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Vážení	přátelé,	členové	Klubu	
přátel	exotického	ptactva	
v	Praze,
letošní rok se dostal do své poloviny a mnozí z Vás se již těší na výsledky své práce 
a plánují jak ji zhodnotit. To nemám na mysli jen účast na výstavách, která je velkou 
reklamou pro chovatele, ale i to, o čem se v poslední době velmi málo píše, a to je za kolik 
se budou odchovy prodávat. Kdysi bylo zvykem k inzerátům připojit i požadovanou 
cenu. 

Později, před rokem 1989 se cena neuváděla. Bylo to na „doporučení „ Československého 
svazu chovatelů drobného zvířectva, který v té době vydával časopis Chovatel a 
specializované periodikum Informační zpravodaj a Příloha informačního zpravodaje, 
která byla vyčleněna pro inzeráty. Po zavedení tohoto opatření se zvedla vlna protestů, 
ale nebylo to nic platné. Dalo by se předpokládat, že chovatelé využijí první příležitosti a 
vrátí se k tomu, co považovali za dobré. Nestalo se tak. A ani na burzách nebývá zvykem 
napsat požadovanou cenu na klec s prodávanými ptáky. A já si kladu otázku proč?

Nedokáží snad chovatelé ocenit svoji práci, nepoznají ,že se jedná o kvalitní odchov nebo 
o ptáky, kteří se tolik „nepovedli“, nebo snad chtějí určit cenu, až když si zájemce přijede 
s tím, že když je tady, tak ptáky koupí, nebo je to prostě v době mobilních telefonů a 
elektronické pošty již překonaná  záležitost, vždyť se každý s každým domluví během 
okamžiku. Nebo že by se chovatelé obávali „úniku informací“, které by mohl využít 
berňák?  Těch možností, které mě napadají je mnoho, ale důsledek je pouze jeden. Nedá 
se vysledovat reálná průměrná cena jednotlivých druhů na trhu. A z toho pramení 
jednak neinformovanost chovatelů, kteří se o daný druh začínají zajímat, ale hlavně 
značná cenová nestabilita na našem malém chovatelském trhu. 

Hovory o penězích byli v dobách socialismu tabu, protože jsme chovali ptáky pro naše 
uspokojení a ne ze „zištných důvodů“. Ekonomie je věda, ale přesto platí, že při zisku 
musí chovateli něco navíc zůstat. A ruku na srdce, abych dosáhl zisku, kupuji krmení 
z jedné peněženky, té soukromé, a do druhé, ptačí, dávám peníze z prodeje ptáků. A 
nikdy nenajdu odvahu tyto dvě položky odečíst. Takto účtuje většina z nás s tím, aby 
s klidným srdcem pak investovala „zisk“ do nákupu nových ptáků, klecí a zařízení. 

Proto bych se přimlouval, abychom dokázali ohodnotit svou práci a dokázali stanovit a 
zveřejnit cenu, za kterou chceme ptáky prodávat. 

Na samý závěr bych rád připomněl, blíží se výstavní sezóna, rozmyslete se, jakým 
způsobem se do ní zapojíte. Výčet všech důležitých výstav je pravidelně zveřejňován 
na našich internetových stránkách i ve Zpravodaji. A vrátím se k předchozím řádkům, 
chovatel, který pravidelně dosahuje dobrého umístění na velkých nebo specializovaných 
výstavách, tím získává nejen obrovskou reklamu, zájem o jeho odchovy je odpovídající 
dosaženým výsledkům, ale i cena odchovů tomu může odpovídat.

Hodně úspěchů Vám přeje Václav Podpěra.
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Členská	schůze
se koná 2. srpna 2011 od 16.30 hod. (sál otevřen od 16:00) v přednáškovém sále 
v Emauzích, Vyšehradská 49, Praha 2. 

Na programu schůze bude kromě organizačních zpráv projednávána příprava klubové 
72. 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. občerstvení. 

Na výroční členské schůzi se budou projednávat závažná témata, návrh činnosti a 
rozpočet na rok 2011 a proto žádáme všechny členy o účast.

Výměna	členských	legitimací
Pro výměnu členských legitimací je zapotřebí předat některému členu výboru fotografii 
formátu jako na jiné doklady nebo ji poslat naskenovanou na adresu filip.starosta@
seznam.cz. Zatím většina z nás tuto fotografii neposlala.

72.	propagační	výstava	
exotického	ptactva	2011
Botanická zahrada Př.F 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. 

Termín	konání	výstavy	a	rozpis	jednotlivých	fází	výstavy:
•	 13.8.	sobota	 zahájení výstavby výstavy v 8.00 hod.,
•	 16.8.	úterý	 dokončení výstavby výstavy,
•	 17.8.	středa	 příjem ptáků na výstavu a výzdoba výstavy,
•	 19.8.	čtvrtek  dokončení výzdoby, vyhodnocení nejlepších exponátů  

   v jednotlivých kategoriích, vyhodnocení nejlepší dekorací  
   klecí a jejich označení kokardami,

•	 19.8.	čtvrtek  slavnostní zahájení výstavy v 16.00 hod.,
•	 20.8.	pátek  otevření výstavy v 10.00 hod.,
•	 4.9.	neděle ukončení výstavy, výdej ptáků od 16.00 hod. do 20.00 hod.,  

   zahájení demontáže výstavy,
•	 5.9.	pondělí demontáž výstavy a odvoz výstavního materiálu do skladu.

Výstava	bude	otevřena	každý	den	od	10:00	do	18:00	hodin,	
v	neděli	4.9.	od	10:00	do	15:00	hodin
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Výstavní	výbor:
•	 ředitel	výstavy:   Ladislav Žoha
•	 ekonom	výstavy:   Ota Kovářík
•	 vedoucí	pořadatel:  Jan Cvrček 
•	 projekt	výstavy:	  Jan Cvrček, Ladislav Žoha
•	 krmení	a	úklid	klecí:		 Aneta Vychytilová
•	 veterinární	dozor:  MVDr. Lubica Nečasová
•	 příjem	přihlášek:   Václav Podpěra
•	 katalog:    Petr Podpěra
•	 vložka	katalogu:   Václav Podpěra
•	 výtvarná	spolupráce:  Př.F UK Praha
•	 výzdoba:    Jan Cvrček, 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 koordinovat práce při výstavbě a 
demontáži a zajistit vždy potřebný počet pořadatelů prosíme zájemce, aby nahlásili 
svou předpokládanou pomoc a účast v BZ Janu Cvrčkovi – cvrcek.h@seznam.cz, 
mobil 721	838	279.

Příjem	ptáků	na	výstavu:
Příjem ptáků proběhne ve středu 17.8.2011	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 
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. 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 místě bydliště vyplníte ještě 
kolonku „Adresa místa původu nebo odeslání přemísťovaných zvířat“), 

• v kolonce „Účel vydání (přemístění) zaškrtnete bod „na svod“ (výstava je 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 místě původu“ a za 
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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.

Prodej	ptáků	na	výstavě
v letošním roce nebude z organizačních důvodů prodej ptáků na výstavě organizován. 
Kdyby se našel zájemce o tuto činnost, který bude garantovat stanovené podmínky, 
může být prodej v dalších letech obnoven.

Přehled	zajímavých	výstav	
v	roce	2011

• 27. – 28.8.  AZ-Europa-Championat,	Karlsruhe, Německo
• 10. – 11.9.  LOVEBIRD	INTERNATIONAL	BVA	Masters	2011 

   Aalst, Belgie
• 30.9 – 1.10.  Celostátní	výstava	agapornisů, Újezd u Brna
• 7. – 9.10.  EXOTA	Olomouc, Olomouc
• 7. – 9.10.  Nationale	Vogelausstellung	der	EXOTIS	Schweiz  

   Pfäffikon, Švýcarsko
• 27. –  30.10.  EXOTIKA	2011 , Lysá nad Labem
• 29. – 30.10.  Výstava	Kanária	03	und	Exoten (partnerská organizace)

   Reutlingen, Německo
• 5. – 6.11.  55.	VZE	Bundes	Ausstelung, Leipzig, Německo
• 19. – 20.11.  59.	AZ-Bundesschau, Kassel, Německo

Upozorňuje členy hlavně na výstavu EXOTIKA 2011 která se bude konat 27. až 30. října  
2011 na výstavišti v Lysé nad Labem. V rámci této výstavy proběhne bodovaná výstava 
drobných exotů Ptačí	svět a mistrovská	soutěž	barevných	kanárů a otevřené	
polabské	 derby	 andulek, malých	 papoušků a speciální	 výstava	 Klubu	
chovatelů	korel. Doufáme, že naši členové tyto výstavy podpoří svými exponáty a 
zároveň si výsledky svého chovatelského úsilí porovnají s ostatními členy a ostatními 
chovateli.

Soutěž	o	Mistra	KPEP
soutěž proběhne podle stejných pravidel jako v roce 2010. Soutěžní podmínky jsou na 
www stránkách klubu. Mezi výstavy pro celkové hodnocení chovatelů jsou pro	rok	
2011 zařazeny: Ptačí	svět	Lysá	nad	Labem,	Ebersbach,	CVA,	a	Exota	Olomouc.

Putovní	pohár	S.	Vlasáka
Putovní pohár Svatopluka Vlasáka je udělován naším klubem jako ocenění chovateli, 
který v daném roce dosáhl výjimečného chovatelského úspěchu. Přesto by to nemělo 
být ocenění za nějaký jednorázový odchov, ale měl by to být odchov, který se zrodil po 
cílevědomé práci a snaze a měl by to být odchov, který svou opakovatelností může být 
přínosem pro chovatelství jako takové. Nahlaste	výboru	klubu	své	chovatelské	
úspěchy	v	roce	2011 nebo úspěchy svých kamarádů, členů klubu, abychom z nich 
mohli vybrat ten nejlepší.
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Podzimní	zájezd	
je naplánován na výstavu Exota	Olomouc. Po výstavě navštívíme místní ZOO	Olomouc.	
Odjezd autobusem od Vinohradského divadla v neděli 9.	října	2011	v	7:00	hodin, 
návrat do Prahy kolem 20.00 hodin. 

Cena	zájezdu	pro členy KPEP a jejich rodinné příslušníky je 300,- Kč, pro nečleny 
400,- Kč. Hlásit se můžete u matrikáře Ing.	Filipa	Starosty (mob. 777	671	586).

Objednávka	kroužků
v oběžníku je přiložená objednávka na kroužky pro rok 2012. Všechny informace jsou 
uvedeny na objednávkovém formuláři. Kroužky je třeba objednat	do	4.9.2011.
Pro	členy	klubu	s	vytvořeným	účtem	na	našem	webu	je	možnost	udělat	
objednávku	on-line.	Objednávku můžete taky posílat e-mailem na: filip.
starosta@seznam.cz, nebo ji můžete předat osobně na schůzi klubu 2.8.2011, 
případně poslat poštou na adresu Filip Starosta, Vinohradská 94. 130 00 Praha 3.
Ceny jsou orientační podle webových stránek výrobce (www.straka.bludov.cz) 
Kroužkovat odchovy bude možnost od	1.listopadu	2011.

Celostátní	výstava	agapornisů
Na přelomu září a října (30.9.	–	1.10.) se uskuteční v Chovatelském areálu v Újezdě 
u Brna již třetí ročník Celostátní výstavy agapornisů.  Pro letošní rok ustupujeme od 
modelu jednodenní výstavy, který vyžadoval vysoké nároky na organizaci i techniku. 
Rozhodli jsme se výstavu rozložit do dvou dnů a umožnit více prostoru na návštěvu 
veřejnosti. Rozložení výstavy do dvou dnů znamená klidnější průběh i pro vystavovatele 
a organizátory, bude tak více prostoru i na různé diskuse.

Příjem	agapornisů bude v pátek 30.9.2011	od	8:00	do	12:00, odpoledne proběhne 
bodování a vyhodnocení výstavy. Večer pak setkání vystavovatelů v restauraci. Druhý 
den (sobota 1.10.2011) bude výstava otevřena pro veřejnost a to od 9:00 do 15:00. 
V průběhu výstavy proběhnou dvě tematické	přednášky a to o	Základech	chovu	
agapornisů (11:00) a o	Problematice	chovu	mutací (13:00). Vystavovatelé budou 
mít možnost v prodejní části nabídnout své odchovy k prodeji, občerstvení a místo 
k posezení bude taktéž zajištěno. V Újezdě u Brna je možné v rámci místních služeb 
zajistit ubytování.

Veškeré dokumenty (přihlášky, Výstavní pravidla apod.) jsou ke stažení na webu klubu 
(http://www.agapornis-club.ic.cz) nebo je na požádání zašleme poštou. Pokud 
dopadnou dobře jednání s klubem chovatelů afrických papoušků, tak ve stejném 
termínu i místě se uskuteční výstava afrických papoušků rodu Poicephalus.

Rádi bychom oslovili všechny chovatele agapornisů v rámci KPEPu a nabídli jim 
možnost vystavovat na výstavě. Těšíme se na Vaši účast či návštěvu.

Výbor CZAC



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



průměr		
v	mm

Příklady	použití	uzavřených	
kroužků

2,2 drobné druhy astrildů a motýlků, zlatoprska

2,5 astrild bělolící, kubánka malá,  čížek ohnivý, zebřička timorská, 
pásovník dlouhoocasý, pásovník krátkoocasý, pásovník škraboškový, 
čížek lesní, čečetka zimní, zvonohlík zahradní, panenka molucká, 

2,75 zebřička, chůvička, amadina Gouldové,  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,  hnědohlavý, 
křivka obecná

4,2 Andulka výstavní (větší ptáci), neofémy, papoušíčkové, agapornis 
šedohlavý, hnědohlavý,  dlask tlustozobý, křivka obecná

4,5 papoušek zpěvavý, mnohobarvý, rudobřichý, žlutoramenný, kakariky, 
agapornis fišeri, škraboškový, růžohrdlý, etiopský, aymara pruhovaný 
(kroužek typu N), latam vlaštovčí, holoubek diamantový

5,0 rosela žlutolící, černohlavá, pyrura hnědouchý, aratinga oranžovočelý, 
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, barnard 
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, žlutotemenný

7,5 alexander velký, papoušek královský, lori žlutohřbetý, ara žlutokrký, 
papoušek senegalský, červenoramenný, menší druhy amazoňanů

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



průměr
Počet

kroužků
Cena/kus

Počet	CITES

kroužků

Cena	kroužků

CITES

mm Kč/ks Ks Kč/ks

2,2 4,5

nevyrábí se

2,5 4,5

2,75 4,5

3,0 4,5

3,5 4,5

4,0 4,5 11

4,2 4,5 11

4,5 4,5 11

5,0 5,3 11

5,5 5,3 11

6,0 5,3 11

6,5 5,3 11

7,0 5,3 11

7,5 5,3 11

8,0 8 14

8,5 8 14

9,5 9 15

11,0 13 15

12,0 13 18

14,0 15 18

16,0 15 20

Objednávka	kroužků	pro	rok	2012
Vyplněný formulář zasílejte matrikáři filip.starosta@seznam.cz,	
případně předejte	na	schůzi,	nebo zašlete	poštou na adresu:	
Filip	Starosta,	Vinohradská	94,	130	00	Praha	3

Chovatelské	číslo:

Jméno	a	Příjmení:

Ulice	č.p.,	PSČ,	Obec,	

Popdpis




