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KLUB PŘÁTEL EXOTICKÉHO PTACTVA 
Kralická 6, 110 00 Praha 10 - Strašnice 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Červenec 2006                               Oběžník č.3 

Organizační zprávy 
1. Členská schůze se bude konat v úterý 1. srpna 2006 od 16.30 hod v přednáškovém sále v 
Emauzích, Vyšehradská 49, Praha 2. Na programu schůze bude především příprava klubové 
výstavy v Botanické zahradě a zprávy o činnosti výboru klubu. Výstavní výbor bude 
informovat o stavu příprav, personálního obsazení  jednotlivých pracovních úseků  členy, 
budou k dispozici  plakátky pro propagaci výstavy v místě Vašeho bydliště. Budeme rádi, 
když každý podle svých možností roznesete několik plakátků do schránek svých sousedů v 
domě či ulici.  Současně  můžete již přihlásit ptáky na výstavu a nabídnout své nápady na 
zlepšení expozice. Hlavní zaměření výstavy bude na ptáky Afriky. 
 
2. 67.  výstava exotického ptactva v Botanické zahradě 2006  - Botanická zahrada 
University Karlovy a Klub přátel exotického ptactva  pořádají ve dnech 25. srpna až 10. září 
2006 již 67. výstavu exotického ptactva a rostlin ve sklenících Botanické zahrady v Praze 2, 
Na Slupi 16. Otevřeno bude denně od 9.00 do 18.00 hodin, v neděli  10. 9. do 16.00 hodin. 
Výše vstupného pro tento rok byla stanovena  na 40,- pro dospělé, 20,- Kč, děti, hromadné 
vstupné pro školy 15,-Kč a dále je nově zavedeno rodinné vstupné (2 dospělí a 2 děti ) 100,- 
Kč.  
Práce a služby na výstavě: 
pomoc většího počtu členů bude potřebná především při výstavbě výstavy a její demontáži v 
následujících termínech: 
- výstavba výstavy: 21. 8. od 8.00 hodin, garant př. Bakalár (721 985 725), 
- demontáž výstavy: 10. 9. po skončení výstavy a 11. 9. od 8.00 hod., garant př.  Bakalár, 
- dále při pořadatelské službě v průběhu výstavy, garant Miroslava Pekárková (723 845 442). 
 Prosíme všechny členy, kteří si chtějí odpracovat brigádnické hodiny, aby se přihlásili 
v průběhu členské schůze u garantů jednotlivých okruhů, popř. se s nimi spojili jinak. Hlavně 
u pořadatelské služby je zapotřebí zpracovat harmonogram služeb tak, aby vždy byli na 
výstavě alespoň dva pořadatelé, v sobotu a v neděli i více. Prosíme proto o vyplnění 
přiloženého „Plánovacího kalendáře“ a jeho zaslání na uvedenou adresu nebo jej 
můžete předat na členské schůzi .   
 Po dobrých zkušenostech z minulých let, kdy byla výstavba a demontáž (návoz a úklid 
těžkého materiálu) „profesionalizována“, budeme v tomto pokračovat i v letošním roce. To 
znamená, že pro výstavbu a demontáž výstavy budou smluvně zajištěni 4 pracovníci s 
mzdovým ohodnocením 65,- Kč na hodinu. Jestliže o tuto práci bude mít zájem některý z 
členů organizace a bude souhlasit s danými podmínkami, bude mít přednost před pracovníky 
mimo klub. V souladu s platnými předpisy budou výše uvedené částky zdaněny 15%. Zájemci 
se mohou hlásit u př. Bakalára. 

Pro brigádníky z řad členů, kteří přijdou na výpomoc, bude připraveno občerstvení. Po 
skončení výstavy a podle jejího ekonomického výsledku bude brigádnická  činnost, tak jako 
každý rok, ohodnocena poukázkou na krmivo.   
Přihlášky ptáků na výstavu: na výstavu lze přihlásit všechny druhy exotického ptactva, 
kroužkované i nekroužkované. Ptáci, pro které platí registrační povinnost podle zákona č. 
16/1997 (CITES), musí být řádně zaevidováni. Přihlášky ptáků na výstavu přijímá do neděle 
6. srpna 2006 př. Ing. Václav Podpěra telefonicky na číslech:  

tel./fax./záznamník: 2 35 35 22 75, mob. 777 604851, email: anser@volny.cz 
 Chovatelé, kteří přihlásí ptáky, budou do 13. srpna 2006 informováni, které ptáky a v 
jakém počtu mají na výstavu dodat.  
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Příjem ptáků na výstavu: proběhne ve středu 23.8.2006 od 16.00 do 18.00 hod. Prosíme o 
dodržení tohoto termínu a času, protože po přejímce ptáků je potřeba ještě zpracovat 
podklady a vytisknout přílohu katalogu se seznamem vystavovatelů a vystavených ptáků. U 
kroužkovaných ptáků předejte i seznam čísel  kroužků.  
 Pro pořádání výstavy platí náš výstavní řád, s kterým budete seznámeni na členské 
schůzi a který bude k dispozici na klubových internetových stránkách. 
  POZOR: mimopražští vystavovatelé nemusí při předávání ptáků na výstavu předložit 
platné veterinární osvědčení k přesunu zvířat z okresu do okresu. Avšak vystavovatelé 
papoušků, a to i chovatelé z Prahy,  musí předložit potvrzení, že se v jejich chovu v 
posledních 45 dnech nevyskytla psitakóza. Tato potvrzení může vydat OVZ nebo Váš 
praktický veterinární lékař. 
Náhrada škody: 
KPEP se zavazuje chovateli uhradit   škodu vzniklou úhynem exponátu během výstavy podle 
běžných chovatelských cen, případně podle dohody. Garantuje i úhradu ptáka uhynulého do 
10 dní po skončení výstavy, podmínkou  je informovat vedoucího výstavy nebo jiného člena 
výstavního výboru 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, jednou z hlavních změn je určený, 
omezený, počet ptáků v kleci. Nenoste proto ptáky do prodeje ve větším množství bez 
předchozí domluvy s pracovníky prodeje. Prodavači jsou garanty za jejich umístění do klecí 
bez zbytečného přeplňování klecí či jiných prohřešků proti chovatelské etice, 
- příjem ptáků do prodeje bude zahájen pro vystavovatele 23.8.2006 od 16.00 do 18.00 hod., 
pro ostatní  24.8. od 10.00 do 18.00 hod. do naplnění klecí, v další dny pak podle dohody s 
prodejci, 
- přednostně budou do prodeje přijímáni ptáci členů KPEP, kteří se aktivně účastní  realizace 
výstavy a ptáci vystavovatelů, 
- do prodeje budou přijímáni výlučně ptáci zdraví, odpovídajícího stáří (ne příliš mladí), 
kvalitní a v běžných cenových relacích, 
 - mimopražští prodejci předloží při předávání ptáků do prodeje platné veterinární osvědčení, 
jako u bodu příjem ptáků na výstavu. 
Bližší informace Vám podá př. Zdeněk Škorpil, tel.: 603 472 266  
Výdej ptáků z výstavy:   
bude proveden v neděli 10. 9. 2006 o d  1 6 . 0 0 h o d i n .    
Výstavní výbor: 
ředitel výstavy:      Magdalena Závodská 
ekonom výstavy:                Miroslav Poláček 
vedoucí výstavby (demontáže):   Jan Bakalár 
krmení ptáků:                 Karel Suchý  
veterinární dozor:                MVDr. Ľubica Nečasová  
příjem přihlášek:                Ing. Václav Podpěra 
prodej ptactva:     Zdeněk Škorpil, Václav Hájek 
katalog:                 Petr Podpěra,  
                                                                                   vložka katalogu Ing. Václav Podpěra 
výtvarná spolupráce:   Petra Vokjan 
noční dozor:      Ing. Jaroslav Řezba, Josef Krejčí 
pokladní:     Miroslava Pekárková, Jaroslava Křížová 
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výzdoba:  Václav Kefurt, Josef Vicena,   
  
Stručný přehled termínů: 
21. 8. - zahájení výstavby výstavy v 8.00 hod. 
22. 8. - dokončení výstavby 
23. 8. - příjem ptáků na výstavu od 16.00 do 18.00 hod 
24. 8. - výzdoba výstavy a příjem ptáků do prodeje od 10.00 do 18.00 hodin 
24. 8. - vyhodnocení nejlepších exponátů v jednotlivých kategoriích ptáků,  vyhodnocení 
nejlepších  
            dekorací klecí a jejich označení kokardami. 
24.8. -   mediální zahájení výstavy 16.00 hodin 
25. 8. - otevření výstavy v 9.00 hodin 
26. 8.   až  9. 9. výstava od 9.00 do 18.00 hod. 
10. 9. - poslední den výstavy, 16.00 hod. výdej ptáků, od 16.30 do 20.00 hod. zahájení   
            demontáže výstavy 
11. 9. - demontáž výstavy a odvoz výstavního materiálu do skladu. 
POZOR: Kdo z vystavovatelů si bude chtít přidělenou klec vyzdobit vlastním dekoračním 
materiálem, může tak po dohodě s vedoucím výstavy učinit, nejpozději však do termínu 
příjmu ptáků. Nejlepší aranžmá bude vyhodnoceno a odměněno. 
 
 
HLEDÁME SPONZORY VÝSTAVY: V prostorách výstavy nebo na stránkách katalogu je 
možné zveřejnit placenou reklamu firem   (hlavně z oblasti chovatelství), nebo firem členů 
KPEP,  které mohou touto formou sponzorovat naši činnost. S konkrétními návrhy se 
obracejte na výbor. 
  
 DALŠÍ VÝSTAVY 
 V letošním roce bude pořádána řada významných soutěžních výstav. Na některých z 
nich byste zcela jistě měli prezentovat svou chovatelskou činnost, reprezentovat sebe i KPEP.    
 
 3. Výstava exotického ptactva Kladno 2006 - 15. ročník memoriálu Vladimíra Janatky, 
na  které proběhne i mistrovství klubu v kategorii  papoušků, se pravděpodobně bude konat ve 
změněném termínu již koncem září. Podrobnější informace včetně přihlášky bude možné 
získat na kladenské burze nebo u Jaroslava Havlíčka, tel: 723 353 100.    
  
4. Výstava Exotického ptactva –Ptačí svět v Lysé nad Labem 2006  se bude konat v 
termínu 1. až 3. prosince 2006 v areálu výstaviště Lysá nad Labem v rámci Polabských 
vánočních trhů, které mají dlouhou  tradici. Na této výstavě proběhne mistrovství KPEP ve 
všech  kategoriích, kromě andulek (CVA KCHA v Botanické zahradě) a drobných papoušků 
(Kladno – memoriál Vladimíra Janatky). Propozice pro získání titulu Mistr KPEP pro rok 
2006 v jednotlivých kategoriích jsou stejné jako v minulém roce, pouze ročníky 
vystavovaných ptáků se posunují o jeden rok výše. Propozice jsou ke stažení na naších 
internetových stránkách. 
 Vyzýváme všechny členy, kteří se jen trochu vážněji zabývají chovem bodovaných 
ptáků, k účasti na těchto výstavách. Formuláře přihlášek na výstavu v Lysé nad Labem budou 
k dispozici na srpnové a říjnové členské schůzi nebo u př. Jüstela.  Přihlášky do 31.10.2006 
zasílejte na adresu: Miloslav JÜSTEL, Petra Bezruče 1088, 288 02 Nymburk, tel. 723-683651 
nebo milan.justel@quick.cz. 
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5. KCHA – pořádá 18. Celostátní výstavu andulek - mláďat, která se koná jako jednodenní 
v Kulturním domě v Hostouni u Prahy 19.8.2006. Pro veřejnost bude přístupná od 13.00 do 
16.00 hodin. Spojení autobusem do stanice metra Dejvická směr Kladno nebo z letiště 
Ruzyně MHD. 
 
6. KCHA - pořádá svou 39. Celostátní výstavu andulek od  20. do 22. října 2005.  Bude se 
opět  konat v novém skleníku Botanické zahrady University Karlovy, který poskytuje 
perfektní světelné podmínky pro posouzení barevnosti jednotlivých ptáků. Výstava bude 
otevřena v pátek od 15.00 do 18.00 hodin, v sobotu od 10.00 do 18.00 hodin a v neděli od 
10.00 do 15.00 hodin.  Klub KCHA se těší na Vaši návštěvu a připravil na tuto výstavu prodej 
kvalitních andulek od svých členů.  
 
 7. Objednávka kroužků – v oběžníku je přiložená objednávka na kroužky 2007. Kroužky je 
potřeba objednat do 15. září tohoto roku. 
 
8. Plán schůzí na druhé pololetí 2006 

3. října  -  náplň je připravována 
7. listopadu – náplň je připravována   
5. prosince - tradiční předvánoční posezení s tombolou. Přesný program schůze bude  
    zveřejněn v dalším oběžníku klubu. 

          
Žádáme členy, kteří mají možnost zajistit zajímavou přednášku nebo ví o zajímavém námětu 
na přednášku či besedu, aby se spojili s výborem klubu. 

 
 

Výbor KPEP 
 
 


