KLUB PŘÁTEL EXOTICKÉHO PTACTVA
Kralická 6, 100 00 Praha 10 Strašnice
Listopad 2005

Oběžník č. 4
Organizační zprávy
1. Členská schůze - 7. prosince - tradiční předvánoční posezení s tombolou. Členská schůze se bude
konat od 16.30 hod. v přednáškovém sále v Emauzích, Vyšehradská 49, Praha 2. Poslední schůze
v tomto roce bude již tradičně věnována zábavné Mikulášské tombole. Hodnotné ceny zajistí klub, ale
jsou vítané i ceny od členů. Součástí bude i soutěž o nejchutnější vánoční cukroví a nejhezčí vánoční
dekoraci (svícen na vánoční stůl, ozdoba na stromeček, na lustr, adventní věnec atd.), které budou
hodnoceny všemi přítomnými. Prosíme Vás proto, abyste přípravě na tuto schůzi věnovali patřičnou
pozornost, upekli sami nebo poprosili manželky o vzorek vánočního cukroví (bude nevratné) a
pokusili se udělat a přinést vánoční dekoraci, která Vám pomáhá v tomto období zpříjemnit prožití
vánočních svátků (bude vratná, ale můžete ji darovat svým přátelům a potěšit je). Těšíme se, že nám
svými výtvory pomůžete navodit hezkou předvánoční náladu. Po skončení schůze společně, při
kafíčku a čaji, ochutnáme naše výtvory. Doufáme, že mnoho z Vás zůstane po skončení schůze na
chvilku neformálního popovídání.
2. Členské příspěvky na rok 2005 - bude potřeba uhradit do konce roku 2005. Složenky
s předepsanou výší příspěvku jsou součástí tohoto oběžníku, příspěvky je možno uhradit i na
prosincové členské schůzi. Členské příspěvky jsou zvyšovány o částku nahrazující odpracování 5- ti
brigádnických hodin po 30,- Kč/hod. V tomto oběžníku budou zveřejněni členové, kteří brigádnickou
povinnost splnili a budou tedy hradit pouze základní členský příspěvek ve výši 100,-, resp. 200,- Kč.
Prosíme všechny členy, aby tento seznam zkontrolovali a případné nedostatky v naší evidenci nahlásili
matrikářce klubu př. Pekárkové (tel.723845442). Upozorňujeme, že od brigádnické povinnosti jsou
osvobozeni členové nad 70 let, držitelé průkazů ZTP a ZTPP (tito neplatí ani členské příspěvky) a
invalidní důchodci.
3. Kroužky na rok 2006 –- objednávky kroužků na rok 2006 byly uzavřeny k datu 4.10.2005.
Případné další objednávky kroužků budou přijímány k 15.3.2006.
Odchovy lze kroužkovat od 1.12.2005 klubovými kroužky roku 2006.
4. Mimořádná opatření v souvislosti s ptačí chřipkou - od soboty 22.10.2005 až do odvolání jsou
zakázány nařízením ministra zemědělství všechny výstavy ptáků a ptačí trhy. To znamená, že
všechny plánované výstavy – Kladno „Memoriál Vladimíra Janatky a Lysá nad Labem „Ptačí svět“ se
neuskuteční. Tímto bude narušena i naše soutěž o Mistra KPEP. Výbor klubu, jako pořadatel této
soutěže zváží, zda bude možno vyhlásit vítěze alespoň v některých kategoriích, ve kterých některé
výstavy ještě proběhly.
5. Putovní pohár Svatopluka Vlasáka - dovolujeme si znovu, tak jako každý rok, požádat členy,
aby na korespondenčním lístku uvedli své chovatelské úspěchy nebo úspěchy svých přátel, členů
KPEP za rok 2005, které by považovali za vhodné tohoto prestižního ocenění. Návrh zašlete na adresu
Ing. Václav Podpěra, Vondroušova 1157/7, 163 00 Praha 6 do 31.12.2005.
6. Výroční členská schůze se bude konat v březnu 2006. Přesný termín a místo konání této schůze
budou výborem s dostatečným předstihem oznámeny. Výroční schůze bude volební a proto žádáme
všechny členy, aby navrhovali své kandidáty do výboru a zároveň žádáme ty, kteří mají zájem a čas
pracovat ve výboru klubu, aby nám dali vědět. Pro zdárný chod klubu a jeho další činnost je nezbytné,
aby se počet aktivně pracujících členů výboru rozšířil. Dnešní doba nenahrává k tomu, aby lidé
věnovali čas veřejně prospěšné práci a tak je i malá pomoc vítána.
POZOR – členské schůze se v měsíci lednu a únoru nekonají!
7. Podzimní zájezd: podzimní zájezd na Svazovou výstavu DKB v Erfurtu je ohrožen. Výstavy, podle
jednotlivých spolkových zemí v Německu, jsou buď povoleny nebo zrušeny. Na internetových
stránkách veletrhů v Erfurtu nebyla k 25.10.2005 výstava zatím odvolána. O konání zájezdu budou
všichni přihlášení včas vyrozuměni
8. Adresář pro rok 2006 až 2007 – v tomto oběžníku jsou přiložené formuláře pro zpracování
našeho adresáře. K tomu, aby byl adresář funkční, musí obsahovat alespoň jeden kontakt a neměly
by zde být chyby, popřípadě již neexistující spojení nebo ptáci, které již nemáte ve svém chovu.
Věnujte prosím vyplňování předvyplněného tiskopisu potřebnou pozornost a doručte jej včas ke

zpracování na adresu př. Pekárkové , Dol 86, 252 66 Libčice nad Vltavou, tel.: 723 845 442,
nejpozději do 31.12.2005.
V roce 2004 se do našeho tištěného adresáře dostalo ještě několik chyb, které chceme odstranit.
Prosíme proto všechny členy, kteří našli u svých údajů nějakou chybu v adrese, telefonu apod., aby jí
pravili.
9. Internetové stránky KPEP – př. Jaroš zpracoval pro klub novou koncepci internetových stránek,
která je velmi zdařilá po grafické stránce a umožňuje jejich lepší vyžití. Pro jejich spuštění je však
potřeba získat jednoho nebo i více členů, kteří by se o tyto stránky starali po obsahové stránce.
Pomoc výboru klubu při této práci je samozřejmostí. Zájemci mohou volat př. Podpěru na tel.
777604851.

Brigádnické hodiny odpracované ještě do konce roku 2005 budou zahrnuty do roku 2006
Seznam členů, kteří odpracovali brigádnické hodiny ve prospěch KPEP v roce 2005
Prosíme všechny členy, aby tento seznam zkontrolovali a případné nedostatky v naší evidenci
nahlásili matrikářce klubu př. Pekárkové.

Andrýsek Alois
Arent Evžen
Arnolt Jiří
Bakalár Jan
Bartoň Josef
Beneš Milan
Bílková Martina
Borovička Pavel
Brádková Ilona
Caňkář Jiří
Cvrček Jan
Černý Vladimír
Čížek Václav
Doktor František
Duchač František
Dvořáková Andrea
Farová Iva
Guzenný Arkadij
Hájek Václav
Holeček Vilém
Hora Jan
Hora Jakub

Hora Matěj
Horáčková Ivana
Hovorka Luděk
Hrdlička František
Hrubý Drahomír
Hudeček Jan –
Jíloviště
Hudeček Pavel
Jaroš Vladimír
Jech Zdeněk
Jüstel Milan
Kalinová Marcela
Karpf Karel
Kefurt Václav
Krahulec Jakub
Krejčí Josef
Kročák Tomáš
Křížová Jaroslava
Mácha Lubomír
Miluničová Jiřina
Mocík Rudolf
Novák Václav

Nováková Zdena
Očadlík Rudolf
Očadlíková M.
Palounek Miroslav
Patera František
Pekárek Jiří
Pekárková M.
Pekárna Pavel
Pekárna Miroslav
Plachý Václav
Podpěra Petr
Podpěra Václav
Poláček Miroslav
Pospíšil Tomáš
Pospíšilová Věra
Praský Eduard
Prokopová Věra
Rákos Stanislav
Rytina Jan
Rytinová V.
Řapek Slavoj
Schifmann Zdeněk

Smrček Martin
Sokol Antonín
Svoboda Josef
Škorpil Zdeněk
Štěpánková Tereza
Tichý Jiří
Tymr František
Uherová Markéta
Urbánek Michal
Valehrach Luboš
Venzarová Eugenie
Vicena Josef
Vítek Antonín
Vlasák Svatopluk
Vomáčka Čeněk
Závodská M.
Závodský Jan
Žídková Hana
Žoha Ladislav

Výbor Klubu

