Botanická zahrada Univerzity Karlovy, Přírodovědecká fakulta
a Klub chovatelů andulek Praha, z.s.
pořádají ve dnech 24. – 25. 09. 2022

55. celostátní výstavu andulek 2022
v prostorách Botanické zahrady, Na Slupi 16, Praha 2
Program výstavy:
Příjem andulek:
Posuzování:
Pro veřejnost otevřeno:
Vyhlášení vítězů a výdej andulek:

Sobota 24.09.2022 od 07:30 do 09:00 hod
Sobota 24.09.2022 od 09:30 do 14:00 hod
Sobota 24.09.2022 od 14:00 do 18:00 hod
Neděle 25.09.2022 od 10:00 do 16:00 hod
Neděle 25.09.2022 od 16:00 hod

1. Výstava proběhne v souladu se Směrnicí pro pořádání soutěží KCHA, z.s.
2. Samostatně budou posuzovány mladé andulky (s kroužky 2022), proto prosím
vyplnit kolonku starý/mladý na štítku klece a správně vyplnit kolonku výstavní
třídy.
3. Výstavní poplatek 25 Kč/klec. Mládežnická kategorie do 15-ti let je bez výst. poplatku.
4. Vystavovat mohou všichni členové organizací WBO, a to vlastní odchovy výstavních a
barevných andulek.
5. Výstavu posoudí př. Petr Pechar.
6. Posuzovat se bude na pořadí 1–7. Andulky budou rozděleny do skupin a tříd podle členění
KCHA. Mládežnická kategorie bude posuzována pouze podle skupin.
7. 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.
8. 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.
9. Ceny: Poháry obdrží vítězové, nejlepší protějšek a vítězové skupin. Kokardy obdrží vítěz,
nejlepší protějšek, nejlepší pár, nejlepší kolekce a vítězové skupin a tříd.
10. Vystavovat lze pouze ve vlastních čistých klecích dle platného standardu.
11. PŘIHLAŠOVÁNÍ KLECÍ
-

tato pozvánka byla členům zaslána pouze na mailovou adresu

-

oznámení o počtu vystavovaných klecí zašlete mailem na kcha@email.cz, nebo SMS,
popř. telefonicky na číslo 602 656 063 (př. Rudolf) - ve tvaru klubové číslo/počet klecí
(900/12), nejpozději do pátku 16. září 2022

-

čísla klecí budou vystavovatelům rozeslána mailem následující den

-

pro přihlášení použít univerzální přihlášku, kterou je možno stáhnout z webových
stránek klubu, štítky na klece jsou prodávány za cenu 0,50 Kč/ks v min. počtu 50-ti
kusů - osobně možno vyzvednout u př. Rudolfa

-

rozdělení andulek do skupin a tříd bude zasláno mailem, rovněž je možné stáhnout
z webových stránek klubu, popř. osobně vyzvednout u př. Rudolfa

-

způsob příjmu klecí s vylepenými a označenými štítky a s vyplněnou přihláškou je
beze změny, nově je povinné používání vlastních napáječek, které byly členům
zajištěny v minulých letech a jsou nadále k prodeji.

12. 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.
13. 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.
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) Výdej klubových kroužků na rok 2023 bude zahájen během výstavy.
2) Parkování v Praze 2. Modré zóny jsou určeny prakticky pouze pro místní obyvatele a
jsou vyznačeny svislými značkami a modrým vodorovným pruhem.
Fialová zóna je vyznačena fialovým pruhem na svislém dopravním značení a doplněna
bílým vodorovným značením Je určena pro tzv. smíšené parkování s placeným stáním
v Po-Pá od 8-20 hod. V průběhu výstavy je tedy parkování ve fialové zóně zdarma.
Na přiložené mapce jsou modré a fialové zóny vyznačeny.
3) Při příjmu a výdeji ptáků je možno krátkodobě využít parkovací prostor v areálu
botanické zahrady. Pouze pro vyložení, popř. naložení klecí.
4) Doprava od metra B z Karlova nám. tramvají č. 18 do stanice Botanická zahrada.
5) Po ukončení výstavy žádáme členy o pomoc při úklidu výstavních prostor.

Na Vaši účast se těší výbor KCHA.

Karel RUDOLF
jednatel KCHA, z.s.

