
Botanická zahrada Univerzity Karlovy, Přírodovědecká fakulta 
a Klub chovatelů andulek Praha, z.s. 
pořádají ve dnech 24. – 25. 09. 2016 

 

      

49. celostátní výstavu andulek 2016 
se samostatnou výstavou odchovů roku 2016 

 

v prostorách Botanické zahrady, Na Slupi 16, Praha 2 
 
Společný program výstav: 
Příjem andulek: Sobota 24.09.2016 od 07:30 do 09:00 hod 
Posuzování: Sobota 24.09.2016 od 09:30 do 14:00 hod 
Pro veřejnost otevřeno: Sobota 24.09.2016 od 14:00 do 18:00 hod 
 Neděle 25.09.2016 od 10:00 do 16:00 hod 
Výdej andulek: Neděle 25.09.2016 od 16:00 hod 
 
Výstavní poplatek: 25,- Kč za každou přihlášenou klec 
Katalog: Společný katalog obou výstav za cenu 50,- Kč. 
 Katalog bude k dispozici od neděle 25.09.2016. 
 
Výstavu posoudí p. Tibor Gyerko a p. František Lukovič. Posuzovat se bude na pořadí 1–7. 
Andulky budou rozděleny do skupin a tříd podle členění KCHA. Posuzování je neveřejné, 
pouze za přítomnosti posuzovatelů a jejich pomocníků – členů výstavního výboru a bude 
ukončeno prohlášením posuzovatelů a označením všech příslušných klecí kokardami. Nahlas 
pronesený výrok každého posuzovatele je konečný a neodvolatelný. 
 
1. Výstava proběhne v souladu se Směrnicí pro pořádání soutěží KCHA. Počet andulek od 

jednoho chovatele ve výstavní třídě není omezen. 
2. Výstava odchovů roku 2016 nahrazuje 28. celostátní výstavu mladých andulek. 
3. Obě výstavy budou hodnoceny samostatně. Bude se soutěžit o nejlepšího starého ptáka a o 

nejlepšího mladého ptáka. 
4. Soutěží ptáci v jednotlivcích, párech a kolekcích. Jednotlivci – samci a samice 

v samostatných klecích. Páry – samec a samice stejné barvy a kresby ve společné kleci. 
5. Kolekce – 2,2; 4,0 nebo 0,4 stejné barvy a kresby ve společné kleci pro kolekce. 
6. U párů a kolekcí není přípustné umisťovat staré ptáky mezi odchovy 2016. Rozdělení 

ptáků dle označení na štítku klece: starý x mladý. 
7. Ceny: Poháry obdrží vítězové, nejlepší protějšky a vítězové skupin. Kokardy obdrží 

vítězové s protějšky, nejlepší páry a nejlepší kolekce. Dále vítězové skupin a tříd.  
8. Vystavovat lze pouze ve vlastních klecích, odpovídajících standardům tj. klece s bílou 

mřížkou nebo s nerez, příp. pochromovanou mřížkou. 
9. Přihlašování ptáků: Celkový počet přihlášených ptáků není omezen. Výbor KCHA si 

vyhrazuje s ohledem na omezené výstavní prostory právo, v případě velkého množství 



přihlášených ptáků, přihlášky omezit tak, že bude stanoven maximální počet klecí od 
jednoho vystavovatele. 

10. Způsob přihlášení: pouze počet klecí, SMS ve tvaru klubové číslo/počet klecí (900/12),  
nebo telefonicky na č. 602 656 063 (př. Rudolf), nebo mailem na kcha@email.cz 
nejpozději do pátku 16. září 2016. Přihlášení chovatelé obdrží po uzávěrce přihlášek 
nálepky na klece a formulář přihlášky, kterou vyplněnou předají při příjmu ptáků.  

11. Výstavní výbor odpovídá za řádné ošetření vystavovaných ptáků. Vyjímání ptáků z klecí 
může být v průběhu výstavy provedeno jen se souhlasem vedení výstavy. KCHA nehradí 
vystavovatelům škodu v případě zranění nebo uhynutí ptáka na výstavě. 

12. Prodej ptáků: vystavovatelé mohou vedle vystavovaných andulek přivézt i další vlastní 
andulky k prodeji. Od vystavovatele je převezme v době příjmu ptáků příslušný člen 
výstavního výboru. Do prodeje budou přijaty andulky ve výstavních klecích 
v maximálních počtech 4ks v normální výstavní kleci a 8ks ve výstavní kleci pro kolekce. 
Na úhradu části režijních nákladů výstavy si KCHA ponechává 10% z ceny prodaných 
ptáků, kterou určil vystavovatel. Po dobu konání výstavy je v areálu botanické zahrady 
zakázán prodej andulek mimo oficiální prodej. 

13. Ptáci z výstavy mohou být prodáni až po jejím skončení. Umísťovat na klece nálepky 
s dalšími informacemi např. o ceně je v průběhu výstavy nepřípustné. Kromě 
vystavovaných ptáků a ptáků předaných k prodeji nelze v průběhu výstavy vnášet do 
výstavních prostor další ptáky.  

 
 

Organizační zprávy 
 
1) Pro zajištění výstavy žádáme členy z Prahy a okolí o pomoc při instalaci výstavy, která 

proběhne v pátek 23.09.2016 od 17 hodin. Rovněž uvítáme Vaši pomoc v průběhu 
výstavy a při její likvidaci v neděli 25.09.2016 odpoledne. 

2) Výdej klubových kroužků na rok 2017 bude zahájen během výstavy. 
3) Součástí výstavy bude prezentace firmy Versele-Laga. 
4) V Praze 2 je nově řešeno parkování vozidel. Modré zóny jsou určeny pouze pro místní a 

jsou vyznačeny svislými značkami a modrým vodorovným pruhem. 
Zelená a oranžová zóna je určena pro návštěvníky. Obě jsou značeny jen svislými 
značkami. Zelená zóna je levnější a může se zde parkovat déle (max. 6 hodin; 15-30 
Kč/hod) než v zóně oranžové (max. 2 hodiny; 40 Kč za hodinu). V obou zónách se dá 
parkovat od 18 hodin do 8 hodin ráno zdarma. Zdarma v neděli a na některých zónách i 
celou sobotu. 
Parkovací zóny v částech nejbližších ulic: 
- Zelená zóna s placeným stáním Po-Pá 8-18 hod: Trojická, Apolinářská, Viničná 
- Oranžová zóna s placeným stáním Po-Pá 8-18 hod: Pod Slovany,  
- Oranžová zóna s placeným stáním Po-So 8-18 hod: Vyšehradská 
Lístek se umístí na viditelném místě za předním sklem vozidla tak, aby byl z vnějšku 
čitelný.  

5) Při příjmu a výdeji ptáků je možno krátkodobě využít parkovací prostor v areálu 
botanické zahrady. Pouze pro vyložení, popř. naložení klecí. 

6) Doprava od metra B z Karlova nám. tramvají č. 6, 18 a 24 do stanice Botanická zahrada. 
 

Na hojnou účast se těší výstavní výbor 
 
 

 Karel RUDOLF 
 jednatel KCHA, z.s. 

 


