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

Listopad 2007

Oběžník č. 3

Organizační zprávy
1. Členská schůze - 4. 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, ozdoby 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 sladké výtvory. Doufáme, že mnoho z Vás zůstane po
skončení schůze na chvilku neformálního popovídání.
2. Členské příspěvky na rok 2008 - bude potřeba uhradit do konce roku 2007.
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 proto 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. Adresář pro rok 2008 až 2009 – 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, e.mail: mirka.peky@seznam.cz,nejpozději do
31.12.2007.
4. 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 2007, které by považovali za vhodné tohoto prestižního ocenění.
Návrh zašlete na adresu Ing. Václav Podpěra, Bažantní 697, 165 00 Praha 6 do 31.12.2007.
5. Výroční členská schůze se bude konat v březnu 2008. Přesný termín a místo konání této
schůze budou výborem s dostatečným předstihem oznámeny. POZOR – členské schůze se v
měsíci lednu a únoru nekonají!
6. POZOR – přihlašujte telefonicky ptáky na výstavu Ptačí svět – bodovaná výstava
drobných exotů a kanárů!!! Milan Jüstel 723 683 651, Jiří Tichý - 604 304 524

Brigádnické hodiny odpracované ještě do konce roku 2007 budou zahrnuty
do roku 2008
Seznam členů, kteří odpracovali brigádnické hodiny ve prospěch KPEP v roce 2007
Prosíme všechny členy, aby si tento seznam zkontrolovali a případné nedostatky v naší evidenci
nahlásili matrikářce klubu př. Pekárkové.

Andrýsek
Arent
Bakalár
Bartoň
Beneš Milan
Bílková
Borovička
Borovská
Cvrček
Černý
Čížek
Farová
Hájek
Hejlková
Hora Jan
Hovorka
Hříbal
Jaroš
Jech
Jüstel
Karpf
Kefurt
Kovářík

Krátký
Krejčí
Křížová
Mácha
Miluničová
Mocík
Nečasová
Novák Jiří
Novák Václav
Nováková
Očadlík
Očadlíková
Palounek jun.
Palounek sen.
Pekárek
Pekárková
Pekárna Mirosl.
Pekárna Pavel
Podpěra Václav
Poláček
Pospíšil Tomáš
Pospíšilová
Praský

Prokopová
Rákos
Sázel
Schiffmann
Sluníčková
Sokol
Svoboda J.
Škorpil
Tichý
Uherová
Urban
Vejvoda
Venzarová
Vicena
Vítek
Vokjan
Závodská
Žídková
Žmolík
Žmollíková
Žoha

Výbor Klubu

PODKLADY K ADRESÁŘI KPEP 2008
Podklady odešlete obratem na adresu: Miroslava Pekárková, Dol 86, 252 66 Libčice n. Vltavou
Jméno

Příjmení

Titul

Adresa

PSČ

Telefon domů:
Telefon do zam.:
Mobilní telefon:
Faxové číslo:
E-mail:
Chovaný druh ptáků

Odchovy
ano/ne

Datum
narození:

Chovatelské
číslo:

Povolání:

Členem od:
Chovaný druh ptáků

Odchovy
ano/ne

Souhlasím se zveřejněním všech těchto údajů. Čtěte informace na druhé straně listu!
Datum:

Podpis:

Evidence členů klubu je základním dokumentem o jeho činnosti a umožňuje mu vykonávat
základní činnosti dané stanovami. Proto je nutné bychom všechna potřebná data zpřesňovali a
aktualizovali a to i vzhledem k tomu, že byl vyroben počítačový program „Evidence klubu“ usnadňující
matrikáři jeho práci, a to nejen s osobními údaji, ale i při tisku obálek pro oběžníky, složenek a vydávání
adresáře.
Všechny osobní údaje, které klubu dobrovolně poskytnete jsou důvěrné a mohou být zveřejněny
např. ve formě adresáře členů jen s Vaším souhlasem. Pro tvorbu adresáře platí, že jméno a příjmení musí
být zveřejněno vždy a to i u členů, kteří neodešlou nazpátek uvedený dotazník.
Pro vydání adresáře pro rok 2008 souhlasím se zveřejněním osobních údajů v kategorii
(zvolenou kategorii vyznačte křížkem):
Označte
křížkem

Kategorie osobních dat

Osobní data, která budou zveřejněna v adresáři

základní

jméno, příjmení, titul a chovatelské číslo

zkrácené

jméno, příjmení, titul a chovatelské číslo, adresa a uvedená spojení

bez adresy

jméno, příjmení, titul, chovatelské číslo, uvedená spojení a
chované druhy ptáků
jméno, příjmení, titul, chovatelské číslo, adresa, uvedená spojení a
chované druhy ptáků

úplné

Jsem držitelem průkazu ZTP nebo ZTTP ( ano, ne):
Držitelé průkazu podle usnesení VČS neplatí členské příspěvky

Datum:

Podpis:

