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Vážení přátelé, členové Klubu
přátel exotického ptactva
v Praze,
dostáváte do rukou první Zpravodaj KPEP letošního roku. Tento rok nebude tak
hektický, jako ten minulý, kdy jsme společně prožívali 80. výročí od založení klubu.
Přesto, alespoň doufám, nebude zas tak klidný, aby nás ukolébal k nečinnosti.
Je mnoho nápadů, kam bychom měli namířit naše síly a posunout KPEP zase o krůček
dále, a to nejen v odborné, ale i společenské rovině.
Hodně iniciativ vychází v poslední době od členů výboru klubu, ale to není to nejlepší
řešení. Výbor klubu by měl v první řadě zabezpečovat a koordinovat aktivity svých
členů, to znamená, že většina návrhů by měla přicházet od členské základny. Jen tak
bude činnost klubu přinášet vyžití většině z Vás a Vy pak můžete dovést svého koníčka
k dokonalosti. Samozřejmě je potřeba také něco obětovat při zajišťování jiných aktivit,
jinak řečeno pomáhat si navzájem.
Seznam akcí pro letošní rok, které klub pořádá nebo je pomáhá zajišťovat je poměrně
dlouhý. Výstavní sezónu zahajuje již v červnu Derby drobných exotů v Ebersbachu,
pak následuje tradiční výstava v botanické zahradě Univerzity Karlovy, letos ve zcela
jiném pojetí, výstava Exota Olomouc a nakonec výstava Exotika v Lysé nad Labem.
To jsou samozřejmě pouze ty největší akce, život klubu se skládá i z mnoha menších.
Mezi ně patří například i členské schůze. Účast na nich je dokladem toho, že si členové
uvědomují svoji příslušnost ke klubu, mají zájem na jeho činnosti a chtějí se podílet
na jeho řízení, v neposlední řadě si upevňují vztahy mezi sebou osobním setkáním.
A to nemluvím o tom, že se zde řeší záležitosti, které vyžadují jasné stanovisko členské
základny, o kterých nemůže rozhodnout pouze výbor klubu, protože k tomu nemá
mandát.
Apeluji proto na tomto místě, aby jste se Vy, kteří se cítíte být právoplatnými
odpovědnými členy, se kterými stojí i padá celý klub, zasadili svým osobním příkladem
o to, aby klub byl životaschopný, přitažlivý pro starší i mladé chovatele, aby mu všichni
věnovali tolik energie a nápadů jako naši předchůdci, aby klub prosperoval a mohl být i
v budoucnu základnou pro přátele nejen exotického ptactva.
Václav Podpěra, předseda
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Výroční členská schůze
Výroční členská schůze se bude konat V SOBOTU 5. BŘEZNA 2011
OD 9.00 DO 12.00 HODIN v Emauzích, Vyšehradská 49/320, Praha 2 v sále za
kostelem – Divadelní sál.

Program výroční členské schůze:
• prezence 9.00 až 9.30 hod,
• distribuce brožury evidence chovu a obchodu, možnost konzultace, které druhy
je nutné takto evidovat
• zahájení VČS 9.30 hod,
• volba mandátové komise,
• volba návrhové komise,
• zprávy výboru KPEP za rok 2010,
• zpráva kontrolní a revizní komise,
• diskuze k předneseným zprávám,
• přijetí nových členů,
• ocenění dlouhodobých členů klubu a připomenutí životních výročí členů,
• udělení putovního poháru Svatopluka Vlasáka a vyhlášení Mistra klubu za rok
2010,
• návrh plánu činnosti a rozpočet na rok 2011,
• diskuze k plánu činnosti a rozpočtu na rok 2011,
• zpráva mandátové komise,
• zpráva návrhové komise a usnesení VČS, hlasování o přednesených zprávách za
rok 2010 a o plánu činnosti a rozpočtu na rok 2011 a o přijetí návrhů vzešlých
s diskuse ke jednotlivým zprávám,
• závěr,
• občerstvení.
Na výroční členské schůzi se budou projednávat závažná témata, návrh činnosti a
rozpočet na rok 2011 a proto žádáme všechny členy o účast.

Členské schůze v roce 2011
se budou konat v přednáškovém sále – refektáři- v Emauzích, Vyšehradská 49, Praha 2
od 16.30 do 18.30 hodin v těchto termínech:
•
•
•
•
•
•
•
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5. dubna „Národními parky USA“, RNDr. Martin Smrček,
3. května „ZOO jihozápadní Anglie“, Václav Podpěra,
7. června „Příroda Bajkalu a zajímavé odchovy ptáků v roce 2010“, Ladislav Žoha,
2. srpna schůze věnovaná organizačním záležitostem pro přípravu výstavy v BZ,
4. října „Za zvířaty do USA“, RNDr. Martin Smrček
1. listopadu „Obrázky z naší přírody“, Václav Podpěra
6. prosince předvánoční schůzka s občerstvením

E-shop na webových
stránkách klubu
Na začátek března tohoto roku jsme pro Vás připravili další službu klubu svým členům,
ale i široké chovatelské veřejnosti.
Na webových stránkách KPEP najdete nově přidaný internetový obchod, kde si můžete
objednat a nechat doručit kvalitní krmiva a několik doplňků pro své chovance. Značky
jako DELI NATURE, CASPER, VOGEL JUNGLE a DARWINs jsou zárukou
kvality a my Vám je nabízíme za rozumnou cenu, aniž budete muset krmiva vozit
z burz a dalších akcí. Krmiva Vám pošleme nejen poštou, ale je zde možnost odběrů na
schůzích a výstavách KPEP, v naší klubovně či i jinak po dohodě.
Součástí obchodu je i prodej propagačních předmětů klubu, jako například triček, čepic,
knih a dalších věcí propagujících naší organizaci.
Celý projekt je připraven tak, aby získával další finanční prostředky na provoz klubu,
čímž dojde k dalšímu zkvalitnění spolkového života, tedy i Vás všech.
Pokud nemáte možnost internetu, neváhejte a obracejte se s dotazy na zástupce
internetového obchodu p. Radka Vychytila – mobil 739 639 735.
Seznam nabízeného krmiva bude pro Vás připraven v tištěné verzi na výroční schůzi i
na dalších akcích KPEP.
Ladislav Žoha, jednatel KPEP

Výměna členských průkazů
Již v loňském roce jsme avizovali nutnost výměny dosavadních členských průkazů za
nové v návaznosti na schválenou novou verzi klubových stanov. Proto dojde v letošním
roce k jejich výměně. Nové průkazy mají formát kreditní karty, obsahují Vaší fotografii,
jsou zalité v plastové fólii a mají dvouletou platnost, vždy k uveřejnění nového adresáře.
Toto opatření je ryze praktické, jen tak lze sledovat šíři členské základny vzhledem
k zrušeným členským příspěvkům.
V letošním roce bude každý člen klubu, vyjma těch, kteří se přihlásili v roce 2010 a
2011, osloven prostřednictvím e-mailu či dopisu, zda i nadále chce být členem KPEP a
vyzván, aby v kladném případě poskytl svojí fotografii ve formátu na doklady, možno i
v elektronické podobě. Poté mu bude při nejbližší příležitosti vydán nový členský průkaz
proti odevzdání toho původního. Platnost starých členských průkazů bude
ukončena k 1.3.2012 a každý člen, který se nepřihlásí k vydání průkazu nového, bude
vyškrtnut z členské aktivní databáze KPEP k 1.3.2012.
Toto mu bude sděleno písemně a kopie sdělení bude uložena v archivu KPEP.
Ladislav Žoha, jednatelKPEP
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Povinnost vedení
„Evidenční knihy“
V roce 2010 došlo ke změně zákona o ochraně volně žijících druhů č.100/2004 a nově
dle paragrafu 24 je stanovena povinnost vést záznamy o chovu a obchodu s ohroženými
druhy živočichů spadajících do příloh A a B dle Nařízení Rady EU č.338/97/ES. Toto vše
nově upravuje vyhláška č.210/2010. Platnost tohoto nařízení je od 10. července 2010.
Vyhláška doslova neupravuje způsob vedení písemných záznamů, pouze jejich rozsah a
způsob. KPEP pro své členy zajistil zdarma už předtištěnou Evidenci chovu a obchodu,
kde už máte vše připraveno pouze pro vyplnění, tudíž Vám nehrozí, že případná kontrola
odhalí nějaké nedostatky ve Vaší soukromě sestavené evidenci. Na jednoho chovatele
stačí pouze jedna kniha, můžete v ní vést evidenci všech druhů Vašeho chovu, kterých
se toto opatření týká.
Naprosto vyčerpávajícím způsobem je problematika popsána v časopise Nová Exota –
čísla 2 a 3 / 2011, kde najdete vše potřebné včetně seznamu druhů ptáků, u kterých
evidenci vést nemusíte. Nicméně kromě onoho útlého seznamu druhů se evidence týká
jak exemplářů druhů CITES A (i přes to, že na ně máte tzv. žlutý papír – EU permit ),
tak i exemplářů druhů CITES B. Zároveň se tímto seznamem ruší předchozí seznam
výjimek z evidence CITES, takže například se evidence opět týká kakaduů bílých, žaků
či amazoňanů modročelých a dalších druhů.
Evidenční knihu si můžete bezplatně objednat na webových stránkách
klubu, na mobilu 732 483 540 nebo osobně vyzvednout na schůzích KPEP
počínaje výroční schůzí, kde pro Vás bude připravena i kopie materiálu z Nové Exoty
vysvětlující celou problematiku. Uvedenou kopii si můžete zajistit i prostřednictvím
e-mailu Ladislav.zoha@seznam.cz, bude Vám zaslána poštou. Další informace
najdete i na stránkách www.novaexota.eu či na mobilu 732 483 540.
Ladislav Žoha, jednatel KPEP

Adresář na webu
Na klubových stránkách je již delší dobu zveřejněn adresář členů klubu. Nic nového.
Co se ale změnilo, je možnost si aktualizovat své údaje. Členové klubu, kteří nahlásili
e-mailovou adresu obdrželi přihlašovací údaje potřebné k editaci.
Po přihlášení je v sekci pro členy rubrika „Jak na to“, ve které je podrobný návod pro
úpravy a taky formulář pro objednávku „Evidenční knihy“.
Kromě základní úpravy adresy, chovaného či odchovávaného ptactva je zde i možnost
vkládat fotky ilustrující Váš chov.
Pro ty kteří nemají e-mailovou adresu, a chtěli by aktualizovat data posílejte je na
vladimir.jaros@kpep.cz
Klub vydává nemalé peníze na papírovou podobu zpravodaje a její rozesílání poštou,
takže pokud používáte e-mail a v adresáři není, pošlete nám jej.
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Vladimír Jaroš, webmaster

Výročí členství a životní
jubilea
S radostí Vám oznamujeme, že přátelé Horáček Martin, Kadeřábková Milena, Kočí Otto,
Mocík Rudolf, jsou v našem klubu již 15 let, Klouda Jiří 30 let a Kefurt Václav 50 let.
Rádi bychom je všechny uvítali na výroční členské schůzi a osobně jim předali bronzový,
stříbrný nebo zlatý odznak KPEP.
Někteří z našich členů oslavili či oslaví v tomto roce své význačné životní jubileum 60 let
slaví Bakalár Jan, Fábera Antonín, Hampejs František, Jüstel Miloslav, Kokeš Václav,
Nováková Zdenka a Podpěra Václav, 70 let Vítek Antonín, 80 let slaví Rákos Stanislav a
Sitta Jiří, 85 let Guzenný Arkadij a Hájek Václav
Přejeme všem hodně zdraví, štěstí a spokojenosti jak v dalším životě, tak na poli
chovatelském. Rádi bychom jim všem srdečně popřáli osobně na výroční členské schůzi
a předali jim malou kytičku, jako uznání díků za jejich dosavadní práci pro klub.
Výbor KPEP
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KLUB PŘÁTEL EXOTICKÉHO PTACTVA
Kralická 6, 110 00 Praha 10 – Strašnice
www.kpep.cz

