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KLUB PŘÁTEL EXOTICKÉHO PTACTVA
Kralická 6, 110 00 Praha 10 – Strašnice
www.kpep.cz

Zpravodaj
Klubu přátel exotického ptactva
Členská schůze

Poslední členská schůze v tomto roce se bude konat ve čtvrtek 3. prosince 2009 od
16.30 hod. v Krajinově posluchárně UK v Benátské ulici na Praze 1 – viz.
mapka. Na programu této slavnostní schůze bude zábavná Mikulášská tombola o
hodnotné ceny, které zajistí klub, ale jsou vítané i ceny od členů. Součástí bude i
soutěž o nejchutnější vánoční cukroví a nejhezčí vánoční dekoraci (svícen na vánoční
stůl, ozdoba na stromeček, na lustr, adventní věnec atd.), které vyhodnotí členové
hlasováním pomocí kuliček.
Prosíme Vás proto, abyste přípravě na tuto schůzi věnovali patřičnou pozornost,
upekli sami nebo poprosili manželky o vzorek vánočního cukroví (bude nevratné)
a pokusili se udělat a přinést vánoční dekoraci, která Vám pomáhá v tomto období
zpříjemnit prožití Vánočních svátků (bude vratná, ale můžete ji darovat svým
přátelům a potěšit je). Těšíme se, že nám svými výtvory pomůžete vytvořit hezkou
předvánoční náladu.
Po skončení schůze společně, při kafíčku a čaji, ochutnáme naše výtvory a
zhodnotíme, zda odborná komise pracovala dobře. Doufáme, že se nám podaří letos
tuto část večera opět organizačně vylepšit a že mnoho z Vás zůstane po skončení
schůze na chvilku neformálního popovídání.

Členské příspěvky na rok 2010

Jak jsme již informovali, budou výroční členské schůzi předloženy návrhy na změnu
stanov klubu. Jedním z těchto návrhů bude zrušení členských příspěvků. Proto
nebudou zatím členské příspěvky vybírány.

Adresář klubu

Od poslední aktualizace tištěné podoby adresáře KPEP uběhly dva roky, a proto
bude v příštím roce vydán nový a podle zaslaných podkladů aktualizován adresář na
internetových stránkách KPEP. Protože uvažujeme o zrušení členských příspěvků
a doufáme, že tento návrh výroční členská schůze schválí, musíme mít jinou formu
kontroly členské základny. Jestliže se ztotožňujete s členstvím a prací v KPEP,
je Vaší povinností odeslat matrikářce jedním ze zvolených způsobů (poštou nebo
e-mailem) podepsaný formulář pro adresář. Jestliže matrikářka tento formulář
neobdrží do 30.1.2010, bude to považováno za nezájem nadále setrvávat v KPEP.
Údaje do adresáře je možno matrikářce i zavolat – 723 845 442, nebo poslat po
dalších členech klubu.

Putovní pohár Svatopluka Vlasáka

Dovolujeme si znovu, tak jako každý rok, požádat členy, aby na korespondenčním
lístku, emailem, sms nebo telefonicky uvedli své chovatelské úspěchy nebo úspěchy
svých přátel, členů KPEP, za rok 2009, které by považovali za vhodné tohoto
prestižního ocenění.
Návrh zašlete na adresu Ing. Václav Podpěra, Africká 16/616, 160 00 Praha 6 nebo
volejte mob.: 777 604 851do 31.12.2009, email je anser@volny.cz.

Výroční členská schůze

Výroční členská schůze se bude konat v březnu 2010. Přesný termín a konání této
schůze bude výborem s dostatečným předstihem oznámeno ve Zpravodaji KPEP
1/2010.
POZOR – členské schůze se v lednu a únoru nekonají!

Kroužky na rok 2010

Kroužky budou pro členy klubu připraveny na vánoční schůzi.
Výbor klubu přeje všem členům hezké prožití Vánočních svátků a hodně zdraví, štěstí a chovatelských úspěchů do nového roku 2010. Těšíme se na Vaši účast na slavnostní prosincové schůzi KPEP.
Výbor KPEP

Derby drobných exotů v Ebersbachu

V neděli 26. června proběhlo v Saském Ebersbachu 6. derby drobných exotů.
Ebersbach je město, které je spojeno nebo lépe řečeno rozděleno od našeho Jiříkova
pouze pomyslnou hraniční čarou. Má tedy velmi výhodnou polohu proto, aby naši
chovatelé mohli porovnat výsledky svého snažení s německými kolegy. Od svého
vzniku má derby svůj „domov“ v sále hotelu Felsenmühle. Výstavu pořádá místní
organizace AZ-AEZ Sachsen za pomoci několika jiných organizací a sponzorů, mezi
které patří i KPEP a Stanislav Rákos.
Jedná se o soutěžní nebodovanou výstavu, kdy je určováno pořadí jednotlivých ptáků
ve skupinách tzv. šíbr systémem (posuzování na pořadí) a řídí se pravidly podle
standardu AZ. Vystavovány jsou zebřičky, chůvičky, pásovníci, amady nádherné,
amadiny diamantové a rýžovníci. V tomto roce bylo vystaveno celkem 215 ptáků od
31 chovatelů. Z Čech to bylo 9 chovatelů se 73 ptáky. Naši chovatelé si vedli docela
dobře, získali několik vítězství ve třídách a Tomáš Osoba z Plzně pak vítězství ve
skupině amadin diamantových. Za celkové vítězství, vítězství v jednotlivých třídách
a skupinách jsou chovatelům přidělovány body a sestavován dlouhodobý žebříček
jejich „úspěšnosti“ na této výstavě. Nejúspěšnějším chovatelem je př. Dörrer
s velkým náskokem 62 bodů. Náš nejlepší chovatel Milan Vančura je na čtvrtém
místě s 39 body, z KPEP je to Mirka Pekárková na 12. místě s 19 body. Kolorit
českoněmecké výstavy nevytváří pouze účast našich vystavovatelů, ale dlouhodobě
i účast našich posuzovatelů.

Letos posuzovali pan Hans Harting, Petr Podpěra a Pavel Borovička.
Červnový termín konání výstavy je poněkud neobvyklý, ale kdo se chce zúčastňovat
větších mistrovských soutěží, musí začít s hnízděním tak, aby mladí ptáci do této
doby důkladně přepeřili. Potom je červen vhodný k posouzení kvalit ptáků, které
chce chovatel „nominovat“ na velké soutěže.
Pro konání 7. Derby 2010 je stanoven termín opět na třetí červnovou neděli
tj. 20.6.2010 a nyní nastal ten pravý čas začít s přípravami k účasti. Účastnit se
mohou všichni a nebojte se neúspěchu, protože pouze překonáváním neúspěchů se
můžete dostat dál a výš.
Všem zájemcům o účast na této výstavě podá informace Václav Podpěra na čísle
777 604 851 nebo na e-mailové adrese anser@volny.cz.
Václav Podpěra

Burza v holandském Zwolle

Již před mnoha a mnoha lety se stalo módou chovatelů z Česka navštěvovat jednu
z největších ptačích burz v Evropě. Koná se pravidelně dvakrát do roka, před
chovatelskou sezónou v únoru a po jejím skončení v září ve středoholandském městě
Zwolle. Není snad jediného chovatele, který by o ní neslyšel, nečetl nebo tam alespoň
jednou nebyl osobně. Ne nadarmo o ní kdysi napsal Petr Podpěra, že je to nová česká
národní pouť. Koho nepotkáte celý rok v Čechách, na toho jistě narazíte v Holandsku.
Tato burza je výjimečná svou velikostí, počtem nabízených druhů, účastí chovatelů
ze všech koutů Evropy a nabízeným sortimentem chovatelského zařízení a krmiv.
Na burze prodávají ptáky chovatelé i obchodníci. Kvalita ptáků je různorodá, stejně
tak jako počet druhů. Budete-li mít štěstí, můžete koupit kvalitní ptáky, ale jsou
nabízeni i ptáci staří, nekroužkovaní, bez prstů atd.
Nyní trochu informací pro chovatele, kteří se na poslední, zářijovou, burzu nedostali.
Burza je pro prodejce ptáků, tedy i pro ty, kteří vstupují jako prodejci, tj. za vyšší
vstupné, proto, aby nakoupili ptáky přednostně ještě před otevřením burzy pro
širokou veřejnost, otevřena až od 8.30 hodin. Všichni jistě znáte obrovskou frontu
před otevřením burzy. Tlačení se lidí s přepravkami i bez nich. Bylo jen otázkou
času, kdy se této příležitosti chytnou kapesní zloději. Vždyť v takové tlačenici mají
svou „práci“ o moc lehčí než v pražské hromadné dopravě. Proto pozor, dávejte si své
pracně našetřené a před svými drahými polovičkami ututlané peníze na bezpečné
místo, nejlépe v nějakém „money bagu“ přímo na těle. Ani uvnitř hal si nemůžete být
jistí. Letos jsem byl svědkem, když prodejce starých tisků přišel o celou peněženku
s 500 eury a všemi doklady. Netvářil se příliš šťastně.
Další burza bude v 20. února 2009. Přeji Vám hezké, ničím nerušené zážitky a dobré
pořízení.
Václav Podpěra

měkkožraví

holubi

domestikovaní

ostatní

BZUK
2009

spolupořadatel

8 700

33

27

4

9

10

5

EXOTA
2009

vystavovatel

16 000

147

46

22

17

50

45

EXOTIKA
2009

odborný
garant

11 500

60

91

12

12

40

94

KPEP

Výstava

droboť

Počet druhů

papoušci

Počet návštěvníků

Výstavy v roce 2009 v číslech

Ladislav Žoha

Tak vzpomínám

Sedíme jako pořadatelé u stolku na výstavě v Lysé nad Labem. Standa Rákos,
Mirek Hrubý a já. Před námi expozice výstavních andulek. Mám v ruce katalog
z minulého týdne. Je ze speciální výstavy andulek v Praze. Na titulu čteme
„40 let KCHA 1969-2009“.

„Je to k neuvěření, jak ten čas letí, my jsme snad nejstarší klub.“ „To jsme“ říká
Standa. „Jó to bývaly výstavy a těch lidí před Liďákem ve Vysočanech. To byly časy.
A ty tvoje kecy do mikrofónu. 200 andulek v tombole nestačilo a jak jsme to tam krmili
a hlídali. To jsme byli dobrá parta dříčů.“ vzpomíná Mirek.
Skočil jsem pro kafe, aby se nám lépe vzpomínalo. Když jsme stavěli výstavu, bylo
nás dvacet. A všichni vydrželi každý den až do neděle. Těšili jsme se na ten šrumec
kolem ptáků. „O tom bys měl dnešním mladým vyprávět. Napiš něco.“

Tak vzpomínám.

Tehdy v časopisu Zpravodaj stála výzva: Milovníci andulek zakládáme klub.
Přihlaste se! Tak pod záštitou aktivních členů KPEP (tehdy jsme se jmenovali ZO
Praha 2) vznikl klub. Výbor KCHA se scházel v klubovně a plánoval. Vyráběli se

stojany, klece. Měli jsme
i odznaky a vlaječky.
Přibývali členové z
celé ČSSR. Tehdy jsem
poznal i Jardu Pláničku
a Otakara Šťastného. Ti
měli nejlepší andulky.
A
nejvíce
humoru.
Plánička pracoval se
zvířaty pro filmové
studio
Barrandov.
Šťastný byl výborný
chovatel a pozorovatel,
prostě tahoun klubu.
Jezdil posuzovat do
Německa, odkud nám
vozil rozumy. Jako první
dovezl perlové andulky.

Mezinárodní posuzovatel Ota Šťastný

Měl úžasný cit pro sestavení chovných párů. Pamatuji si jeho rady: „Nejlepšího
ptáka nevystavuj. Počkej si až jich budeš mít deset na stejné úrovni, pak můžeš čtyři
vystavit. Pták musí být klidný a trénovaný.“ S klecí pomalu otáčel kolem dokola.
Pták si jenom přešlapoval a stále seděl na bidle jak manekýn.
Musím zde připomenout světový šampionát v roce 1980 v Olomouci a tajemnici
svazu Evu Hrubešovou. Ta zařídila i nemožné. Ve všem nám pomáhala a další jména
úžasných přátel a chovatelů: pan Vlasák, Veger, Wiener - tvůrce a vydavatel českého
Standardu, František Zbraněk. Jak já jsem se na něho těšil, ať na výstavách nebo na
školení sboru posuzovatelů. Ta jeho vitalita. Ta úroveň, když naši učitelé Walther
Wiener a Franta Zbraněk spustili!
Výstavy KCHA v Praze od roku 1980 nabývaly na kráse. Vystavovali členové klubu
z Čech, Moravy, Slovenska. Klub měl v té době 200 členů! Vystavováno bylo pravidelně
600 až 800 andulek. Taky muselo přijít i 6 posuzovatelů. Každý chtěl vystavovat,
každý pomáhal. Návštěva za 3 dny byla i 3500 lidí! Protože, jsme nelenili a v noci
přenášeli poutače s plakáty na nová frekventovaná místa. Návštěvy a natáčení
v televizi, Receptář naopak na výstavě, relace v rozhlasu, letáky do škol atd. Ani 200
andulek v tombole nestačilo. Lidé chtěli hrát dál (přivezl mi je pan Škrhák na hl.
nádraží v krabicích). Mikrofón na jevišti v permanenci, reproduktory před budovou.
Rozhovory s výherci andulek lákaly návštěvníky, tvořila se dlouhá fronta. Byli jsme
ve svém „živlu“.
Jedno jméno zaslouží pochvalu dodnes. Náš ekonom Miroslav Poláček. Mirku, za
těch 25 let tvojí práce děkujeme! Já obzvlášť. Deset let jsem působil jako předseda
klubu.
A šampioni výstav? Štastný, Raštica, Koten a později Láďa Groda.
Mám prý přidat veselou historku z příjmu ptáků.
Počítače nebyly, příjem musel dělat jediný člověk, já. Poštovní schránka byla před
výstavou plná dopisů - přihlášek. V obýváku na koberci leželo rozprostřeno 35 tvrdých
papírů A4. Pokoj byl plný. Odnesli jsme křesla, manželka mi pomáhala. Z každé

přihlášky jsme rozepisovali ptáčky podle barev do 35 výstavních tříd. Na kolenou
jsem měl brankářské chrániče. Jinak to bolelo. Celkem jsem zapsal 763 ptáčků.
Po sečtení přihlášek jich mělo být 764. Jeden chybí! Tak na kolena a všechno znovu.
Manželka tvrdí, že jsem blázen. I blázni se radují. Jinak by nebyla výstava.
Jsou věci, které se nikdy nebudou opakovat. Je jiná doba. Sedíme u stolku
a vzpomínáme. Máme na co. Je nám dohromady 214 let. Až by slza ukápla.
Ale končím vesele.
Když se jednou Ota Šťastný vrátil z Kasselu tak mi povídá: „Člověče, když jsem to
viděl ty kusy, tak mám chuť v ptačírně otevřít okno a zatleskat.“
Pavel Borovička, čestný člen KCHA

Český klub chovatelů
agapornisů se představuje
V posledních několika letech si získali papoušci
rodu Agapornis v České republice velkou
oblibu. Tento boom má za následek velký
nárůst na burzách a jiných setkání chovatelů
nejen kvality, ale bohužel i různě mezidruhově
křížených či jinak nevhodně spárovaných
jedinců, s následkem vzniku nedefinovatelných
mutací, kde odchovy ztrácí přirozenou velikost,
barvu, kvalitu opeření, apd.
Několik chovatelů se tímto problémem začalo
zabývat. Díky touze nastolit chovu agapornisů
řád, se po několika společných jednání v
létě 2008 a vzrůstající podpoře chovatelské
veřejnosti, domluvila skupina nadšenců a
rozhodla založit klub, který v minulosti sice chvíli existoval, ale nevyvíjel žádnou
činnost.
Dne 26. října 2008 byl založen Český klub chovatelů agapornisů (CZAC), který si hned
zpočátku vytyčil několik výzev. Hlavním cílem pro rok 2009 byl uspořádání historicky
1. Celostátní výstavy agapornisů.

1. Celostátní výstava agapornisů

Pro vyplnění tohoto cíle jsme měli necelý rok, nebylo z čeho vycházet, s podobnou
akcí nebyla zkušenost a bylo potřeba vše řádně připravit. Jeden z hlavních úkolů,
aby výstava měla vypovídající hodnotu, bylo vytvořit standardy. V ČR byli k dispozici
již nepoužitelné 20 let staré, proto ve spolupráci s Dirkem vab deb Abeelem a BVA
jsme začali překlad mezinárodních standardů a výstavních tříd. Po zajištění areálu,
propagace, veterinární podpory, posuzovatele a ostatních potřebných dokumentů
jsme v sobotu 5. 9. 2009 mohli přivítat vystavovatele a návštěvníky na 1. Celostátní

výstavě agapornisů.
Výstava se konala v Chovatelském
areálu v Újezdu u Brna. Sešlo se
102 agapornisů v 6 druzích od
14 vystavovatelů s mezinárodní
účastí, vystavovali nejen Češi, ale
i sousedé ze Slovenska, což bylo
příjemné překvapení. K vidění
byly různé klubové či národně
označené kroužky, včetně BVA.
Jednalo se o jednodenní akci, kdy
dopoledne patřilo příjmu a poté
hodnocení vystavovaných jedinců
za zavřenými dveřmi. Odpoledne
se vyhradilo několik hodin také
pro veřejnost, což využilo několik desítek chovatelů a návštěvníků. Samozřejmostí
bylo zajištěné občerstvení, prodejní část s odchovy agapornisů či možnost zakoupení
krmiv a chovatelských potřeb.
Odměnění se dočkali Ing. Miloslav Blažek se synem Markem za celkové třetí místo
za agapornise škraboškového (dominantní straka vidolet D modrá) s 89 body.
Druhý se umístil Dalibor Vincze (SR) za agapornise etiopského (D zelený) 89 bodů.
Celkovým vítězem 1. Celostátní výstavy agapornisů se stal Alojz Chmelík (SR) za
agapornise růžohrdlého (zelený) a získal 90 bodů. Jako vítěz výstavy získal hlavní
cenu – ručně vyrobenou skleněnou plastiku, kterou na zakázku vyrobila Akademie
- Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola uměleckoprůmyslová ze
Světlé nad Sázavou.
Je zřejmé, že první dvě místa získali východní sousedé ze Slovenska, což může být
motivací nejen pro české chovatele pro příští ročník.
Touto akcí jsme si splnili jeden z cílů pro tento rok. CZAC má za sebou první rok
činnosti. Setkáváme se s mnoha kladnými hlasy nejen z tuzemska, ale i zahraničí.
Chceme být v kontaktu s širokou chovatelskou veřejností nejen u nás, ale i se
světem. Proto byla spuštěna také anglická verze našich internetových stránek, kde
jsou zveřejňovány nejdůležitější informace. Máte-li zájem shlédnout naši webovou
prezentaci (CZ/EN), můžete navštívit adresu http://www.agapornis-club.ic.cz.
Pomyslné dveře našeho klubu jsou otevřeny pro všechny chovatele, kteří mají zájem
podílet se na kvalitním chovu agapornisů. V roce 2010 máme v plánu uspořádání
semináře o genetice agapornisů s bílým okružím oka (součástí bude systematika
a úvod do mezinárodního názvosloví agapornisů), 2. Celostátní výstavy agapornisů
a zájezd na BVA Masters 2010 (Belgie). Veškeré informace o CZAC naleznete na
klubovém webu či Vám mohou být sděleny na níže uvedených kontaktech.
Český klub chovatelů agapornisů
Požární 10a, 620 00 Brno,
http://www.agapornis-club.ic.cz
czagapornisclub@seznam.cz
Tel.: +420 775 561 650

