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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.  

Rád bych Vás rovněž informoval o přepracování a novém pojetí našich webových stránek, 

které mají opět staronového webmastera – Vláďu Jaroše. Rovněž zde byl naistalován seznam 

členů klubu, přičemž členové mají možnost prostřednictvím př. Jaroše vkládat doplňující 

informace ke svému profilu člena klubu. 

Jménem výboru klubu Vám všem přeji pohodový rok 2020, 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 

7. března 2020 – EMAUZY – VČS KPEP 

4. dubna 2020 – BZUK – odborná přednáška: Ladislav Žoha – drobní pěvci Nového světa  

2. května 2020 – BZUK – odborná přednáška:  Josef Markytán – Novinky z Facebooku 

6. června 2020 – BZUK – odborná přednáška: Ladislav Žoha  – chov holoubků a hrdliček 

4. července 2020 – BZUK – odborná přednáška: Aneta Vychytilová – umělé odchovy 

papoušků 

1. srpna 2020 – BZUK – před výstavní schůze – výstava v BZUK – odborná přednáška:  

Ladislav Žoha – problematika „moderního“ krmení ptáků aneb „drozdí žír a spol“ 

3. října 2020 – BZUK – před výstavní schůze –EXOTIKA – odborná přednáška: Václav 

Podpěra - stříbrozobky 

7. listopadu 2020 – BZUK – odborná přednáška: Ladislav Žoha  - špačkovití a drozdovití 

v našich chovech 

5. prosince 2020 – EMAUZY – vánoční schůze  

 

 

2/ objednávky kroužků na rok 2021 

Pro rok 2020 jsme pro Vás opět připravili dva termíny pro objednávky kroužků na rok 2021. 

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 2020); 

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  
 

28.3.2020 – ČKCHK - 11. Klubová výstava korel - Krchleby  

18.4. 2020 – výroční členská schůze KCHBOVPaH v zoo Ohrada, Hluboká nad Vltavou 

25.4.2020 – KCHA –5. Výstava BABY andulek – Stránčice 

1.5.2020 – Prvomájový trh zvířat – VLL Lysá nad Labem 

 

 

13.6.2020 – DERBY DROBNÝCH EXOTŮ NYMBURK 

KPEP a AG Klub pořádá v sobotu 13. června 2020 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 . 

 

 

20.6.2020 – KCHA OPEN – 16. Otevřená výstava andulek – Červený Újezd 

20.6.2020 – SEMINÁR CHOVATELOV PAPAGÁJOV – KÁLNICA, SR 

Zájemci o účast kontaktují předsedu či jednatele klubu, KPEP poskytne příspěvek na 

dopravné, poplatek semináře a ubytování si každý hradí sám. 

15.8.2020 – KCHA – 32. Celostátní výstava mladých andulek - Slatina u Vysokého Mýta  

 

 

 

 

http://www.kpep.cz/
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14.8. – 30.8.2020 – 81. výstava exotických ptáků a rostlin BZUK Praha 

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

Výstavba výstavy – 8.-9.8.2020 od 9:00 – garant Zdeněk Vandělík - 602 237 130 

Výzdoba výstavy – 10.-11.8.2020 od 9:00 – garant Aneta Vychytilová - 731 110 286 

Příjem ptáků – 12.8.2020  10:00 – 18:00 – garant Ladislav Žoha  - 732 483 540  

- 13.8.2020 10:00 – do 16:00 

Vernisáž výstavy – 13.8.2020  v 16:00; součástí vernisáže oslava 90. let od založení KPEP. 

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

Společnost Laguna – garant Magdaléna Žohová – 603 211 381 

Demontáž výstavy a výdej ptáků po výstavě –  30.8.2020 od 16:00 

Demontáž výstavy - 31.8.-2.9.2020 - od 9:00 – garant Zdeněk Vandělík  - 602 237 130 

 

Výstavní výbor: 

Ředitel výstavy - Ladislav Žoha 

Technické zajištění výstavy – Zdeněk Vandělík 

Koncept výstavy – Aneta Vychytilová 

Společnost Laguna – 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. 

 

 



29.8.2020 – Srpnový trh zvířat – VLL Lysá nad Labem 

19.9. – 20.9.2020 – KCHA – 53. celostátní výstava andulek - BZUK Praha  

25.9. - 26.9.2020 – 12.CELOSTÁTNÍ VÝSTAVA AGAPORNISŮ – BRNO 

Více informací na www.czagapornisclub.eu. 

9.-11.10.2020 – EXOTA Olomouc 

 

28.10. – 1.11.2020 – 13.VÝSTAVA EXOTIKA LYSÁ N.L. 

Součástí výstavy je otevřené Mistrovství KPEP ČR bodovaných ptáků, Celostátní výstava 

korel ČKCHK, Polabské derby agapornisů CZAC ( 28.10.-31.10.2020) 

24.-27.10.2020 – výstavba a výzdoba výstavy ve spolupráci s pracovníky výstaviště 

26.10.2020– příjem ptáků pro Mistrovství KPEP ČR, svoz 25.10.2020 

27.10.2020 – posuzování posuzovateli  

27.10.2020 – návoz ptáků do expozic výstavy 

31.10.2020 od 16:00 – slavnostní vyhlášení výsledků, následně výdej ptáků ze  

soutěžní části výstavy 

1.11.2020 od 16:00 – výdej ptáků z expozic 

2.-4.11.2020 – 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 na www.kpep.cz a www.vll.cz. 

 

13.-15.11.2020 – VÝSTAVA EXOTICKÝCH PTÁKŮ KLATOVY 

Bližší informace na www.kchepk.cz. 

14.-15.11.2020 – Celostátní výstava zebřiček - Dašice 

 

http://www.czagapornisclub.eu/
http://www.kpep.cz/
http://www.vll.cz/
http://www.kchepk.cz/


 

 

 

4/ klubové zájezdy  

Zájezd KPEP na výstavu EXOTA Olomouc 

Zájemci o tento jednodenní výlet na mezinárodní výstavu EXOTA 2020 se mohou hlásit př. 

Václavovi Podpěrovi (anser@volny.cz ; 777 604 851), doprava by byla zajištěna po železnici 

z Prahy do Olomouce. KPEP přispěje dle množství zájemců proplacením části jízdného. 

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

- ve spolupráci s CK Primaroute 

Bližší informace v průběhu roku na webových stránkách CK, KPEP vyjedná podmínky pro 

členy KPEP dle vývoje přihlášek cca dva měsíce před plánovanou akcí. 

 

 

 

 

5/ poznámky 

 

 

      

 

 

 


