
PŘEDSTAVENÍ PŘEDNÁŠEJÍCÍCH  
VIII. Seminář svět papoušků 
a lidí
Přijeďte si poslechnout zajímavé přednášky z úst odborníků a lidí, kteří mají co říct. 
Opět organizujeme speciální seminář pro chovatele papoušků. Tyto akce jsou ideální 
příležitostí k tomu se po delší době potkat, popovídat, ale i se dobře najíst.  
V rámci semináře budete moct navštívit i stánky s papouščími materiály. Budete si 
moct nechat podepsat knihu ŽAKOVÉ a AROVÉ od Larse Lepperhoffa a František 
Brzák zde představí svůj stolní kalendář PAPOUŠCI s unikátními snímky druhů  
z volné přírody. Letošní seminář bude na program bohatý a opět půjde o skvělou akci.

Lars Lepperhoff, Švýcarsko

MVDr. Veronika Sochorcová, ČR

MVDr. Martina Simandlová, Ph.D., ČR

Ladislav Žoha, ČR

František Brzák, ČR

Zdeněk Vandělík, ČR

Narodil se v roce 1972  
v Bernu ve Švýcarsku. Od 
dětství se zajímá o svět 
zvířat a rostlin. Vystudo-
val knihkupeckou školu 
a následně působil 27 
let v nakladatelství. Po-

sledních 10 let nakladatelství vede. Při svém 
zaměstnání se po celou dobu věnoval chovu 
papoušků, zejména jihoamerických druhů. 
Podnikl nespočet cest do nejrůznějších zemí, 
kde navštěvoval chovatele papoušků, ptačí 
parky, ale uskutečnil i četné expedice do bio-
topů, kde papoušky pozoroval a fotografoval 
ve volné přírodě. Postupem času začal Lars 
své poznatky sepisovat i do knih. V Čechách 
již vyšla jeho publikace ŽAKOVÉ – život  
v přírodě a voliérový chov. V září vyjde kni-
ha, která bude věnovaná ARŮM a představí ji 
právě u příležitosti VIII. semináře SVĚT PA-
POUŠKŮ A LIDÍ. Je autorem mnoha článků 
o chovu papoušků, které uveřejnil v nejrůz-
nějších časopisech. Momentálně Lars pracuje 
jako redaktor pro švýcarské časopisy „Tier-
welt“ (Svět zvířat) a „Kleintierzüchter“ (Cho-
vatel malých zvířat). V neposlední řadě řídí 
švýcarský časopis věnovaný chovu exotické-

Je absolventkou fakulty 
veterinárního lékařství 
(2014) na Veterinární  
a farmaceutické univerzitě 
Brno. Během studia pra-
videlně navštěvovala Kli-
niku chorob psů a koček 
VFU Brno a poslední rok 

studia získávala zkušenosti u MVDr. Viktora 
Tukače, CSc. Od roku 2014 působí jako veteri-
nární lékařka se specializací na aviární medicí-
nu na Klinice chorob ptáků, plazů a drobných 
savců, VFU Brno. Současně pokračuje v post-
graduálním studiu, jehož tématem jsou zobra-
zovací metody u exotických zvířat. Během své 
klinické praxe absolvovala stáže v Anglii, Vídni  
a Spojených Arabských Emirátech. Pravidelně 
se účastní zahraničních i tuzemských seminá-
řů, kongresů a workshopů.

Je absolventkou Fakulty 
veterinárního lékařství 
Veterinární a farmaceu-
tické univerzity Brno 
(2010). Od 4. ročníku 
studia navštěvovala pra-
videlně ptačí ordinaci na 
Klinice chorob ptáků, pla-
zů a drobných savců, kde  

i později nastoupila na postgraduální studium 
se zaměřením na aviární medicínu pod ve-
dením pana doktora MVDr. Viktora Tukače, 
CSc. Během postgraduálního studia absolvo-
vala stáž v Papouščím parku ve Veldhovenu. 
Od roku 2011 provozuje veterinární ordinaci, 
ve které se zaměřuje mimo jiné i na problema-
tiku prevence, diagnostiky a léčby exotických 
a volně žijících ptáků.

Je chovatelem exotických 
zvířat – ptáků, savců a dal-
ších obratlovců. Chovem 
papoušků se zabývá od 
roku 1985. Jeho první-
mi papoušky byly korely, 
které chová dodnes. Po 
dokončení středoškol-
ského studia (specializa-

ce biologie/geografie) – pracuje v Zoo Praha 
jako profesionální chovatel a výživář. Za do-
savadní chovatelskou kariéru choval a odcho-
val více než 200 druhů zvířat, z toho cca 50 
druhů papoušků. Ladislav Žoha je specialista 
na přírodní formy a čisté poddruhové popu-
lace. Působí jako výkonný předseda KPEP 
a ACHEP, člen KCHEPK, ČKCHK, CZAC, 
KCHBOVPaH, WPA CZ-SK, vedoucí pta-
čí sekce výstavy EXOTIKA Lysá n. Labem. 
Momentálně je rovněž ve funkci šéfredaktora 
časopisu PAPOUŠCI. Jeho nejen chovatelský 
vzor je Gerald Durrell.

Fotograf, cestovatel a hlav-
ně milovník zvířat. Asi 
ve 12 letech začal chovat 
drobné exotické ptactvo 
a stal se i předsedou mla-
dých chovatelů. Se zájmem 
o faunu a flóru začalo po-
stupně i fotografování. 

První přístroje byly fotoaparát Sokol a plastová 
dětská promítačka na diapozitivy. Díky velké-
mu pochopení manželky, maminky a dcery se 
od roku 2005 začal intenzivněji věnovat ces-
tování po světě, které je samozřejmě spojeno  
s fotografováním. Při těchto expedicích má 
vždy nějaký cíl – zachytit život jednoho kon-
krétního zvířete ve volné přírodě. Nejvíce ho 
však přitahují papoušci, ptáci a veškeré šelmy, 
hlavně ty velké. V australské a indonéské divo-
čině pozoroval a fotografoval vzácné černé ka-
kaduy, kteří jsou snem všech chovatelů. Fran-
tišek Brzák publikuje v časopisech a v různých 
celostátních a regionálních denících, každo-
ročně vydává kalendáře a připravuje cestopis-
né besedy s promítáním a výstavy foto obrazů. 
Navštívil šest světadílů – Afriku, Asii, Austrá-
lii, Jižní Ameriku, Severní Ameriku i Evropu. 
Chybí už pouze Antarktida. 

Chovatelství se věnuje od 
útlého věku a to od doby, 
když ještě  navštěvoval zá-
kladní školu 1968–1977. 
Tehdy se poprvé objevila 
zakrslá drůbež a další do-
mácí zvířata. V roce 1977 
nastoupil do Čelákovic, 
kde se vyučil strojním 

obráběčem kovů. Po vyučení absolvoval stroj-
ní průmyslovku, taktéž v Čelákovicích, kde 
zapustil kořeny a v tomto městě žije dodnes.  
V roce 1990 začal budovat truhlářskou firmu, 
které se věnuje dodnes a při této profesi se za-
čal intenzivněji věnovat chovu papoušků se 
specializací na zachování přírodní formy pa-
poušků jižní Ameriky. Po návštěvě Peru a Bo-
lívie se přesvědčil o správnosti a výběru tohoto 
nádherného koníčka a specializuje se na chov 
aratingů a arů. Celkem odchoval více než 300 
jedinců těchto krásných a inteligentních pa-
poušků. Je členem ACHEP, KCHEPK a KPEP, 
kde vykonává funkci jednatele. Je zakladatel 
setkání chovatelů V.I.P. Jirny, posléze Kozovazy.

ho ptactva „Gefiederter Freund“ (Opeřený 
přítel) a je předsedou švýcarského chovatel-
ského ornitologického spolku EXOTIS. 



SOBOTA 9. září 2017
Kongresové centrum hotelu TŘI VĚŽIČKY ČASOPIS PRO CHOVATELE A PŘÁTELE PAPOUŠKŮ
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196PAPOUŠCI 4/2017 www.papousci.com197



Sobota 9. září 2017 
Kongresové centrum hotelu TŘI VĚŽIČKY, Střítež u Jihlavy

  7:45 – 9:00     Registrace účastníků, ranní občerstvení v kongresovém sále
  9:10  Úvodní slovo Aleny Winnerové
  9:15 – 10:00  Zkušenosti s chovem 28 druhů jihoamerických papoušků 

v českých podmínkách + foto–filmová projekce (Zdeněk Vandělík, ČR)
10:00 – 11:30   Žakové a Arové – chov a život ve volnosti (Lars Lepperhoff, Švýcarsko) 
11:30 – 13:00   Oběd 
12:15 – 13:00    Autogramiáda autora knižní novinky AROVÉ – Larse Lepperhoffa 

 Autogramiáda Františka Brzáka, autora nového kalendáře 2018  
   s unikátními snímky papoušků z volné přírody.

13:00 – 14:15   44 let praxe s chovem papoušků a jejich mutací v Belgii 
(Christoph van Belle, Belgie) 

14:15 – 15:00   Zajímavé případy a způsoby léčby papoušků na různých zahraničních 
klinikách v Evropě (MVDr. Veronika Sochorcová, ČR)

15:00 – 15:20  Káva, snack
15:20 – 16:00   Přírodní formy australských druhů papoušků (Ladislav Žoha, ČR)
16:00 – 16:40  Nejčastější chyby ve výživě papoušků – co mohou způsobit z veterinárního 

hlediska (MVDr. Martina Simandlová, Ph.D., ČR)
16:40 – 17:15  Papoušci ve volné přírodě – fotoprezentace s vyprávěním o expedicích 

(František Brzák, ČR)
17:15  Závěrečná diskuse se všemi přednášejícími

 Přednášky Larse Lepperhoffa a Christopha van Belle budou přeloženy do českého jazyka.
 Všechny přednášky budou doprovázeny snímky z dataprojektoru.
 Stánky firem Nakladatelství DONA, .s.r.o. s chovatelskou literaturou,  

Versele Laga (CZanidis, s.r.o.) s krmivem a další.
Konferuje: Alena Winnerová 

Registrační poplatek pro předplatitele časopisu PAPOUŠCI 850 Kč (předplatné u SEND s.r.o.)
Registrační poplatek pro ostatní 950 Kč  
V ceně reg. poplatku je zahrnuto:
 Občerstvení po celou dobu semináře: snídaně – máslový šnek s rozinkami; oběd – gulášová polévka  
+ dle výběru: vepřové výpečky z plecka se zelím a bramborovým knedlíkem nebo smažený  
vepřový řízek s vařeným bramborem nebo těstoviny se špenátem a smetanou;  
svačina – 1× snack; nápoje – 1× džus nebo pivo, 2× káva nebo čaj
 Parkování u kongresového centra hotelu Tři Věžičky  Účast na všech přednáškách 
uvedených v programu  Překlady přednášek do češtiny

Přihlášky na telefonu: 775 275 299 
nebo e-mailem: redakce@papousci.com
Přihlášky on-line formulář: www.papousci.com/seminar

TRADIČNÍ SETKÁNÍ CHOVATELŮ PAPOUŠKŮ

VIII. seminář SVĚT PAPOUŠKŮ A LIDÍ

www.papousci.com/seminar
Pořádá redakce časopisu PAPOUŠCI & Nakladatelství DONA s.r.o.

ČASOPIS PRO CHOVATELE A PŘÁTELE PAPOUŠKŮ
PAPOUŠCI

dona
N A K L A D A T E L S T V Í 

®

CZanidis, s.r.o.

Christoph van Belle, Belgie
Christoph van Belle z Belgie je významným 
chovatelem různých druhů papoušků a jejich 

mutací. Šlo o rodin-
nou tradici. K cho-
vu těchto krásných 
opeřenců ho přivedl 
jeho tatínek Michell 
van Belle, se kterým 
společně papoušky 
chovají dodnes. Ve 
světě chovatelství si 
vybudovali pevnou 

pozici především díky tomu, že je jejich chov 
zdravý, kvalitní a na vysoké úrovni. Věnují se 
rovněž chovu mutací, který provozují s roz-
myslem, cílem a jejich chovatelské nadšení má 
vynikající výsledky. Momentálně má v chovu 
trichy orlí, papoušky vějířové, mady modro-
temenné, aratingy skvnité, eklektuse, velké 
množství mutací alexanderů rudohlavých, 
malých, velkých, rudohlavých a další druhy.  
U mutací začal s mutací lutino a poté se vše roz-
běhlo. Christoph a Michel van Belle mají světo-
vé prvenství v odchovech sedmi nových barev. 
Pro něj osobně představují favority alexandrů 
malých modré straky (bělohlavá, běloocasá)  
a pak kobaltová opalinová straka. Je majitelem 
krásných alexandrů rudohlavých opalinových 
či lutin vázaných na pohlaví. V chovném sta-
vu má alexandry šedé, smaragdové, pastelové 
modré. 

Christoph přiznává, že když mu bylo dva-
cet let, tak se domníval, že už žádné další barvy  

neodchová. Říkal si tehdy, že je „na vrcholu“. 
Postupem času však s otcem začali zkoušet růz-
né kombinace, hlavně s alexandry s bílou nebo 
žlutou hlavou a bílým nebo žlutým ocasem  
a opaliny. Sestavovali páry se strakatými ptáky. 
To se jim povedlo a vytvořili tak velice hezké 
kombinace. Christoph spolupracuje s chovateli 
z různých koutů světa a kontakty má i v Duba-
ji či Pákistánu, kde viděl několik překrásných 
mutací, které v Evropě vůbec nejsou. 

Christoph van Belle je už více než deset let 
stálým spolupracovníkem časopisu PAPOUŠ-
CI. Články o jeho chovu najdete v číslech: 
2/2007 (str. 102), 3/2007 (str. 139), 5/2013 
(str. 293), 2/2016 (str. 68), aj. Christoph 
van Belle ve své přednášce shrne zkušenosti  
s chovem papoušků a jejich mutací za posled-
ních 44 let. Je to praktik s velice přátelským 
vystupováním a smyslem pro humor a se-
tkat se s ním je opravdový zážitek. Přednáška 
bude obsahovat i informace o umělé inse-
minaci, bude se zabývat chybami, kterými se  
v chovu dopustil a vytvoří přednášku srozumi-
telnou pro všechny chovatele.  Další informa-
ce o tomto chovateli najdete na jeho osobních 
chovatelských stránkách: www.psittacula.be. 
Na setkání s vámi všemi se už velice těšíme. 
Stejně jako všechny předchozí ročníky jsme 
pro vás i letos připravili bohatý program. Jak 
se přihlásit najdete na následující straně. 

Venkovní část voliér chovatelského zařízení 
u Christopha van Belle

Christoph na semináři 9. 9. 2017 na Třech 
Věžičkách na snímcích představí rovněž své 
chovatelské zařízení, které nově vybudoval. 
Vycházel z vlastních zkušeností a snažil se 
využít veškerých poznatků, které za 44 let 
praxe načerpal. Má zajímavý systém budek, 
kamerového systému i způsobu krmení.



* Změna programu vyhrazena  Kapacita sálu: 180 míst

Zbývá ještě

60
volných

míst

(téměř ve středu České republiky)
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