
Klub chovatelů andulek Praha    

      
pořádá 

 

11. KCHA OPEN 2015 – Strančice   
 

Termín: sobota 20.června 2015 
  

Místo konání: 
Chovatelský areál ZO ČSCH Strančice, okr. Praha – východ. 
 
Výstava je jednodenní s tímto programem: 
Příjem andulek:                                      od 7 do 9 hod. 
Posuzování:                                            od 9.30 do 13 hod. 
Pro veřejnost otevřeno:                          od 14 do 16 hod. 
Vyhlášení vítězů a výdej andulek:           v 16hod. 
 
Výstavní poplatek:  25 Kč/klec. 
Vystavovat může každý chovatel výstavních andulek, bez ohledu na příslušnost 
k chovatelskému klubu nebo organizaci, andulky kroužkované vlastními kroužky. Vystavovat 
lze pouze ve vlastních klecích, čistých a odpovídajících standardu. 
Posuzovat se bude na pořadí 1 – 7. Andulky budou rozděleny do skupin, podskupin a tříd bez 
rozlišení stáří andulek. Samostatně budou posouzeny andulky baby. 
 
Upozornění: 
Na Výroční členské schůzi KCHA dne 4.4.2015 byla odsouhlasena změna členění do skupin a 
tříd. Toto členění je uloženo na webových stránkách spolku a bude zasláno vystavovatelům 
spolu s přihláškou. 
 
Ceny: Poháry obdrží v kategorii andulky – vítěz a protějšek a vítězové skupin, v kategorii 
baby – vítěz a protějšek. Kokardy obdrží vítězové skupin, podskupin a tříd.  
 
Přihlášky: 
Pouze počet klecí, SMS ve tvaru klubové číslo/počet klecí (529/12), nebo telefonicky na č. 
602 656 063, písemně na adresu Karel Rudolf, Dukelská 1111, 504 01 Nový Bydžov, nebo 
mailem na kcha@email.cz - nejpozději do pátku 12. června 2015. 
Přihlášení chovatelé obdrží po uzávěrce přihlášek nálepky na klece a formulář přihlášky, 
kterou vyplněnou předají při příjmu ptáků.  
Na hojnou účast na výstavě se těší 
 
 

Karel RUDOLF 
jednatel KCHA 



Mapa: 
Výstava se koná v areálu ZO ČSCH na adrese: Revoluční 292, 251 63 Strančice.  
Dostanete se k němu ze sjezdu na 15. km dálnice D1 – viz přiložená mapka. Areál je umístěn 
na kraji obce a je k němu potřeba sjet z cesty mírným úzkým sjezdem, nebo ponechat 
automobil na okraji vozovky. Prosím o pozor na automobilový provoz. 
 
 

 
 

 
 
 


