
KLUB PŘÁTEL EXOTICKÉHO PTACTVA 
Kralická 6, 110 00 Praha 10 - Strašnice 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Únor 2005                                                                                              Oběžník č. 1 
 

Organizační zprávy 
 
1. Výroční členská schůze se bude konat v sobotu 5. března 2005 od 9.00 do 12.00 hodin 
v Emauzích, Vyšehradská 49, Praha 2 v sále za kostelem (po vstupu hlavní branou jděte po 
cestě přímo, ta se zatáčí vlevo kolem kostela a vstup do sálu je po pravé straně). 
 
Program výroční členské schůze: 
1.  Prezence 9.00 až 9.30 hod. 8.  Zpráva odborné komise – Mistr klubu 
2.  Zahájení 9.30 hod. 9.  Ocenění dlouhodobých členů klubu a  

 připomenutí životních výročí členů 
3.  Volba návrhové komise 10.  Udělení putovního poháru Svatopluka   

 Vlasáka 
4.  Zpráva výboru KPEP za rok 2004 11.  Plán činnosti a rozpočet na rok 2004 
5.  Zpráva pokladní  12.  Diskuse k předneseným zprávám 
6.  Zpráva kontrolní a revizní komise 13.  Zpráva návrhové komise a usnesení  

 výroční členské schůze 
7.  Přijetí nových členů  14.  Závěr 12.00 hod. 

 
V průběhu výroční členské  schůze bude podáváno občerstvení. Prosíme všechny 

členy o dodržení určeného času k prezenci. Schůzi bychom měli ukončit do 12.00 hodin.   
 V rámci diskuse je prostor pro všechny členy, aby se vyjádřili jak k předneseným 
zprávám za rok 2004, tak k návrhu plánu činnosti a rozpočtu na rok 2005. Všechny podstatné 
podněty, které budou ostatními členy hlasováním akceptovány, budou zahrnuty do usnesení 
výroční členské schůze, které je pro výbor klubu závazné. Žádáme proto všechny členy, aby 
si do diskuse připravili návrhy k činnosti klubu, co byste chtěli, co Vám chybí, co jste schopni 
pro klub udělat nebo zařídit, jak by se měla podpořit odborná i společenská činnost klubu, 
témata na zájezdy, jak by se měla připravit 66. výstava v Botanické zahradě. Mějte na zřeteli, 
že diskuse je jeden z nejdůležitějších bodů této schůze. 
 
2. Brigády na I. pololetí 2004 – v prvním pololetí tohoto roku plánujeme následné akce, při 
kterých bude potřeba pomoci členů: 
 
2. dubna – brigáda ve skladu v Botanické zahradě, úklid, inventura (od 9.00 hod), garant Jan  
                   Bakalár, tel. 721 985 725, 
7. května  - brigáda ve skladu Lysá n. Labem (od 8.00 hod.), úklid, inventura a převoz klecí  
         do skladu ZO Kladno garant V. Podpěra,  
                   tel.: 777 604 851,  235 352 275, 
4. června - brigáda ve skladu Botanické zahradě (od 9.00 hod.), příprava materiálu na  
         výstavu,  garant Jan Bakalár   
                         
Na brigády se můžete hlásit garantům akce telefonicky nebo na výroční členské schůzi. 
 
 
3. Členské schůze v roce 2005 - členské schůze se budou konat v přednáškovém sále v  



Emauzích, Vyšehradská 49, Praha 2 od 16.30 hodin každé prvé úterý v měsíci (vyjma 
měsíce července a září) a to 5. dubna,   3. května,   7. června,   2. srpna,   4. října,  
1. listopadu,   6. prosince. 

 
4. Program schůzí na 1. pololetí 2005 – kromě aktuálních organizačních zpráv a  

projednávání záležitostí klubu budou součástí schůzí odborné přednášky:  
  
 5. dubna Prof. Stanislav Chvapil – Význam a ochrana ptactva (dia + nahrávky hlasů) 
3. května Luděk Hovorka – Kroužkování ptáků v Keni. 
7. června Dr. Jiří Formánek – Ptáci v Praze a okolí 
3. srpna příprava 66. výstavy KPEP v Botanické zahradě 

 
5. Termín konání výstavy v Botanické zahradě UK - letošní 66. výstava exotického ptactva 

v Botanické zahradě na Slupi bude otevřena od 26.8. do 11.9.2005. Žádáme členy, aby na 
tuto významnou klubovou výstavu připravili nejen sebe, ale i ptáky, kterými se budou chtít 
prezentovat.  

6. Doobjednávka kroužků na rok 2005 – kdo potřebuje ještě doobjednat kroužky na tento 
rok, může tak učinit telefonicky u př. M. Pekárkové (723 845 442) nebo nejpozději na 
výroční členské schůzi. 

7. Rozesílání oběžníků – vzhledem ke skutečnosti, že e-mailovou poštu používá stále více 
našich členů a náklady na tisk oběžníků a jeho rozesílání stále rostou, budeme od příštího 
oběžníku uvedeným členům zasílat všechny informace elektronicky na jejich adresy 
uvedené v adresáři. Jedná se přátele Bakalár, Cvrček, Fiala J., Fíla, Horáček, Horáčková I., 
Hovorka, Jüstel, Kotalík, Patera, Podpěra P. Podpěra V., Procházka, Prokopová, Smrček, 
Šlechta, Štěpánková, Tichý, Tůmovcová, Valehrach, Vlasák, Vomáčka, Zrůcký. Kdo 
z uvedených členů by z různých důvodů nechtěl zasílat oběžníky touto cestou musí to 
oznámit matrikářce klubu (M. Pekárková – 723 845 442). Jinak jsou všechny informace o 
činnosti klubu a oběžníky uveřejňovány na našich internetových stránkách 
www.volny.cz/kpep.   

 
Výbor KPEP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


