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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Únor 2006                                                                                                                Oběžník č. 1 
 

Organizační zprávy 
 
1. Výroční členská schůze se bude konat v sobotu 11. března 2006 od 9.00 do 12.00 hodin 
v Emauzích, Vyšehradská 49/320, Praha 2, v sále za kostelem (stejný sál jako v loňském 
roce), vchod bude označen cedulkou .  
 
Program výroční členské schůze: 
 
1.  Prezence 9.00 až 9.30 hod. 10. Zpráva mandátové komise 
2.  Zahájení 9.30 hod. 11.  Zpráva volební komise - návrh kandidátky  

 na členy výboru a kontrolní a revizní   
 komise 

3.  Volba mandátové komise 12. Volba nového výboru a kontrolní a  
 revizní komise KPEP na příští volební   
 období 

4.  Volba volební komise 13. Ocenění dlouhodobých členů klubu a  
 připomenutí životních výročí členů 

5.  Volba návrhové komise 14.  Udělení putovního poháru Svatopluka   
 Vlasáka a vyhlášení Mistra klubu za rok   
 2005. 

6.  Zprávy výboru KPEP za rok 2005 15.  Plán činnosti a rozpočet na rok 2006 
7.  Zpráva pokladní 16.  Diskuse k předneseným zprávám 
8.  Zpráva kontrolní a revizní komise 17.  Zpráva návrhové komise a usnesení  

 výroční členské schůze 
9. Přijetí nových členů 18.  Závěr 12.00 hod. 

 
 Rok 2006 je rokem pravidelných voleb do výboru klubu. Všichni, kdo mají zájem o 
práci ve výboru klubu se mohou přihlásit (i těsně před volbami) a budou zapsáni na 
kandidátku. Víte-li o někom, kdo by mohl pracovat ve výboru, ale je nesmělý, pomozte nám 
jej přesvědčit. Můžete zavolat komukoli ze stávajících členů výboru. 
 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.   
 Žádáme 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 67. výstava v 
Botanické zahradě. Všechny návrhy vyslovené v diskusi zpracuje návrhová komise do 
usnesení a výbor se k nim vyjádří při další, tj. dubnové členské schůzi. Mějte na zřeteli, že 
diskuse je jeden z nejdůležitějších bodů této schůze. 
 
 
 
2. Brigády na I. pololetí 2006– v prvním pololetí tohoto roku plánujeme následné akce, při 
kterých bude potřeba pomoci členů a na kterých můžete splnit svoji brigádnickou povinnost 
pro tento rok: 



 
22. dubna – brigáda ve skladu v Botanické zahradě, úklid, příprava na výstavu (od 9.00 hod),  
                    garant Jan Bakalár, tel. 721 985 725, 
13. května - brigáda ve skladu Lysá n. Labem, příprava na předání skladu, převoz výstavního     
                    materiálu (od 8.00 hod.)  
          garant V. Podpěra, tel.: 777 604 851,  235 352 275, 
15. června - brigáda ve skladu Lysá n. Labem, příprava na předání skladu, převoz výstavního     
                    materiálu (od 8.00 hod.)  
                 garant V. Podpěra, tel.: 777 604 851,  235 352 275, 
Na brigády se můžete hlásit garantům akce telefonicky nebo na výroční členské schůzi. 
 
3. Členské schůze v roce 2006 - členské schůze se budou konat v přednáškovém sále v   

Emauzích, Vyšehradská 49, Praha 2 od 16.30 do 18.30 hodin každé prvé úterý v měsíci  
(kromě měsíce července a září) a to 4. dubna,   2. května,   6. června,   1. srpna,   
 3. října, 7. listopadu,   5. prosince. 

 
4. Program schůzí na 1. pololetí 2006 – kromě aktuálních organizačních zpráv a 

projednávání záležitostí klubu budou součástí schůzí odborné přednášky:  
  
 4. dubna Prof. Stanislav Chvapil – „ Naši dravci“ 
2. května Denisa Ryšková, ZOO Praha – „Mláďata v ZOO“ 
6. června Ladislav Žoha , ZOO Praha – „Zajímavé druhy ptáků chované v ZOO v ČR“ 
1. srpna příprava 67. výstavy KPEP v Botanické zahradě 

 
5. Adresář KPEP 2006 až 2007 - je zpracován a zadán do tisku a bude členům vydáván na 

členských schůzích počínaje měsícem dubnem po celý rok.     
 
6. Termín konání výstavy v Botanické zahradě UK - letošní 67. výstava exotického ptactva 

v Botanické zahradě na Slupi bude otevřena od 25.8. do 10.9.2006. Žádáme členy, aby na 
tuto významnou klubovou výstavu připravili nejen sebe, ale i ptáky, kterými se budou chtít 
prezentovat.  

 
7. Nová adresa klubových internetových stránek – www.kpep.cz.  Práce „redaktora“ 

našich internetových stránek se ujal od začátku roku př. Ladislav Žoha. Proto výbor klubu 
zřídil naši vlastní domému. Na těchto stránkách najdete organizační záležitosti klubu, 
adresář, přihlášku do klubu a jeho stanovy a další zajímavé příspěvky. 

 
8. Poukazy na krmení – vzhled k situaci vyvolané opatřeními k zamezení šíření ptačí 

chřipky bude platnost poukazů prodloužena do konce května 2006.   
 

Výbor KPEP 


