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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Únor 2008                                                                                                                Oběžník č. 1 
 

Organizační zprávy 
 
1. Výroční členská schůze se bude konat v sobotu 29. března 2008 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. 11. Zpráva mandátové komise 
2.  Zahájení 9.30 hod. 12.  Zpráva volební komise - návrh kandidátky  

 na členy výboru a kontrolní a revizní   
 komise 

3.  Volba mandátové komise 13. Volba nového výboru a kontrolní a  
 revizní komise KPEP na příští volební   
 období 

4.  Volba volební komise 14. Ocenění dlouhodobých členů klubu a  
 připomenutí životních výročí členů 

5.  Volba návrhové komise 15.  Udělení putovního poháru Svatopluka   
 Vlasáka a vyhlášení Mistra klubu za rok   
 2007. 

6.  Zprávy výboru KPEP za rok 2007 16.  Plán činnosti a rozpočet na rok 2008 
7.  Zpráva pokladní 17.  Diskuse k plánu činnosti a rozpočtu 
8.  Zpráva kontrolní a revizní komise 
9. Diskuse k předneseným zprávám 

18.  Zpráva návrhové komise a usnesení  
 výroční členské schůze 

10. Přijetí nových členů 19.  Závěr 12.00 hod. 
 
 Rok 2008 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. 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 69. výstava v 
Botanické zahradě. Všechny návrhy vyslovené v diskusi zpracuje návrhová komise do 
usnesení a výbor se k nim vyjádří při další členské schůzi. Mějte na zřeteli, že diskuse je 
jeden z nejdůležitějších bodů této schůze. 
 
2. Brigády na I. pololetí 2008– v prvním pololetí tohoto roku plánujeme následné akce, při 
kterých bude potřeba pomoci členů.  
 
5. dubna –   brigáda ve skladu v Lysé Nad Labem, úklid klecí po poslední výstavě, drobné  
                    opravy, inventura, garant V. Podpěra, tel.: 777 604 851,   
26. dubna - brigáda ve skladu v Botanické zahradě, oprava střechy, úklid materiálu 



                   (od 9.00 hod.), Jan Bakalár, tel. 721985725.  
Na brigády se můžete hlásit garantům akce telefonicky nebo na výroční členské schůzi. 
 
3. Členské schůze v roce 2008 – výbor klubu navrhne v diskusi na VČS změnu v termínech 
konání členských schůzí. Bude-li tento návrh schválen, budou se členské schůze  konat v 
přednáškovém sále v Emauzích, Vyšehradská 49, Praha 2 od 16.30 do 18.30 hodin v těchto 
termínech: 6. května, 5. srpna, 7. října a 2. prosince 2008. 
Na květnovou schůzi připravujeme přednášku Antonína Veidla „Cesta za ptáky na 
Filipiny“ 
 
4. Adresář KPEP 2008 až 2009 - je zpracován a zadán do tisku a bude členům vydáván na 
VČS a dalších členských schůzích a akcích klubu po celý rok.     
 
5. Termín konání výstavy v Botanické zahradě UK - letošní 69. výstava exotického 
ptactva v Botanické zahradě na Slupi bude otevřena od 29.srpna do 14.září. Žádáme členy, 
aby na tuto významnou klubovou výstavu připravili nejen sebe, ale i ptáky, kterými se budou 
chtít prezentovat.  
 
6. Návrh na členské předplatné časopisu Nová Exota – s časopisem Nové Exota byla 
dojednána možnost zvýhodněného předplatného pro členy klubu. Do 30 předplatitelů 
v hromadné objednávce bude cena ročního předplatného 500,- Kč/rok, nad 30 předplatitelů 
450,- Kč/rok (normální předplatné činí 550,- Kč/rok). Tato možnost by přicházela v úvahu od 
roku 2009, předplatné by bylo vybíráno v rámci platby členského příspěvku, časopis by byl 
doručován přímo chovateli. Možnost změny i pro stávající odběratele. Závazné přihlášky 
budou přijímány př. Pekárkovou až do termínu členské schůze 7.10.2008. 
 
7. Návrh na změnu placení členských příspěvků, brigád – na VČS předloží výbor návrh na 
zrušení povinnosti odpracovat 5 hodin brigád pro KPEP a plateb za tyto neodpracované 
hodiny. Aktivní a pracující členy chce motivovat a odměňovat jiným způsobem jiným 
způsobem.  
 
7. Doobjednávka kroužků na rok 2008 – poslední termín na VČS 29.3. u př. Pekárkové. 
Písemné objednávky zasílejte spolu s vypočtenou částkou na úhradu. Na nezaplacené 
objednávky nemohou být vyřízeny! Termín dodání koncem května.  
 
8. Členské příspěvky -  dosud neevidujeme zaplacení členských příspěvků na rok 2008 od 
těchto členů: Brádková Ilona, Havránek Pavel, Hejtmánek Oldřich, Holeček Vilém, Hora 
Jan, Hora Jakub, Hora Matěj, Hovorka Luděk, Hříbal Jan, Jech Zdeněk, Jüstel Miloslav, 
Kadeřábková Milena, Křížová Jaroslava, Kudrna Jan, Kysel‘ Miroslav, Nečas Antonín, 
Nečasová Lubica, Novák Jiří, Patera František, Procházková Karolína, Rytina Jan, 
Rytinová Vladimíra, Smrček Martin, Starosta Filip, Špárník Radomír, Uherová Markéta, 
Vicena Josef, Vokjan Petra, Wszolková Hana, Zrůcký Vítězslav, Žmolík Petr, Žmolíková 
Věra. 
Doufáme, že jde pouze o nedopatření a žádáme uvedené členy, aby kontaktovali matrikářku 
klubu př. Pekárkovou, tel. 723845442. Děkujeme.  

 
Výbor KPEP 
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