastnil př. 
Petr Pechar. Světová andulkářská organizace WBO sdružuje 55 organizací z 29 
zemí pěti kontinentů.  

 
•   Mezinárodními posuzovateli WBO jsou př. Pechar, Řejha a Groda.  

 
•  Pro letošní sezónu bylo připraveno pořádání 53. CVA 19.-20. září v Botanické 

zahradě, 32. CVMA 15.srpna ve Slatině u Vysokého Mýta, 16. KCHA OPEN v 
Červeném Újezdě 20.června a 5. ročník Baby 2020 25. dubna ve Strančicích 
společně s klubovou burzou a VČS.  

 
•  Plánovaní posuzovatelé na jednotlivé výstavy: CVA Jiří Řejha, CVAM, 15. KCHA 

př. František Lukovič, OPEN Jiří Řejha, 5. ročník BABY Jiří Řejha. 
 

•  Uzavřená dohoda našeho klubu o spolupráci s KPEP Praha je platná a přináší 
našim členům řadu výhod.  

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

v provozu. Seznam členů bude doplněn podle dotazníků k GDPR.  
 

Předpokládám, že doplníme i další odkazy na vaše internetové prezentace, pokud 
projevíte o to přání. 

 
•  . Kontakt na Facebook je doplněn na náš web 

https://www.facebook.com/groups/1097354097000165/?ref=bookmarks 
 
 

 
Děkuji Vám za pozornost.  
 
 
Ing. Svatopluk Vlasák, předseda  
 
 
 
 


