KLUB PŘÁTEL EXOTICKÉHO PTACTVA
Kralická 6, 100 00 Praha 10 – Strašnice
Červenec 2008

Oběžník č. 2
Organizační zprávy

1. Členská schůze – se koná 5. srpna 2008 od 16.30 hod. v přednáškovém sále v Emauzích,
Vyšehradská 49, Praha 2. Na programu schůze bude kromě organizačních zpráv projednávána
příprava klubové 69. výstavy exotického ptactva v botanické zahradě Univerzity Karlovy.
Výstavní výbor bude informovat o stavu příprav, personálním obsazení jednotlivých
pracovních úseků členy, budou k dispozici plakátky pro propagaci výstavy v místě Vašeho
bydliště. Současně můžete již přihlásit ptáky na výstavu a nabídnout své nápady a pomoc při
výstavbě výstavy, průběhu a demontáže výstavy.
2. 69. propagační výstava exotického ptactva 2008 – Botanická zahrada Univerzity
Karlovy a KPEP pořádají, jako každý rok, propagační výstavu exotického ptactva, která má
za cíl seznámit Pražany a chovatele z ostatních organizací s činností klubu a chovem
exotického ptactva a umožnit našim členům prodat své odchovy. Termín konání výstavy a
rozpis jednotlivých fází výstavy:
25.8. pondělí
26.8. úterý
27.8. středa
28.8. čtvrtek
28.8. čtvrtek
29.8. pátek
14.9. neděle
15.9. pondělí

zahájení výstavby výstavy v 8.00 hod.,
dokončení výstavby výstavy,
příjem ptáků na výstavu a výzdoba výstavy,
dokončení výzdoby, vyhodnocení nejlepších exponátů v jednotlivých
kategoriích, vyhodnocení nejlepší dekorací klecí a jejich označení
kokardami,
slavnostní zahájení výstavy v 16.00 hod.,
otevření výstavy v 9.00 hod.,
ukončení výstavy, výdej ptáků od 16.00 hod. do 20.00 hod., zahájení
demontáže výstavy,
demontáž výstavy a odvoz výstavního materiálu do skladu.

Výstava bude otevřena každý den od 9.00 do 18.00, v neděli 14.9. od 9.00 do 16.00 hod.
Výstavní výbor:
ředitel výstavy:
ekonom výstavy:
vedoucí výstavby (demontáže):
projekt výstavy:
krmení a úklid klecí:
veterinární dozor:
příjem přihlášek:
prodej ptáků:
prodej:
katalog:
vložka katalogu:
výtvarná spolupráce:
výzdoba:

Magdaléna Závodská
Otta Kovářík
Jan Hora
Ladislav Žoha
Martina Bílková, Karel Suchý
MVDr. Lubica Nečasová
Václav Podpěra, Ladislav Žoha
Zdeněk Škorpil, Ladislav Žoha
Miroslava Pekárková
Petr Podpěra
Václav Podpěra
Petra Vokjan
Václav Kefurt

Práce a služby na výstavě:
Pomoc většího počtu členů bude potřebná především při výstavbě a demontáži výstavy a při
pořadatelské službě. Aby bylo možné zajistit vždy potřebný počet pořadatelů prosíme
zájemce, aby vyplnili přiložený plánovací kalendář nebo nahlásili př. Pekárkové, kdy se
chtějí prací zúčastnit.
Příjem ptáků na výstavu:
Příjem ptáků proběhne ve středu 27.8.2008 od 14.00 do 20.00 hodin. Pro pořádání výstavy
platí náš výstavní řád, do kterého je možné nahlédnout na internetových stránkách klubu
nebo u ředitelky výstavy.
Vystavovatelé všech druhů ptáků musí předložit na přiloženém formuláři veterinární
potvrzení, že ptáci jsou klinicky zdrávi, vystavovatelé papoušků navíc musí na tomto
formuláři mít potvrzeno, že se v jejich chovu nevyskytla v posledních 45 dnech
psitakóza. Toto potvrzení vystaví Váš praktický veterinární lékař. Vystavovatelé
ptáků podléhajících registraci CITES dodají kopii registračního listu. Pokud se jedná
o ptáky zařazené do CITES I, je nutné předložit tzv. „žlutý certifikát“ povolující
používání těchto ptáků pro veřejnou prezentaci. Chovatelé, kteří budou chtít vystavit
ptáky eurofauny, musí předložit platný doklad o odchylném postu ze zákona na
ochranu přírody, tj. povolení k držení těchto ptáků včetně čísel jejich uzavřených
kroužků. Totéž platí pro ptáky umístěných do prodeje. Bez těchto potvrzení nebudou
ptáci na výstavu přijati!!!
Návod na vyplnění veterinárního osvědčení:
Stačí vyplnit následující kolonky takto:
- adresa chovatele (jestliže máte ptáky jinde než v místtě bydliště vyplníte ještě
kolonku „Adresa místa původu nebo odeslání přemísťovaných zvířat“),
- v kolonce „Účel vydání (přemístění) zaškrtnete bod „na svod“ (výstava je svod
svířat),
- u všech ptáků v kolonce „Současný zdravotní stav“ přeškrtne veterinární lékař „ne“,
to znamená, že ptáci jsou bez klinických příznaků onemocnění,
- u papoušků přeškrtnout „ne“ kolonce „II. Nákazová situace v místě původu“ a za
druh nákazy stačí vypsat: v chovu se za posledních 45 dnů nevyskytla psitakóza,
- dále datum a podpis veterinárního lékaře. Potvrzení nesmí být starší než 3 dny.
Kdo bude chtít uhradit náklady na veterinární potvrzení pro ptáky na výstavu předloží při
příjmu i doklad o jeho zaplacení (doklad musí obsahovat částku, za co, datum, razítko a podpis vet.
lékaře).

KPEP se zavazuje chovateli uhradit škodu vzniklou úhynem exponátu během výstavy podle
běžných chovatelských cen, popřípadě podle dohody. Garantuje i úhradu ptáka uhynulého
do 10 dní po skončení výstav je-li úhyn přímo zapříčiněn výstavní činností. Podmínkou je
informovat ředitele výstavy o onemocnění ptáka, po jeho úhynu zajistit doklad o veterinární
prohlídce, která stanoví příčinu úhynu. Náhrada škody se nevztahuje na ptáky dané do
prodeje.
Prodej ptáků na výstavě:
je umožněn komisním prodejem organizovaným KPEP s výtěžkem 10% pro klub za těchto
podmínek:

-

-

prodej ptáků se řídí zpracovaným výstavním řádem, kterým je omezen počet ptáků
v kleci. Nenoste proto ptáky do prodeje ve větším množství bez předchozí domluvy
s pracovníky prodeje,
příjem ptáků do prodeje bud zahájen 27.8.2008 od 16.00 do 18.00 hod. pro vystavující
členy, pro ostatní členy 28.7.2008 od 10.00 do 18.00 hod.,
přednostně budou přijímáni do prodeje ptáci členů KPEP, kteří se aktivně účastní
realizace výstavy a ptáci vystavovatelů,
do prodeje budou přijímáni výlučně ptáci zdraví, odpovídajícího stáří (ne příliš mladí –
nepřepelichaní), kvalitní a v běžných cenových relacích,
prodejci předloží na přiloženém formuláři veterinární potvrzení, že ptáci jsou
klinicky zdrávi, prodejci papoušků navíc musí na tomto formuláři mít potvrzeno,
že se v jeho chovu nevyskytla v posledních 45 dnech psitakóza. Toto potvrzení
vystaví Váš praktický veterinární lékař. Bez těchto potvrzení nebudou ptáci do
prodeje přijati.!!!
prodejci ptáků podléhajících registraci CITES dodají originál registrační list,
bližší informace podá př. Zdeněk Škorpil: 603 472 266 nebo Ladislav Žoha
737 208 982.

3. Přehled zajímavých výstav v roce 2008
Název výstavy

Datum konání

Místo konání

69. výstava KPEP

29.8. až 14.9.

Praha, Botanická zahrada Univerzity Karlovy

50. výstava OZWEV Sachsen

11. až 12.10.

Eibau, Volkhaus

24. evropský šampionát andulek

30.8 až 31.8.

Karlsruhe, Kongresszentrum

41. celostátní výstava andulek

17. až 19.10.

Praha, Botanická zahrada Univerzity Karlovy

18. AZ - Landesschau Sachsen

25. až 26.10.

Wilkau-Hasslau, Muldentalhalle

52. VZE - Bundesschau

1.11. až 2.11.

Chemnitz, Chemnitzmesse

EXOTIKA 2008
Ptačí svět 2008
15. speciální výstava drobných exotů
a kanárů
1. polabské derby andulek

14. až 16.11.

Lysá nad Labem, VVL

7. evropský šamp. drobných exotů
2. evropský šampionát agapornisů

56. AZ - Bundesschau
22. až 23.11.
Kassel, Messehalle
Přehled zajímavých výstav v České republice a Německé spolkové republice pro Vás připravil Stanislav Rákos

Upozorňuje členy hlavně na výstavu EXOTIKA 2008 která se bude konat 14. až 16.
listopadu 2008 na výstavišti v Lysé nad Labem. V rámci této výstavy proběhne 15. bodovaná
výstava drobných exotů Ptačí svět a mistrovská soutěž barevných kanárů a 1. otevřené
polabské derby andulek. Doufáme, že naši členové tyto výstavy podpoří svými exponáty a
zároveň si výsledky svého chovatelské úsilí porovnají s ostatními členy a ostatními chovateli.
4. Soutěž o Mistra KPEP pro rok 2008 – soutěž proběhne podle stejných pravidel jako
v roce 2007. Soutěžní podmínky jsou na www stránkách klubu. Mezi výstavy pro celkové
hodnocení chovatelů jsou pro rok 2008 zařazeny, Ptačí svět Lysá nad Labem, Ebersbach,
CVA, a klubová výstava K1.

5. Podzimní zájezd je naplánován na 52. VZE – Bundesschau do Chemnitzu. Podle
informací by se měla tato velká a zajímavé výstava přemístit na výstaviště vzdálenější od
našich hranic a proto chceme využít příležitosti a navštívit ji ještě v Chemnitzu. Odjezd
autobusem od Vinohradského divadla v sobotu 1.1istopadu 2008 v 6.00 hodin, návrat do
Prahy kolem 17.00 hodin. Cena zájezdu pro členy KPEP a jejich rodinné příslušníky 100,Kč, pro nečleny 200,- Kč. Hlásit se můžete u Miroslavy Pekárkové telefonicky na čísle
723 845 442, e.mail.: mirka.peky@seznam.cz, členských schůzích nebo na výstavě v BZ.
6. Členské předplatné časopisu Nová EXOTA na rok 2009 - na VČS jsme informovali o
možnosti tzv. členského předplatného časopisu Nová Exota. Jedná se o zvýhodněné
předplatného pro více členů klubu. Do 30 předplatitelů v hromadné objednávce bude cena
ročního předplatného 500,- Kč/rok, nad 30 předplatitelů 450,- Kč/rok (normální předplatné
činí 550,- Kč/rok). Tato možnost by přicházela v úvahu od roku 2009, předplatné by bylo
vybíráno v rámci platby členského příspěvku, časopis by byl doručován přímo chovateli. Tuto
možnost mohou využít i stávající odběratelé. Závazné přihlášky přijímá až do termínu členské
schůze 7.10.2008 Ladislav Žoha.
7. Objednávka kroužků na rok 2009 – v oběžníku je přiložená objednávka na kroužky pro
rok 2009. Všechny informace jsou uvedeny na objednávkovém formuláři. Kroužky je třeba
objednat do 15.8.2008 a bude možnost s nimi kroužkovat odchovy od 1.listopadu 2008.
Toto je opatření srovnávající podmínky chovatelů bodovaných ptáků s podmínkami běžnými
v zahraničních chovatelských klubech. DODRŽTE TERMÍN!!
Výbor KPEP

