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Vážení přátelé,  

Dostává se Vám do rukou letošní Zpravodaj KPEP, který Vám má sloužit jako průvodce 

činností klubu na daný kalendářní rok. Lze ho najít v elektronické podobě na našem webu 

www.kpep.cz, odtud si ho můžete vytisknout, nebo požádat o tištěný exemplář vedení klubu. 

Naleznete v něm veškeré informace o akcích, které jsme pro Vás připravili. V kalendáriu 

najdete jednak akce klubu, jednak i akce našich právnických členů – spolků, jednak i zajímavé 

akce, které nejsou přímo akcemi KPEP, ale vyhodnotili jsme je jako potenciálně zajímavé pro 

Vás. Nově budeme přidávat i některé chovatelské články, které by Vás mohli zaujmout. 

Jménem výboru klubu Vám všem přeji pohodový rok 2019, nejen Vám, ale i Vašim opeřeným 

chovancům. 

                                                                                                 Ladislav Žoha, předseda KPEP, z.s.  
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1/ termíny členských schůzí 

Začátek vždy od 9:00 hodin 

2. března 2019 – EMAUZY – VČS KPEP 

6. dubna 2019 – BZUK – odborná přednáška: Ladislav Žoha – mutace a standart korely 

chocholaté  

4. května 2019 – BZUK – odborná přednáška:  Ladislav Žoha – Chov hýlů rodu Carpodacus 

1. června 2019 – BZUK – odborná přednáška: Ladislav Žoha  – plemena a barevné varianty 

kanárů 

6. července 2019 – BZUK – odborná přednáška: Josef Markytán – mutace agapornisů 

3. srpna 2019 – BZUK – před výstavní schůze – výstava v BZUK – odborná přednáška:  Petr 

Lang – Fotografie našich ptáků – novinky 2018/2019 

5. října 2019 – BZUK – před výstavní schůze –EXOTIKA – odborná přednáška: Ing. Václav 

Podpěra – africké amadiny 

2. listopadu 2019 – BZUK – odborná přednáška: Věra Přibylová  - umělé odchovy drobných 

ptáků 

7. prosince 2019 – EMAUZY – vánoční schůze  

 

 

2/ objednávky kroužků na rok 2020 

Pro rok 2019 jsme pro Vás opět připravili dva termíny pro objednávky kroužků na rok 2020. 

První termín je do konce výstavy v BZUK pro chovatele především drobotě a soutěžních 

ptáků, kteří mají chovnou sezónu už v zimě (možno kroužkovat už od 1. listopadu 2019); 

druhý termín pro všechny ostatní je pak do vánoční schůze včetně. Kroužky je nutno 

objednat přes matrikáře klubu př. Václava Vosyku, s kterým si domluvíte i variantu odběru – 

buď dobírkou přímo na adresu chovatele nebo vyzvednutí na domluvené schůzi klubu či jiné 

akci (v tomto případě platba předem při objednávce). Je samozřejmě možná individuální 

dohoda s matrikářem. 

MATRIKÁŘ Václav Vosyka 604 927 882 vaclavvosyka@seznam.cz 
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3/ kalendárium akcí  
  

14.ROČNÍK V.I.P. SETKÁNÍ CHOVATELŮ EXOTICKÉHO PTACTVA_ 

 

Pořádá Klub přátel exotického ptactva (KPEP) ve spolupráci s Výstavištěm Lysá nad Labem 

(VLL) 

PROGRAM SETKÁNÍ 9.3.2019 

9:30 – sraz účastníků (prezence) – VLL – hala A2 

10:00 – 10:45 – I. přednáška: Milan Habrcetl (CZ) – Černí kakaduové 

10:45 – 11:30 - II. přednáška: Aneta Vychytilová (CZ) – Odchovy kakadu bílých v rámci 

projektu LAGUNA 

11:30 – 13:30 – oběd 

13:30 – 14.30 - III. přednáška: Jiří Šustr (CZ) – Celoživotní zkušenosti s chovem loriů 

14:30 – 15.30 – pauza s občerstvením 

15:30 – 16:00 - IV. přednáška: Norbert Souček (CZ) – moderní technologie při chovu 

papoušků 

16:00 – 17:30 - V. přednáška: M.Sc. Luiz Roberto Francisco (Brazil) – CAPTIVE BREEDING OF 

NEOTROPICAL PARROTS IN BRAZIL, CONSERVATION AND TRADE 

17:30 - 18:00 – diskuze s přednášejícími  

18:00 – zakončení, večerní raut 

Zahraniční přednáška překládána do češtiny. Změna programu vyhrazena. 

 

 

 

 



INFORMACE PRO ZÁJEMCE: 

Adresa setkání: Výstaviště Lysá nad Labem, vjezd Čapkova ulice 

 

Účastnický poplatek:  

950,- Kč/osoba – přednáškový cyklus, oběd, nealko nápoje, káva, odpolední občerstvení 

v ceně 

Možnost večerního menu přímo na výstavišti. 

Hlídané uzavřené parkoviště v areálu VLL zdarma. 

Přihlášky lze stáhnout na www.kpep.cz; přihlášky elektronicky na níže uvedené emaily nebo 

na adresu: Ladislav Žoha, Buš 92, 252 08 Slapy nad Vltavou, též možno na níže uvedené 

mobilní telefony. 

Uzávěrka přihlášek je 3.3. 2019. 

Platba účastnického poplatku: KB číslo účtu 107-9272440297/0100, nebo v hotovosti při 

prezenci. 

Kontaktní osoby: Ladislav Žoha, mobil 732 483 540, email: Ladislav.zoha@seznam.cz 

                               Zdeněk Vandělík, mobil 602 237 130, email: info@shvtruhlarstvi.cz 
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20.4. 2019 – výroční členská schůze KCHBOVPaH v zoo Praha 

27.4.2019 – KCHA –Výstava BABY andulek + klubová burza– více informací na webu KCHA 

8.6.2019 – DERBY DROBNÝCH EXOTŮ NYMBURK 

KPEP a AG Klub pořádá v sobotu 8. června 2019 v Moštárně Nymburk, Tyršova 2/17 derby 

drobných exotů otevřené pro všechny chovatele. Podrobné propozice najdete na 

internetových stránkách KPEP nebo AG Klubu (www.kpep.cz nebo www.agklub.cz). Pro 

veřejnost bude výstava přístupná od 13.00 do 15.30, kdy výstava končí. Zveme všechny 

chovatele k vystavení ptáků a širokou veřejnost k návštěvě. Pro možnost pomoci na výstavě 

se obracejte na př. Václava Podpěru – 777 604 851; anser@volny.cz . 

Červen 2019 – SEMINÁR CHOVATELOV PAPAGÁJOV – KÁLNICA, SR 

Termín bude upřesněn v časopise Nová EXOTA 

Bližší informace podá Zdeněk Vandělík – 602 237 130 

22.6.2019 – KCHA – Otevřená výstava andulek Červený Újezd – více informací na webu KCHA 

17.8.2019 – KCHA – Celostátní výstava mladých andulek Slatina u Vysokého Mýta – více 

informací na webu KCHA 

 

16.8. – 1.9.2019 – 80. výstava exotických ptáků a rostlin BZUK Praha 

Přihlášky ptáků na výstavu a do prodeje – garant Ladislav Žoha – 732 483 540 

Výstavba výstavy – 10.-11.8.2019 od 9:00 – garant Zdeněk Vandělík - 602 237 130 

Výzdoba výstavy – 12.-13.8.2019 od 9:00 – garant Aneta Vychytilová - 731 110 286 

Příjem ptáků – 14.8.2019  10:00 – 18:00 – garant Ladislav Žoha  - 732 483 540  

- 15.8.2019 10:00 – do 16:00 

(výdej ptáků po výstavě 1.9.2019 od 16:00) 

Vernisáž výstavy – 15.8.2019  v 16:00 

Komisní prodej ptáků a krmiv – garant Věra Aladzasová Přibylová -  602 205 070 

Pořadatelská služba – garant Magdaléna Žohová – 603 211 381 

Demontáž výstavy – 2.9.-4.9.2019 - od 9:00 – garant Zdeněk Vandělík  - 602 237 130 

 

http://www.kpep.cz/
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Výstavní výbor: 

Ředitel výstavy - Ladislav Žoha 

Technické zajištění výstavy – Zdeněk Vandělík 

Koncept výstavy – Aneta Vychytilová 

Hlavní pořadatel – Magdalena Žohová 

Odborný dozor a krmení – Aneta Vychytilová 

Veterinární dozor – MVDr. Lubica Nečasová 

Žádáme všechny členy klubu, aby přispěli svojí pomocí ke zdárnému chodu výstavy a hlásili 

se jednotlivým garantům ať už s přihlašováním ptáků či pomocí při výstavbě a demontáži , a 

nebo na pořadatelskou službu, kde máte možnost si odpracovat brigádnické hodiny. Ptáci do 

komisního prodeje při výstavě budou přijati pouze od těch členů klubu, kteří vystaví alespoň 

1 druh ptáků přímo na výstavě! Z prodejní ceny ptáků náleží klubu 10% z ceny. 

 

21.9. – 22.9.2019 – KCHA – 52. celostátní výstava andulek BZUK Praha – více na webu KCHA 

27.9. - 28.9.2019 – 11.CELOSTÁTNÍ VÝSTAVA AGAPORNISŮ – BRNO 

Více informací na www.czagapornisclub.eu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.czagapornisclub.eu/


 

 

25.10. – 29.10.2018 – 12.VÝSTAVA EXOTIKA LYSÁ N.L. 

Součástí výstavy je Otevřené mistrovství ČR bodovaných ptáků, klubová výstava ČKCHK a 

udílení ocenění Titul Mistr KPEP. 

Do 11.10.2019 – návoz materiálu 

12.-22.10.2019 – výstavba a výzdoba výstavy ve spolupráci s pracovníky výstaviště 

23.10.2019– příjem ptáků pro soutěžní část výstavy 

24.10.2019 – posuzování posuzovateli ČSCH  

24.10.2019 – návoz ptáků do expozic výstavy 

28.10.2019 od 16:00 – výdej ptáků ze soutěžní části výstavy 

29.10.2019 od 16:00 – výdej ptáků z expozic 

30.10.-4.11.2019 – likvidace a demontáž výstavy 

Zájemci o brigádnickou činnost na výstavě Exotika se mohou hlásit těmto garantům: 

Ladislav Žoha – 737 208 982 

Zbyněk Laube – 723 568 103 

Bližší informace o garantech expozic, přihláškách bodovaných ptáků a podmínkách soutěží 

najdete během září na www.kpep.cz a www.vll.cz. 

 

8.-10.11.2019 – VÝSTAVA EXOTICKÝCH PTÁKŮ KLATOVY 

Bližší informace na www.kchepk.cz. 
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4/ klubové zájezdy  

Zájezd KPEP na výstavu a burzu Reggio de Emilia (Itálie) 

- ve spolupráci s ČKCHK, KCHEPK, CZAC, KCHA a KCHBVPaH 

Bližší informace se dozvíte v průběhu jara na web stránkách zmíněných klubů. 

 

 

 

 

5/ poznámky 

 

 

      

 

 

 


