
Klub chovatelů andulek Praha    

      
pořádá 

30. celostátní výstavu mladých andulek 

Slatina 2018 
 

Termín:  sobota 18. srpna 2018 
  

Místo konání: 

Chovatelský areál ZO ČSCH Slatina u Vysokého Mýta. 

 
Výstava je jednodenní s tímto programem: 

Příjem andulek:                                      od 8 do 9 hod. 

Posuzování:                                            od 9.30 do 13 hod. 

Pro veřejnost otevřeno:                          od 13 do 16 hod. 

Vyhlášení vítězů a výdej andulek:           v 16hod. 

 

1. Výstava proběhne v souladu se Směrnicí pro pořádání soutěží KCHA.  

2. Výstavní poplatek 25 Kč/klec. Mládežnická kategorie do 15-ti let je bez výst. poplatku.  

3. Vystavovat mohou pouze členové KCHA a to vlastní odchovy s kroužky roku 2018.  

4. Výstavu posoudí př. Jiří Řejha. Posuzovat se bude na pořadí 1–7. Andulky budou 

rozděleny do tříd a skupin podle členění KCHA. Mládežnická kategorie bude posuzována 

pouze podle skupin. 

5. Posuzování je neveřejné, pouze za přítomnosti posuzovatele a jeho pomocníků a bude 

ukončeno prohlášením posuzovatele a označením všech příslušných klecí kokardami. 

Nahlas pronesený výrok posuzovatele je konečný a neodvolatelný. 

6. 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. 

Kolekce – 2,2; 4,0 nebo 0,4 stejné barvy a kresby ve společné kleci pro kolekce. 

7. Ceny: Poháry obdrží vítězové, nejlepší protějšky a vítězové skupin. Kokardy obdrží 

vítězové s protějšky, nejlepší páry, nejlepší kolekce a vítězové skupin a tříd.  

8. Vystavovat lze pouze ve vlastních klecích dle platného standardu. 

9. Přihlašování ptáků: 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 10. srpna 2018. 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. 

mailto:kcha@email.cz


12. Prodej ptáků: vystavovatelé mohou vedle vystavovaných andulek přivézt i další vlastní 

andulky k prodeji. Do prodeje budou přijaty andulky ve výstavních klecích v maximálních 

počtech 4ks v normální výstavní kleci a 8ks ve výstavní kleci pro kolekce. 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.  

13. Obec Slatina se nachází v okrese Ústí nad Orlicí v Pardubickém kraji, zhruba 3 km 

severně od Vysokého Mýta. V příloze mailu jsou mapky s naznačenými přístupovými 

cestami. 

 

Organizační zprávy 
 Kdo dosud neodevzdal vyplněný Souhlas se zpracováním osobních údajů KCHA,z.s. 

(termín podpisu do 25.5.2018) – předejte prosím na výstavě jednateli spolku. 

 

 

Na hojnou účast vystavujících i návštěvníků se těší výbor KCHA. 

 

Karel RUDOLF 

jednatel KCHA,z.s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


