KLUB PŘÁTEL EXOTICKÉHO PTACTVA
Kralická 6, 100 00 Praha 10 – Strašnice
Listopad 2008

Oběžník č. 3

1. Členská schůze – poslední členská schůze v tomto roce se bude konat podle plánu v úterý 2. prosince
2008 od 16.30 hod. v přednáškovém sále v Emauzích, Vyšehradská 49, Praha 2. Na programu této
slavnostní schůze bude zábavná Mikulášská tombola o hodnotné ceny, které zajistí klub, ale jsou vítané i
ceny od členů. Jeho 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 vyhodnotí odborná
komise zvolená z řad členů. 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 jí darovat svým přátelům a potěšit je). Těšíme se, že nám svými výtvory pomůžete
vytvořit hezkou předvánoční náladu. Po skončení schůze společně, při kafíčku a čaji, ochutnáme naše
výtvory a zhodnotíme zda odborná komise pracovala dobře. Doufáme, že se nám podaří letos tuto část
večera opět organizačně vylepšit a že mnoho z Vás zůstane po skončení schůze na chvilku neformálního
popovídání.
2. Členské příspěvky na rok 2009 uhraďte přiloženou složenkou nového typu nejpozději do
31.12.2008. Do okénka variabilní symbol zadejte rok 2009 a Vaše chovatelské číslo (vzor např.: 2009212).
Chovatelské číslo je jediný identifikační prvek platby, podle kterého lze zjistit od koho úhrada přišla. Výše
částky si doplní každý sám, podle následujícího rozpisu. Pokud dojde ke ztrátě nebo poškození složenky
vyžádejte si u matrikáře klubu novou. Příspěvky můžete zaplatit i přímo na prosincové členské schůzi.
Rozpis úhrad členských příspěvků:
děti a mládež do18 let, a důchodci nad 60 let
ostatní členové členové
důchodci nad 70 let věku, čestní a zasloužilí členové a držitelé průkazu ZTP a ZTPP

100,- Kč
200,- Kč
0,- Kč

Útržek zaplacené složenky vložte do členské legitimace, která je bez tohoto útržku neplatná.
3. Putovní pohár Svatopluka Vlasáka - dovolujeme si znovu, tak jako každý rok, požádat členy, aby na
korespondenčním lístku nebo telefonicky uvedli své chovatelské úspěchy nebo úspěchy svých přátel, členů
KPEP, za rok 2008, které by považovali za vhodné tohoto prestižního ocenění. Návrh zašlete na adresu Ing.
Václav Podpěra, Africká 16/616, 160 00 Praha 6 nebo volejte mob.: 777 604 851do 31.12.2008.
4. Výroční členská schůze se bude konat v březnu 2009. Přesný termín této schůze bude výborem
s dostatečným předstihem oznámen oběžníkem.
POZOR – členské schůze se v lednu a únoru nekonají!

Výbor klubu přeje všem členům hezké prožití Vánočních svátků a hodně zdraví, štěstí a
chovatelských úspěchů do nového roku 2009. Těšíme se na Vaši účast na slavnostní prosincové schůzi
KPEP
Výbor Klubu

