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Slovo předsedy
Vážení členové klubu,
Dostává	se	Vám	do	rukou	další	číslo	letošního	ročníku	Zpravodaje.	Nicméně	je	to	
první	číslo	po	volbě	nového	výboru	KPEP,	takže	kromě	důležitých	informací	o	letošní	
výstavě	v	Botanické	zahradě	UK	zde	najdete	 i	 řadu	nových	či	přepracovaných	
dokumentů	klubu.	I	když	chápu,	že	to	vypadá	všelijak,	pravda	je	 jenom	jedna.	
Přestože	si	vážíme	práce	našich	předchůdců,	je	opět	čas	posunout	klub	v	dnešní	
moderní	a	uspěchané	době	o	kus	dopředu	tak,	aby	lépe	a	operativněji	reagoval	
na	výzvy,	které	jsou	před	něj	kladeny.	Jen	podotýkám,	že	vše	je	řádně	podloženo	
usnesením	o	schváleném	plánu	činnosti	na	letošní	rok,	který	je	nezvratitelným	
dokumentem	členské	schůze	vůči	výboru,	tedy	rozhodnutím	Vás,	členů,	kterým	
je	výbor	povinen	se	řídit.	
Letošní,	už	73.	výstava	v	BZUK	má	podtitul	krása	domestikovaných	a	mutačních	
ptáků.	Věřím,	že	opět	předvedeme	to	nejlepší,	co	v	chovech	našich	členů	najdeme,	
po	pauze	budou	mít	možnost	Ti	z	Vás,	kteří	se	zúčastní	výstavy	jako	vystavovatelé,	
prodat	 své	 odchovy	 přímo	 v	 rámci	 výstavy.	 Toto	 opatření	má	 snahu	 uchránit	
klub	před	zbytečnými	výdaji	na	oddělený	prodej,	který	může	být	 i	prodělečný.	
Na	 zahájení	 výstavy	 se	 chystá	 ještě	 jedna	 novinka	 –	 po	 dohodě	 a	 spolupráci	
s	 Botanickou	 zahradou	 UK	 budou	 do	 tropického	 skleníku	 nastálo	 vypuštěni	
drobní	hmyzožraví	ptáci,	kteří	budou	mimo	jiné	zajišťovat	biologickou	ochranu	
rostlin	–	to	vše	opět	pod	taktovkou	našeho	klubu.	Nemusím	snad	zdůrazňovat,	
jakou	prestiž	nám	toto	přinese	v	očích	laické	i	odborné	veřejnosti.
Krásné	léto	a	příjemnou	dovolenou!
Ladislav	Žoha,	předseda	KPEP	
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Propozice 73. výstavy 
ptactva a rostlin v BZUK
Zájemci o vystavování, o výstavbu a likvidaci výstavy a o pořadatelskou 
službu se prosím hlaste Janu Cvrčkovi – mobil 721 838 279, email 
cvrcek.h@seznam.cz
Prosíme	členy,	kteří	se	budou	podílet	na	pořadatelské	službě,	aby	měli	klubovou	
polokošili,	v	případě,	že	ji	ještě	nevlastní,	bude	jim	vydána	při	příchodu.	Každému	
účastníku	výstavby,	likvidace	a	pořadatelské	služby	náleží	drobné	občerstvení.

•	18.8.2012	–	9:00	zahájení	výstavby
•	22.8.2012	–	od	13:00	–	přejímka	ptáků	–	při	převzetí	ptáků	bude	na	místě	
sepsán	veterinární	protokol	a	podepsáno	převzetí	ptáků,	včetně	prodejných	
ptáků,	kde	bude	zároveň	uvedeno	cenové	vyrovnání.	Zároveň	s	ptáky	budou	
předány	případné	doklady	CITES	a	výjimky	CZ.

Ptáci do prodeje budou součástí expozic vystavovaných druhů, přičemž 
v každé kleci či voliéře musí po celou dobu výstavy zůstat minimálně 2 
jedinci vystavovaného druhu, tudíž ptáci do prodeje budou přijímáni 
pouze jako součást od chovatelů – vystavovatelů!

•	23.8.2012	–	16:00	–	slavnostní	zahájení	výstavy	s	pohoštěním;	slavnostní	
otevření	nové	stálé	expozice	hmyzožravých	ptáků	v	tropickém	skleníku

•	9.9.2012	–	15:30	–	slavnostní	zakončení	výstavy
•	9.9.2012	 –	 16:00	 –	 zahájení	 výdeje	 vystavovaných	 ptáků	 proti	 podpisu	
chovatele	či	jeho	zástupce.

•	10.9.2012	–	9:00	–	zahájení	likvidace	výstavy
•	11.9.2012	–	10:00	–	předání	skleníku

Pravidla soutěže o 
Mistra KPEP v kategorii 
bodovaných ptáků
Soutěž	 o	 titul	Mistr	 KPEP	 probíhá	 pouze	 v	 rámci	 výstavy	 EXOTIKA	 konané	
každoročně	v	Lysé	nad	Labem	pod	záštitou	KPEPu.	Soutěže	se	může	zúčastnit	
každý	fyzický	i	právnický	člen	KPEP	se	svými	odchovy	ročníků	podle	podmínek	
pro	 jednotlivé	 kategorie,	 opatřenými	 pouze	 kroužky	 KPEP	 nebo	 kroužky	
chovatelských	 klubů,	 kteří	 jsou	 právnickými	 členy	KPEP,	 barevné	 označovací	
kroužky	 nejsou	 přípustné.	 U	 ptáků	 přijímaných	 do	 soutěže	 bude	 provedena	
kontrola	kroužku.	Nebudou-li	 splněny	stanovené	podmínky	u	žádné	kategorie,	
nebude	Mistr	KPEP	vyhlášen.
Vystavovatel	musí	splnit	výstavní	podmínky	výstavy	EXOTIKA	Lysá	nad	Labem,	
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které	stanovuje	KPEP	se	souhlasem	vedení	Výstaviště	v	Lysé	n.	L.	
Posuzování	v	každé	kategorii	se	řídí	jednotným	postupem,	delegovaný	posuzovatel	
je	 povinen	 posuzovat	 ptáky	 pomocí	 bodového	 systému	dle	 platného	 standardu	
včetně	vypsání	bodů	po	pozicích.	Tímto	způsobem	určí	vítěze	jednotlivých	skupin,	
a	z	nich	pak	vítěze	kategorie.	Z	vítězů	kategorií	pak	všichni	přítomní	delegovaní	
posuzovatelé	 určí	 stejným	 systémem	 celkového	 vítěze	 výstavy	 EXOTIKA.	 Při	
rovnosti	bodů	v	jednotlivých	skupinách	či	kategoriích	určí	vítěze	každé	skupiny	
či	 kategorie	 na	 žádost	 pořadatele	 výstavy	 delegovaný	 posuzovatel,	 v	 případě	
celkového	 vítěze	 pak	 obdobným	 způsobem	 všichni	 delegovaní	 posuzovatelé	
poměrem	 hlasů.	 V	 případě,	 že	 vítěz	 skupiny	 či	 kategorie	 nebo	 celkový	 vítěz	
výstavy	EXOTIKA	není	 člen	KPEP	 (výstava	 je	 vyhlášena	 jako	 otevřená),	 pak	
posuzovatel	 určí	 i	 tři	 nejlepší	 vystavovatele	 KPEP	 pro	 potřeby	 udělení	 titulu	
Mistr	 KPEP.	 Oznámení	 výsledků	 soutěže,	 ocenění	 3.	 a	 2.	 místa	 diplomem	 a	
předání	poháru	Mistra	KPEP	bude	provedeno	na	slavnostním	večeru	konaném	
při	výstavě	EXOTIKA	daného	roku.	

Mistrovské kategorie:
Barevní, postavoví kanáři, kříženci s kanárem
Vystavený	 exponát	 musí	 být	 okroužkován	 pouze	 předepsaným	 uzavřeným	
kroužkem	 v	 barvě	 současného	 roku	 dle	 COM.	 Pro	 soutěž	 je	 podmínkou	 účast	
nejméně	3	vystavovatelů,	členů	KPEP.	
Soutěží	pouze	jednotlivci	v	následujících	skupinách:

•	Barevní	kanáři.	
•	Postavoví	kanáři.
•	Kříženci	s	kanárem.

Andulky
Vystavený	 exponát	 musí	 být	 okroužkován	 pouze	 předepsaným	 uzavřeným	
kroužkem	v	barvě	současného	roku	dle	COM	+	možnost	1	roku	předcházejícího.	
Pro	soutěž	je	podmínkou	účast	nejméně	3	vystavovatelů,	členů	KPEP.	
Soutěží	pouze	jednotlivci	v	následujících	skupinách:

•	Andulky	postavové
•	Andulky	barevné

Papoušci
Vystavený	 exponát	 musí	 být	 okroužkován	 pouze	 předepsaným	 uzavřeným	
kroužkem	v	barvě	současného	roku	dle	COM	+	možnost	4	roků	předcházejících.	
Pro	soutěž	je	podmínkou	účast	nejméně	3	vystavovatelů,	členů	KPEP.	
Soutěží	pouze	jednotlivci	v	následujících	skupinách:

•	agapornisové
•	papoušíčci
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•	neofémy
•	rozely
•	alexandři
•	papoušci	rodu	Psephotus
•	Pyrury
•	Ostatní	nezařazení	papoušci

Korely
Vystavený	 exponát	 musí	 být	 okroužkován	 pouze	 předepsaným	 uzavřeným	
kroužkem	v	barvě	současného	roku	dle	COM	+	možnost	4	roků	předcházejících.	
Pro	soutěž	je	podmínkou	účast	nejméně	3	vystavovatelů,	členů	KPEP.	
Soutěží	pouze	jednotlivci	v	následujících	skupinách:

•	Korely	

Drobní exoti
Vystavený	 exponát	 musí	 být	 okroužkován	 pouze	 předepsaným	 uzavřeným	
kroužkem	 v	 barvě	 současného	 roku	 dle	 COM.	 Pro	 soutěž	 je	 podmínkou	 účast	
nejméně	3	vystavovatelů,	členů	KPEP.	
Soutěží	pouze	jednotlivci	v	následujících	skupinách:

•	chůvička	japonská	
•	zebřička	pestrá	
•	rýžovník	šedý	
•	pásovníci	všech	druhů	
•	amadina	Gouldové	
•	holoubek	diamantový
•	křepelka	čínská
•	ostatní	drobní	exotičtí	ptáci	

Praha,		1.	května	2012



7. 

Stanovy pro udělování 
putovního poháru 
Svatopluka Vlasáka
1.	 Tento	 putovní	 pohár	 je	 trvalým	majetkem	KPEP	Praha,	 který	 jej	 pořídil	 z	
vlastních	finančních	prostředků	jako	výraz	uznání	a	ocenění	zásluh	zakládajícího	
člena	přítele	Svatopluka	Vlasáka	o	chovatelství	ptactva	a	uctění	jeho	památky.	
2.	Tento	pohár	 je	každým	rokem	udělován	po	předchozím	výběru,	posouzení	a	
schválení	výborem	KPEP	tomu	členovi	našeho	klubu,	který	dosáhl	v	hodnoceném	
roce	 nejvzácnější	 nebo	 mimořádný	 chovatelský	 úspěch	 v	 podobě	 úspěšného	
odchovu	chovaných	ptáků.
3.	Výbor	KPEP	Praha	 je	 povinen	 vést	 o	 hlášení	 jednotlivých	 členů,	 popřípadě	
jiných	zjištěných	výsledcích	řádnou	evidenci	a	osobně	se	přesvědčit	o	pravdivosti	
dosažených	výsledků.	
4.	Tento	putovní	pohár	je	propůjčován	vždy	na	dobu	jednoho	roku.	
5.	Člen	organizace,	který	tento	pohár	získá,	 je	povinen	jej	řádně	opatrovat	a	v	
nepoškozeném	stavu	jej	výboru	ve	stanoveném	termínu	vrátit.
6.	Člen	organizace,	který	pohár	získá,	je	povinen	na	další	výstavě	klubu	v	BZUK	
Praha	vystavit	druh	ptáka,	za	který	ocenění	získal.	Zároveň	zde	bude	toto	ocenění	
veřejně	prezentováno.	Pokud	tuto	podmínku	člen	bez	závažného	důvodu	a	omluvy	
nesplní,	 výbor	 KPEP	 si	 vyhrazuje	 právo	 pohár	 odebrat	 a	 určit	 náhradního	
oceněného	člena.	
7.	Předání	tohoto	putovního	poháru	je	prováděno	vždy	na	výroční	členské	schůzi,	
hodnotící	běžný	rok.	Oceněnému	členovi	klubu	náleží	na	památku	malá	pozornost	
ve	formě	skleničky	s	emblémem	klubu	a	jeho	jméno	je	vyryto	na	pamětní	desku,	
která	je	součástí	lože	putovního	poháru,	poté,	co	proběhne	prezentace	úspěšného	
odchovu	na	výstavě	v	BZUK	Praha.	
Praha,	1.	května	2012



8. 

Výstavní podmínky 
EXOTIKY
Účast	 jednotlivců	 a	 klubů	 na	 propagační	 části	 výstavy	 je	 podmíněna	 dohodou	
s	 garanty	 jednotlivých	 expozic,	 účast	 jednotlivců	 na	 soutěžní	 části	 výstavy	
je	 podmíněna	 zasláním	 závazné	 přihlášky	 garantům	 jednotlivých	 kategorií.	
Zasláním	 přihlášky	 zájemce	 zároveň	 plně	 souhlasí	 s	 výstavními	 podmínkami	
soutěžní	části	výstavy	EXOTIKA.

Propagační část: 
Bažanti, kachničky a holoubci - hala A1
Zbyněk	Laube,	tel.:	723	568	103,		e-mail:	aves@mybox.cz

Exotické ptactvo - hala B 
Ladislav Žoha,	tel.:	732	483	540,	e-mail:	ladislav.zoha@seznam.cz

Drobné exotické ptactvo – hala B                            
Václav	Podpěra,	tel:	777	604	851,	e-mail:	anser@volny.cz
Ptáci	 se	 přijímají	 na	 výstavu	 a	 vydávají	 z	 výstavy	 po	 dohodě	 vystavovatele	
s	 jednotlivými	 garanty.	 Při	 přejímce	 ptáků	 vystavovatel	 doloží	 patřičné	
dokumenty	–	CITES	a	VZETÍ	DO	EVIDENCE,	pokud	to	 je	na	konkrétní	druh	
vyžadováno	a	na	místě	podepíše	doklad	o	zdravotním	stavu	ptáků	dle	platného	
znění	veterinárního	zákona.	
Výbor	KPEP	 ve	 spolupráci	 s	KCHBVPaH	určí	 držitele	 čestné	 ceny	 za	 každou	
výše	uvedenou	část	výstavy,	která	bude	předána	vystavovatelům	na	slavnostním	
večeru	konaném	při	výstavě	EXOTIKA	daného	roku.

Soutěžní část:
Drobní exoti 
Vladimír	Jaroš,	tel:	602	730	427,	e-mail:	vladimir.jaros@kpep.cz

Kanáři a kříženci s kanárem
Jiří	Bílek,	tel.:	607	222	763,	e-mail:	jiribilek28@seznam.cz
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Andulky
Petr	Pechar,	tel:	603	287	431,	e-mail:	pechar.p@seznam.cz

Papoušci                                                                  
Karel	Novák,	tel.	737	814	727,	e-mail:	knpdy@seznam.cz

Korely
Jaroslav	Nesvorný,	tel:	603	269	636,	e-mail.	ja.nes@seznam.cz
Soutěže	 se	 může	 zúčastnit	 každý	 zájemce	 se	 svými	 odchovy	 ročníků	 podle	
podmínek	 pro	 jednotlivé	 kategorie,	 opatřenými	 pouze	 uzavřenými	 kroužky	
správné	 velikosti	 a	 barvy	 dle	 klíče	 COM.	 Barevné	 rozlišovací	 kroužky	 nejsou	
přípustné.	U	ptáků	přijímaných	do	 soutěže	bude	provedena	kontrola	kroužku.	
Výstavní	 podmínky	 výstavy	 EXOTIKA	 Lysá	 nad	 Labem	 stanovuje	 KPEP	 se	
souhlasem	 vedení	 Výstaviště	 v	 Lysé	 n.	 L.	 Příjem	 ptáků	 je	 stanoven	 na	 den	
před	vlastním	posouzením	do	12:00	hodin,	po	tomto	termínu	nebudou	ptáci	 již	
přijati.	Stejně	 tak	není	přijat	do	soutěže	pták	bez	úplného	vyplnění	přihlášky.	
Při	přejímce	ptáků	vystavovatel	doloží	patřičné	dokumenty	–	CITES	a	VZETÍ	
DO	EVIDENCE,	pokud	to	je	na	konkrétní	druh	vyžadováno	a	na	místě	podepíše	
doklad	o	zdravotním	stavu	ptáků	dle	platného	znění	veterinárního	zákona.	Výdej	
ptáků	je	možný	poslední	den	výstavy	1	hodinu	před	vlastním	uzavřením	výstavy,	
kdy	už	se	nevybírá	vstupné.	
Kanáři,	drobní	exoti,	andulky	a	malí	papoušci	do	velikosti	neofémy	a	agapornise	
se	vystavují	pouze	v	kartonových	jednorázových	bodovacích	klecích,	klecné	činí	
50,-	Kč	/	klec.	Ostatní	bodovaní	ptáci	se	vystavují	pouze	ve	vlastních	bodovacích	
klecích	vystavovatele	patřičné	velikosti.
Posuzovatele	 na	 tuto	 výstavu	 deleguje	 výbor	 KPEP	 v	 součinnosti	 se	 Sborem	
posuzovatelů	ČSCH,	případně	AZ	a	DKB.	Vlastní	posouzení	ptáků	probíhá	pouze	
za	přítomnosti	delegovaných	posuzovatelů.	Nikdo	 jiný	nesmí	být	přítomen!	Na	
jednoho	posuzovatele	náleží	maximálně	60	posuzovaných	ptáků.	Garant	každé	
kategorie	před	vlastním	posuzováním	seřadí	přihlášené	ptáky	v	každé	skupině	
dle	 platných	 výstavních	 tříd	 podle	 vyplněných	 údajů	 na	 přihlášce.	 V	 každé	
třídě	se	určují	dle	bodových	standardů	C.O.M.	první	tři	místa,	za	které	získává	
vystavovatel	kokardu	či	medaili;	pokud	v	nějaké	třídě	žádný	pták	nezíská	dost	
bodů	 na	 udělení	 prvního	místa,	 z	 uvedené	 třídy	 pak	 nikdo	 nepostupuje	 výše.	
Jakékoliv	další	opatření	včetně	slučování	tříd	pro	nedostatek	ptáků	se	opět	řídí	
pouze	platnými	ustanoveními	C.O.M.	
Posuzování	v	každé	kategorii	se	řídí	jednotným	postupem,	delegovaný	posuzovatel	
je	 povinen	 posuzovat	 ptáky	 pomocí	 bodového	 systému	dle	 platného	 standardu	
včetně	vypsání	bodů	po	pozicích.	Jiný	způsob	hodnocení	není	přípustný.	Vyplněné	
bodovací	lístky	zůstávají	po	celou	dobu	výstavy	viditelně	připevněné	na	bodovacích	
klecích.	Tímto	způsobem	posuzovatel	určí	vítěze	jednotlivých	skupin	a	z	nich	pak	
vítěze	kategorie.	Z	vítězů	kategorií	pak	všichni	přítomní	delegovaní	posuzovatelé	
určí	stejným	systémem	celkového	vítěze	výstavy	EXOTIKA.	Při	rovnosti	bodů	v	
jednotlivých	skupinách	či	kategoriích	určí	vítěze	každé	skupiny	či	kategorie	na	
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žádost	pořadatele	výstavy	delegovaný	posuzovatel,	v	případě	celkového	vítěze	pak	
obdobným	způsobem	všichni	delegovaní	posuzovatelé	poměrem	hlasů.	O	těchto	
skutečnostech	je	učiněn	zápis.	Oznámení	výsledků	soutěže,	ocenění	umístění	ve	
třídách	kokardou	či	medailí,	vítězů	skupin	pohárkem,	vítězů	kategorií	diplomem	
a	 finanční	 odměnou	 sponzora	 výstavy	 bude	 provedeno	 na	 slavnostním	 večeru	
konaném	 při	 výstavě	 EXOTIKA	 daného	 roku.	 Zlatým	 hřebem	 večera	 je	 pak	
předání	poháru	pro	vítěze	výstavy	EXOTIKA	daného	roku.	
Od	roku	2012	je	zároveň	zavedeno	průběžné	pořadí	všech	vystavovatelů	soutěžní	
části	dle	započítávaných	bodů	za	umístění	podle	níže	uvedeného	klíče.	Aktuální	
pořadí	vystavovatelů	 je	vždy	oznamováno	na	slavnostním	večeru	konaném	při	
výstavě	 EXOTIKA	 daného	 roku,	 přičemž	 nejlepší	 vystavovatel	 obdrží	 šerpu	
NEJLEPŠÍ	CHOVATEL	–	EXOTIKA	daného	roku.	

Kategorie:
Barevní,	postavoví	kanáři,	kříženci	s	kanárem
Vystavený	 exponát	 musí	 být	 okroužkován	 pouze	 předepsaným	 uzavřeným	
kroužkem	v	barvě	současného	roku	dle	COM.	
Soutěží	pouze	jednotlivci	v	následujících	skupinách:

•	Barevní	kanáři.	
•	Postavoví	kanáři.
•	Kříženci	s	kanárem.

Andulky
Vystavený	 exponát	 musí	 být	 okroužkován	 pouze	 předepsaným	 uzavřeným	
kroužkem	v	barvě	současného	roku	dle	COM	+	možnost	1	roku	předcházejícího.	
Soutěží	pouze	jednotlivci	v	následujících	skupinách:

•	Andulky	postavové
•	Andulky	barevné

Papoušci
Vystavený	 exponát	 musí	 být	 okroužkován	 pouze	 předepsaným	 uzavřeným	
kroužkem	v	barvě	současného	roku	dle	COM	+	možnost	4	roků	předcházejících.	
Soutěží	pouze	jednotlivci	v	následujících	skupinách:

•	agapornisové
•	papoušíčci
•	neofémy
•	rozely
•	alexandři
•	papoušci	rodu	Psephotus
•	Pyrury
•	Ostatní	nezařazení	papoušci
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Korely
Vystavený	 exponát	 musí	 být	 okroužkován	 pouze	 předepsaným	 uzavřeným	
kroužkem	v	barvě	současného	roku	dle	COM	+	možnost	4	roků	předcházejících.	
Soutěží	pouze	jednotlivci	v	následujících	skupinách:

•	Korely	

Drobní exoti
Vystavený	 exponát	 musí	 být	 okroužkován	 pouze	 předepsaným	 uzavřeným	
kroužkem	v	barvě	současného	roku	dle	COM.	
Soutěží	pouze	jednotlivci	v	následujících	skupinách:

•	chůvička	japonská	
•	zebřička	pestrá	
•	rýžovník	šedý	
•	pásovníci	všech	druhů	
•	amadina	Gouldové	
•	holoubek	diamantový
•	křepelka	čínská
•	ostatní	drobní	exotičtí	ptáci	

Prodej ptáků pod patronací KPEP
Tento	prodej	a	jeho	obsah	zaštiťuje	KPEP	pouze	pro	vystavovatele	daného	ročníku	
výstavy	EXOTIKA,	přičemž	si	za	uvedené	služby	ponechává	10%	ze	smluvní	ceny	
ptáka.	Pořadatelé	výstavy	mají	výjimku	z	povinnosti	platit	uvedených	10%.	Cena	
je	určena	při	přejímce	ptáků	do	prodeje,	odsouhlasena	a	podepsána	majitelem	a	
po	celou	dobu	prodeje	viditelně	umístěna	na	prodejní	kleci.	Při	přejímce	ptáků	
vystavovatel	doloží	patřičné	dokumenty	–	CITES	a	VZETÍ	DO	EVIDENCE,	pokud	
to	 je	na	konkrétní	druh	vyžadováno	a	na	místě	podepíše	doklad	o	 zdravotním	
stavu	ptáků	dle	platného	znění	veterinárního	zákona.	Prodej	je	možný	pouze	ve	
vlastních	označených	bodovacích	klecích	majitele	ptáků,	přičemž	počet	ptáků	je	
na	jednu	bodovací	klec	určenou	pro	daný	druh	ptáka	omezen	takto:

•	drobní	exoti	a	kanáři	–	po	2	jedincích
•	andulky	a	malí	papoušci	–	po	2	jedincích
•	papoušci	do	velikosti	alexandra	–	po	1	jedinci
•	ostatní	ptáci	do	velikosti	turaka	–	po	1	jedinci

Pokud bude pták či ptáci umístěn do menší velikosti bodovací klece než 
předepisuje standard, nebude chovateli tento prodej umožněn!
Prodej velkých papoušků – arů, kakaduů, amazoňanů, eklektusů a žaků 
nebude vzhledem k velkému stresu uvedených druhů v tomto prodeji 
možný!
Podrobnosti	si	zájemce	z	řad	vystavovatelů	domluví	s	garantem	prodeje:
Jan	Sládek,	tel.:	606	428	747,	e-mail:	guarouba@email.cz
Pro ostatní zájemce o prodej svých ptáků je určen pouze prostor burzy!



Praha,	1.	května	2012
Ladislav	Žoha,	předseda	KPEP

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