


Zpravodaj  
Klubu přátel exotického ptactva
Vážení přátelé a kolegové a kolegyně,
právě jste obdrželi první číslo obnoveného Zpravodaje Klubu pěstitelů exotického 
ptactva.
Výbor klubu se rozhodl vydávat tento legendární zdroj informací místo běžných 
oběžníků, jak jste v posledních letech byli zvyklí. Protože bychom rádi v dalších 
číslech opravdu navázali na slavnou tradici Zpravodaje, jehož první číslo vyšlo už  
v roce 1931, rozhodli jsme se zachovat originální obálku, jen s upraveným názvem 
klubu. Původní název byl Klub pěstitelů exotického ptactva. Český jazyk se vyvíjel  
a v současnosti je slovo „pěstitel“ většinou lidí chápáno v trochu jiném smyslu, nic-
méně věříme, že tato nová forma předávání zpráv a v dalších číslech i chovatelských 
informací ve Vás vyvolá hrdost hlásit se k odkazu našich otců zakladatelů –  Jiřího 
Jandy, Jaroslava Karáska, Zdeňka Vegera a dalších. 
Kromě klubových informací pro členy by zde měly vycházet i článečky a zprávy na-
šich členů, novinky v chovech exotických ptáků a další, včetně fotografické dokumen-
tace života našeho klubu. 
Protože takto nahrazujeme výše zmíněné oběžníky, bude i ZKPEP vycházet obdobně, 
tedy cca 3 – 4 ročně. 
Na závěr mi dovolte vyslovit přání, aby se Vám Zpravodaj líbil a pomáhal Vám  
v klubovém životě k Vaší plné spokojenosti.
Jménem výboru KPEP  
Ladislav Žoha, jednatel KPEP
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Členská schůze
Členská schůze se koná 4. srpna 2009 od 16.30 hod. v sále restaurace 
PIZZA FAMILIA BEL TEMPO, U výstaviště 9, Praha 7 (naproti TESLA ARÉNĚ). 
Sál pro konání schůze je v suterénu.
Na programu schůze bude kromě organizačních zpráv projednávána příprava klubo-
vé 70. výstavy exotického ptactva v botanické zahradě Univerzity Karlovy.
Výstavní výbor bude informovat o stavu příprav, budou k dispozici plakátky pro pro-
pagaci výstavy v místě Vašeho bydliště. Současně můžete již přihlásit ptáky na vý-
stavu a nabídnout své nápady a pomoc.

70. propagační výstava exotického ptactva
Botanická zahrada Univerzity Kar-
lovy a KPEP pořádají, jako každý 
rok, propagační výstavu exotického 
ptactva, která má za cíl seznámit 
Pražany a chovatele z ostatních or-
ganizací s činností klubu a chovem 
exotického ptactva a umožnit našim 
členům prodat své odchovy.

Termín konání výstavy 
a rozpis jednotlivých fází 
výstavy:

15.8. sobota•  návoz 
výstavního materiálu
16.8. neděle•  zahájení 
výstavby
17.8. pondělí•  výstavba 
výstavy
18.8. úterý•  dokončení 
výstavby výstavy,
19.8. středa•  příjem ptáků na 
výstavu a výzdoba výstavy,
20.8. čtvrtek•  dokončení vý-
zdoby, vyhodnocení nejlepších 
exponátů v jednotlivých kate-
goriích, vyhodnocení nejlepší dekorací klecí a jejich označení kokardami,
20.8. čtvrtek•  slavnostní zahájení výstavy v 16.00 hod.,
21.8. pátek•  otevření výstavy v 9.00 hod.,
6.9. neděle•  ukončení výstavy, výdej ptáků od 16.00 hod. do 20.00 hod., zaháje-
ní demontáže výstavy,
7.9. pondělí•  demontáž výstavy a odvoz výstavního materiálu do skladu,



8.9. úterý•  dokončení demontáže výstavy a úklid skleníků
Výstava bude otevřena každý den od 9.00 do 18.00, v neděli 6.9. od 9.00 do 
16.00 hod.

Výstavní výbor:
ředitel výstavy:•  Ladislav Žoha
ekonom výstavy:•  Otta Kovářík
vedoucí výstavby (demontáže):•  Jan Hora
projekt výstavy:•  Ladislav Žoha
krmení a úklid klecí:•  Magdalena Závodská
veterinární dozor:•  MVDr. Ľubica Nečasová
příjem přihlášek:•  Václav Podpěra, , Ladislav Žoha
prodej ptáků:•  Zdeněk Škorpil, Ladislav Žoha
prodej:•  Miroslava Pekárková
katalog:•  Petr Podpěra
vložka katalogu:•  Václav Podpěra
výtvarná spolupráce:•  Petra Vokjan
výzdoba:•  Václav Kefurt

Práce a služby na výstavě:
Pomoc většího počtu členů bude potřebná především při výstavbě a demontáži vý-
stavy a při pořadatelské službě. Aby bylo možné zajistit vždy potřebný počet pořa-
datelů prosíme zájemce, aby vyplnili přiložený plánovací kalendář nebo nahlásili 
př. Pekárkové (tel.: 723 845 442, e-mail: mirka.peky@seznam.cz), kdy se chtějí prací 
zúčastnit.

Příjem ptáků na výstavu:
Příjem ptáků proběhne ve středu 19.8.2009 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 ředitele výstavy.
Vystavovatelé všech druhů ptáků musí předložit na přiloženém formuláři veterinár-
ní 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 postupu ze zákona na ochranu přírody, tj. povolení k držení těchto ptá-
ků 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 ješ-
tě kolonku „Adresa místa původu nebo odeslání přemísťovaných zvířat“),
v kolonce•  „Účel vydání“ (přemístění) zaškrtnete bod „na svod“ (výstava = 
svod zvířat), 
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 mís-
tě původu“ a za druh nákazy stačí vypsat: v chovu se za posledních 
45 dnů nevyskytla psitakóza,
datum a podpis veterinárního lékaře• . Potvrzení nesmí být starší než 3 
dny,
při větším počtu vystavovaných druhů•  ptáků uveďte jejich celkový počet 
na první straně formuláře, na zadní straně rozepište jednotlivé druhy a 
počty.

Prodej ptáků na výstavě:
je umožněn komisním prodejem organizovaným KPEP s výtěžkem 10% pro • 
klub za těchto podmínek:
prodej ptáků se řídí zpracovaným řádem svodu, kterým je omezen počet ptáků • 
v kleci. Nenoste proto ptáky do prodeje ve větším množství bez předchozí do-
mluvy s pracovníky prodeje,
příjem ptáků do prodeje bude zahájen 19.8.2009 od 16.00 do 18.00 hod. pro vy-• 
stavující členy, pro ostatní členy 20.8.2009 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 potvrze-
no, že se v jeho chovu nevyskytla v posledních 45 dnech psitakóza. Toto potvrze-
ní vystaví Váš praktický veterinární lékař. Bez těchto potvrzení nebudou ptáci 
do prodeje přijati.!!!
prodejci ptáků podléhajících registraci CITES dodají originál registračního lis-• 
tu,
bližší informace podá př. Zdeněk Škorpil: tel.: 603 472 266 nebo Ladislav Žoha • 
tel.: 737 208 982.



Přehled zajímavých výstav v roce 2009
Název výstavy Datum 

konání Místo konání
70. Výstava exotického ptactva 
KPEP

21.8-7.9. 
2009

Praha, Botanická zahrada 
Univerzity Karlovy

21. CVAM 22.8.2009 Kněževes, Kulturní dům
25. evropský šampionát andu-
lek
8. evropský šamp. drobných 
exotů
3. evropský šampionát agapor-
nisů

29.8-30.8. 
2009 Karlsruhe, Kongresszentrum

53. VZE Bundesshau 9.-11.10. 
2009

Leipzig – Markleeberg, výsta-
viště AGRA

EXOTA Olomouc 9.-11.10. 
2009 Olomouc, výstaviště

19. AZ Landesshau Sachsen 24.-25.10. 
2009 Olbernhau, Löser‘s Hotel

42. CVA - KCHA 23.-25.10. 
2009

Praha, Botanická zahrada 
Univerzity Karlovy

EXOTIKA 2009
Ptačí svět 2009
16. speciální výstava drobných 
exotů a kanárů
2. polabské derby andulek
1. výstava drobných papoušků

30.10.-1.11. 
2009 Lysá nad Labem, výstaviště

62. DKB - Mistrovství 8.-10.1.2010 Bad Salkzuflen

Přehled zajímavých výstav v České republice a Německé spolkové republice pro Vás 
připravil Stanislav Rákos.



EXOTIKA 2009 
Upozorňuje členy hlavně na výstavu 
EXOTIKA 2009 která se bude konat 
30.10 až 1.11.2009 na výstavišti v 
Lysé nad Labem pod záštitou KPE-
Pu. V rámci této výstavy proběhne 
16. bodovaná výstava drobných exotů 
Ptačí svět a mistrovská soutěž barev-
ných kanárů, 2. otevřené polabské 
derby andulek a 1. výstava drobných 
papoušků. Doufáme, že naši členové 
tyto výstavy podpoří svými exponáty 
a zároveň si výsledky svého chovatel-
ské úsilí porovnají s ostatními členy a 
ostatními chovateli

Soutěž o Mistra 
KPEP pro rok 2009
Soutěž proběhne podle stejných pra-
videl jako v roce 2008. Soutěžní pod-
mínky jsou na webových stránkách 
klubu.

Evidence 
brigádnických hodin pro odměňování 
členů.
Výbor klubu se rozhodl vypracovat pravidla pro naše členy, kteří se podílejí na ne-
povinných brigádách pro naší organizaci, s tím, že po odpracování určitého počtu 
hodin jim přísluší možnost získat drobnou odměnu od klubu jako malé poděkování 
za vykonanou práci.
Brigádami se nově rozumí nejen práce při výstavách KPEP či skladech výstavního 
materiálu, ale i publikační činnost pod hlavičkou KPEP, přednášky pro naše členy či 
různé přípravné práce pro klubové akce a spolupráce na chovatelských programech 
klubu – např. PS KPEP.

Odměny:
5 – 10 hodin• , klecné KPEP nebo krmivo v hodnotě 200,- Kč
10 – 25 hodin, klecné KPEP nebo krmivo v hodnotě 400,- Kč• 
25 – 40 hodin• , poukaz na vnitrozemský zájezd KPEP ( 2 + 2 )
40 hodin a více• , poukaz na zahraniční zájezd KPEP ( 2 + 2 )
Více informací podá jednatel klubu Ladislav Žoha, telefon 737 208 982.• 



Podzimní zájezd
Podzimní zájezd je 
naplánován na výstavu 
EXOTA Olomouc.

Program zájezdu:
odjezd•  od Vinohradského di-
vadla v neděli 11.10. v 5.30 
hod. Příjezd Olomouc v 9,00 
hod. Pro zájemce bude ve 12.30 
hod. odjíždět autobus na pro-
hlídku okolí Olomouce (Loštice 
– muzeum výroby olomouckých 
tvarůžků, Javoříčko – jesky-
ně, zřícenina gotického hradu 
a bonsajová zahrada). Členové 
kteří zůstanou na výstavišti vy-
zvedne autobus podle na místě 
dohodnutého termínu.
Návrat do Prahy okolo 21.00 • 
hod.
Orientační cena zájezdu pro • 
členy a jejich rodinné příslušní-
ky 200,- Kč, pro cizí 300,- Kč.

Účast členů KPEP na výstavě Exota 
Olomouc
Výbor klubu rozhodl, že podpoří účast našich členů na výstavě Exota Olomouc v 
kategorii bodovaných ptáků úhradou klecného pro maximálně 15 kusů ptáků s pod-
mínkou, že vystavovatel na přihlášku uvede jako svou mateřskou organizaci KPEP. 
Ptáky z výstavy bude možné dopravit v rámci plánovaného zájezdu.

Členské předplatné časopisu Nová EXOTA 
na rok 2010
Na VČS v roce 2009 jsme informovali o možnosti tzv. členského předplatného časopi-
su Nová Exota. Jedná se o zvýhodnění 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 2010, předplatné by bylo hromad-
ně, časopis by byl doručován přímo chovateli. Tuto možnost mohou využít i stávající 



odběratelé. Tato nabídka platí i pro rok 2010. Podmínkou je pouze získat větší počet 
zájemců než v roce 2009. Závazné přihlášky přijímá až do termínu členské schůze 
6.10.2009 Ladislav Žoha.

Objednávka kroužků na rok 2010
Ve zpravodaji je přiložena objednávka na kroužky pro rok 2010. Všechny informace 
jsou uvedeny na objednávkovém formuláři. Kroužky je třeba objednat do 31.8.2009. 
S novými kroužky bude možnost kroužkovat odchovy od 1.listopadu 2009.
Kroužky u výrobce je možné objednávat pouze hromadně přes matrikářku klubu. 
Kroužky je potřeba uhradit předem a kroužky budou vydávány na prosincové člen-
ské schůzi. Pokud bude chovatel chtít kroužky 1. listopadu, musí k ceně 
kroužků připočíst poštovné za doporučený dopis, tj. 26,- Kč.



Plánovací kalendář na 70. Výstavu v Botanické zahradě
Vyplněné zašlete na adresu: 
Mirka Pekárková, Máslovice - Dol 86, 252 66 Libčice n. Vlt. Nebo zavolejte na 
tel.: 723 845 442, nebo napište na e-mail: mirka.peky@seznam.cz 

Jméno a příjmení
Den Hodina Rozepište kdy a kolik hodin chcete věnovat na tyto 

akce
Výstavba
15.8. 8-17
16.8. 8-17
17.8. 8-17
18.8. 8-17
19.8. 8-17
20.8. 8-17
Pořadatelská služba
21.8. 9-18
22.8. 9-18
23.8. 9-18
24.8. 9-18
25.8. 9-18
26.8. 9-18
27.8. 9-18
28.8. 9-18
29.8. 9-18
30.8. 9-18
31.8. 9-18
1.9. 9-18
2.9. 9-18
3.9. 9-18
4.9. 9-18
5.9. 9-18
6.9. 9-18
Demontáž výstavy
7.9. 8-17
8.9. 8-17



Objednávka kroužků pro rok 2010 
Vyplněné zašlete na adresu: 
Mirka Pekárková, Máslovice - Dol 86, 252 66 Libčice n. Vlt. Nebo zavolejte na 
tel.: 723 845 442, nebo napište na e-mail: mirka.peky@seznam.cz 

Vnitřní
průměr

Počet
kroužků

Cena za 
kus

Cena 
celkem

Počet 
CITES

kroužků

Cena 
kroužků
CITES

Cena 
celkem
CITES

mm Kč/ks Kč Ks Kč/ks Kč
2,2 4,6

nevyrábí se
2,5 4,6

2,75 4,6
3,0 4,6
3,5 4,6
4,0 4,6 5
4,2 4,6 5
4,5 4,6 5
5,0 5,2 5
5,5 5,2 5
6,0 5,2 5
6,5 5,2 5
7,0 5,2 6
7,5 5,2 6
8,0 8 10
8,5 8 10
9,5 9 11

11,0 10 12
12,0 12 14
14,0 14 16
16,0
Cena za kroužky

Poštovné 30,00   
Cena celkem

Chovatelské číslo (podle adresáře KPEP):
Jméno a příjmení:
Adresa:
Datum, podpis:



průměr  
v mm

PŘÍKLADY POUŽITÍ  PRO JEDNOTLIVÉ DRUHY 
EXOTICKÝCH PTÁKŮ

2,2 drobné druhy astrildů a motýlků, zlatoprska
2,5 astrild bělolící, kubánka malá,  čížek ohnivý, zebřička timorská, 

pásovník dlouhoocasý, pásovník krátkoocasý, pásovník škraboško-
vý, čížek lesní, čečetka zimní, zvonohlík zahradní

2,75 zebřička, chůvička, amada nádherná,  panenky, amady, rýžovníci, 
větší druhy zvonohlíků, euroasijští ptáci do velikosti hýlů, stehlík  
obecný, konopka obecná, hýl obecný,

3,0 kanáři barevní, zebřička výstavní (větší ptáci)
3,5 křivka, dlask, holoubek diamantový, rýžovníci
4,0 andulka, neofémy, papoušíčkové, agapornis šedohlavý,  hnědohla-

vý, křivka obecná
4,2 Andulka výstavní (větší ptáci), neofémy, papoušíčkové, agapornis 

šedohlavý, hnědohlavý,  dlask tlustozobý, křivka obecná
4,5 papoušek zpěvavý, mnohobarvý, rudobřichý, žlutoramenný, kaka-

riky, agapornis fišeri, škraboškový, růžohrdlý, etiopský, aymara 
pruhovaný (kroužek typu N), latam vlaštovčí, holoubek diamantový

5,0 rosela žlutolící, černohlavá, pyrura hnědouchý, aratinga oranžovo-
čelý, zlatočelý, středně velké křepelky a holubi

5,5 rosela pestrá, žlutohlavá, korela, alexander rudohlavý, papoušek 
alexandrin

6,0 rosela penant, slámožlutá, adelaidská, mníšek šedý, nandaj, bar-
nard zelený, barnard límcový jižní, hrdličky

6,5 alexander růžový, vousatý, aratinga jendaj, papoušek nádherný, 
kouřový, červenokřídlý, křepel kalifornský, viržinský

7,0 alexander malý, papoušek patagonský, červenobřichý, žlutotemen-
ný

7,5 alexander velký, papoušek královský, lori žlutohřbetý, ara žlutokr-
ký, papoušek senegalský, červenoramenný, menší druhy amazoňa-
nů

8,5 amazoňan vějířový, amazoňan kubánský
9,5 alexander čínský, papoušek žako liberijský, amazoňan modročelý, 

oranžovokřídlý, kakadu gofin, růžový, naholící, vaza velký
11,0 papoušek žako velký, amazoňan žlutohlavý, pomoučený, kakadu 

inka, ara vojenský 
12,0 kakadu žlutočečelatý velký, kakadu bílý, ara arakanga, amazoňan 

modrohlavý,  střední kachny, bažanti
14,0 kakadu molucký, ara ararauna
16,0 ara zelenokřídlý, ara hyacintový


