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Vážení přátelé, členové Klubu 
přátel exotického ptactva

Letošní rok 2012 je pro náš klub velmi významný. Je to rok volební, kdy si do svého 
čela budete volit své zástupce. Od ostatních volebních roků se liší hlavně tím, že podle 
členskou schůzí schválených stanov bude mandát zvolených členů výboru čtyřletý. Je to 
hlavně z důvodu lepšího využití potenciálu členů výboru, kteří mohou za podpory všech 
členů klubu plánovat a vytvářet časově náročnější úkoly. 

A že bude potřeba práce mnoha členů je jasné. Před organizované chovatelství bude v 
nejbližší budoucnosti postavena velká výzva – jeho vlastní přeměna ve funkční a pro 
chovatele potřebnou organizaci. Klub by neměl při tomto dění stát stranou a měl by se 
zde pokusit zúročit své mnohými lety nabyté zkušenosti. Tato práce nebude snadná a 
proto bude pomoc každého člena vítaná. A to je před námi mnoho dalších akcí, výstavy, 
seminář chovatelů exotických ptáků, zájezdy a podobně. 

Nesmíme myslet pouze na práci, ale také na zábavu, našeho koníčka. Proto výbor 
pracuje na koncepci členských schůzí, které by měly být pro členy přitažlivější nejen  po 
odborné stránce, ale i společenské.

Přeji všem členům do roku 2012 mnoho krásných chvil strávených v Klubu, při setkání 
s kamarády i při realizaci Vašich přání.

Václav Podpěra

předseda
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Výroční členská schůze
Výroční členská schůze se bude konat v sobotu 10. března 2012 od 9:00 do 13:00 hodin 
v Emauzích, Vyšehradská 49/320, Praha 2 v divadelním sále za kostelem.

Program výroční členské schůze:
• prezence 9.00 až 9.30 hod,
• zahájení 9.30 hod,
• volba mandátové komise,
• volba volební komise,
• volba návrhové komise,
• zprávy výboru KPEP za rok 2011,
• zpráva pokladní,
• zpráva kontrolní a revizní komise,
• přestávka a občerstvení,
• zpráva mandátové komise,
• zpráva volební komise – návrh kandidátky na členy výboru a kontrolní a revizní 

komise,
• volba nového výboru a kontrolní a revizní komise na příští volební období 2012 až 2015,
• ocenění dlouhodobých členů klubu a připomenutí životních výročí členů,
• udělení putovního poháru Svatopluka Vlasáka a vyhlášení Mistra klubu za rok 2011,
• návrh plánu činnosti a rozpočet na rok 2012,
• diskuze k plánu činnosti a rozpočtu na rok 2012,
• zpráva návrhové komise a usnesení VČS,
• závěr.

Členské schůze
Členské schůze nebyly v poslední době příliš navštěvovány. Po rozhovorech s chovateli 
byl, jako jedna z příčin, uváděn nevhodný termín, všední den v době, kdy je většina 
chovatelů ještě v zaměstnání nebo nestačí na schůzi dojet včas. 

Proto byla provedena změna a členské schůze budou pořádány v sobotu od 9:00 do 12:00 
hodin v divadelním sále v Emauzích, Vyšehradská 49, Praha 2 (sál vzadu za kostelem).

Na programu schůzí budou kromě organizačních záležitostí 2 aktuální odborné 
přednášky. Mezi přednáškami bude diskuze a občerstvení. 

Termíny konání schůzí:
5. května: 

• Petr  Podpěra – „Postavoví kanáři, chovatelská disciplína, která se opět vrací“.
• Antonín Vaidl – „Nové odchovy ptáků v ZOO Praha a možnosti, jak lze některé z 

těchto odchovů získat“ 
4. srpna:

• Organizační zprávy: výstava v botanické zahradě.
• Témata přednášek budou uvedena v oběžníku 2/2012

1. prosince:

• Organizační zprávy
• Témata přednášek budou uvedena v oběžníku 2/2012
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Výměna členských legitimací
O výměně členských legitimací jsme všechny členy již informovali. Znovu chceme 
zdůraznit, že členská legitimace je jediným Vaším průkazem, že jste členy klubu. Členové 
klubu mají určité výhody, které můžete užívat jedině s členským průkazem. V dnešní 
době, kdy se členská základna rozrůstá není možné, aby organizátoři jednotlivých akcí 
znali všechny členy osobně a v tom případě budou po Vás členský průkaz vyžadovat. 

Pro vystavení členského průkazu je zapotřebí dodat matrikáři Vaši fotografii nejlépe 
formátu jako například na občanský průkaz.

Bohužel výměna průkazů postupuje pomaleji, než jsme očekávali. Upozorňuje, že ty, 
kteří nedodají fotografii do konce roku 2012, přestaneme evidovat jako členy klubu.

Do současné doby byly vystaveny a vydány nebo budou vydány na výroční 
členské schůzi nové členské průkazy těmto členům:

Jestliže jste již fotografii na průkaz zaslali a nebyl Vám vydán, kontaktujte matrikáře 
klubu Filipa Starostu (777 671 586, filip.starosta@seznam.cz)

• Fábra Antonín 464
• Sokol Antonín 254
• MUDr. Guzenný Arkádij 

139
• Borovička Pavel 58
• Vomáčka Čeněk 66
• Douda Radek 517
• Hrubý Drahomír 47
• Venzarová Eugenie 336
• Ing Arent Evžen 79
• Sládek Jan 447
• Dvorský Jaroslav 519
• Nesvorný Jaroslav 462
• Bílek Jiří 453
• Bartoň Josef 34
• Hložek Josef 472
• Krejčí Josef 41
• Karpf Karel 354
• Dolanský Ladislav 466
• Sahula Lukáš 514
• Bílková Martina 409
• Jűstel Miloslav 182
• Ing. Podpěra Václav 74
• Pospíšilová Věra 221
• Praský Eduard 121
• Rákos Stanislav 3
• Prachař Vladimír 491

• Čížek Václav 51
• Novák Václav 363
• Vedral Jaroslav 46
• Vejvoda Josef 76
• Holeček Vilém 128
• Jaroš Vladimír 250
• Krátký Zdeněk 21
• Liška Tomáš 505
• Kovařík Otta 444
• Žoha Ladislav 432
• Žohová Magdalena 367
• RNDr. Smrček Martin 133
• Hájek Václav 36
• Podpěra Petr 27
• Poláček Miroslav 43
• Kefurt Václav 9
• Konrád Miloš 48
• Krejčí Josef 41
• Kadlec Vladimír 448
• Cvrček Jan 346
• Bakalár Jan 306
• Ing. Trnobranský Tomáš 

23
• Moravčík Dušan 296
• Jech Zdeněk 322
• Schifmann Zdeněk 88
• Horáček Martin 281

• Temlová Monika 534
• Ing. Vlasák Svatopluk 98
• Antl Petr 537
• Staroba Zdeněk 353
• Palounek Miroslav 425
• Pechar Petr 497
• Farová Iva 90
• Walterová Ingrid 540
• Petráň Jan 180
• Pátek Karel 521
• Urban Jaroslav 146
• Musil Jaromír 185
• Palus Martin 526
• Strakošová Jitka 481
• Ing. Kotas Oldřich 507
• Palma Jaroslav 535
• Hrubeš Jan 506
• Pšenský Lukáš 520
• Kyncl Milan 475
• Kročák Tomáš 153
• Skuhrovec Tomáš 544
• Skuhrovec Otto 523
• Vandělík Zdeněk 509
• Maděra Ivo 524
• Obdržálek Petr 6
• Cikrýt Marek 546
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Adresář KPEP
Adresář KPEP 2012 až 2013 – v tomto roce bude vydán opět adresář členů klubu 
v tištěné formě.

V současné době, kdy se neplatí členské příspěvky je jedním ze způsobů, jak zjistit, kdo z 
členů má ještě zájem o členství v klubu. Je to pro chovatele také velká reklama na jejich 
odchovy. Přestože, je interaktivní adresář na našich internetových stránkách, ještě 
mnoho zájemců o nákup ptáků mimo klub volí raději jiné formy pro získání kontaktů. 
Mezi ně adresář v tištěné podobě beze sporu patří.

Věnujte tedy pozornost vyplnění přiloženého formuláře a zašlete jej co nejdříve zpět na 
adresu matrikáře. Filip Starosta, Vinohradská 94, 130 00 Praha 3 nebo v elektronické 
podobě na filip.starosta@seznam.cz, nejpozději však do 10. března 2012, nebo jej 
můžete odevzdat tento den va výroční členské schůzi.

Zároveň upozorňujeme na možnost úprav údajů v adresáři na internetových stránkám 
samotným chovatelem. Jestliže byste s tímto měli nějaké problémy, případné dotazy 
Vám rád zodpoví přítel Vladimír Jaroš (602 730 427, vladimir.jaros@kpep.cz)

Setkání chovatelů Jirny
Již 7. ročník V.I.P. setkání chovatelů exotických ptáků v Jirnech se poprvé koná pod 
hlavičkou KPEP. Hlavním důvodem byl fakt, že dosavadní organizátor př. Vandělík se 
stal naším členem a tudíž nic nebrání pořádat tuto akci jako klubovou. 

Letošní ročník se koná 24.3.2012, členský poplatek činí 650,- Kč, program je nabitý 
zajímavými přednáškami, například Čestmíra Drozdka či Jiřího Kohouta a řady 
dalších. Případní zájemci najdou vše podstatné na www.kpep.cz nebo se mohou obrátit 
přímo u organizátora – Ladislav Žoha – 732 483 540.

Výstava v botanické zahradě
Propagační výstava v botanické zahradě Univerzity Karlovy – výstava bude v termínu 
od 24. srpna do 9. září 2012. V letošním roce bude výstava tématicky věnovaná chovu 
barevných mutací. Žádáme chovatele, aby na tento termín připravili v rámci možností 
kvalitní exponáty, kterými se budou na výstavě prezentovat. 

Podrobný harmonogram výstavy bude zveřejněn ve zpravodaji č.2/2012 a vlastní 
přípravě bude věnována část srpnové členská schůze. 

Výstava drobných exotů 
Walddorf
V loňském roce se derby drobných exotů pořádané v Ebersbachu dostalo do potíží. 
Vlastní výstava proběhla v náhradních prostorách a hotel, kde byla pořádána pak 
ukončil svou činnost. Přítel Hans Harting  intenzivně hledal náhradní prostory, aby 
tato, již dalo by říci, tradiční akce mohla proběhnout. To se zdařilo a výstava se bude 
konat dne 17.6.2012 ve městečku Walddorf, za stejných podmínek jako v minulých 
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letech, jen s tím rozdílem, že zde není možné ubytování. 

Podrobné podmínky naleznete na našich internetových stránkách. 

Veškeré dotazy a přihlášky směřujte na Václava Podpěru ( 777 604 851, anser@volny.
cz).

Výstava EXOTIKA
Výstava exotika proběhne ve dnech  25. až 28. října 2012 na výstavišti v Lysé nad Labem.

Podrobnější informace budou zveřejněny na internetových stránkách klubu a ve 
zpravodaji KPEP 2/2012.

Knihovna klubu 
opět v provozu
V loňském roce proběhla rekonstrukce klubovny a knihovny KPEP v Kralické 6 ve 
Strašnicích. Knihovna KPEP je od počátku letošního roku opět plně přístupná členům 
KPEP. Ve spojení s tím nastalo několik změn.

Knihovna byla pro přehlednost rozčleněna na oddíly podle tematických celků. Je to  
např. oddělení drobných exotických ,hmyzožravých a plodožravých ptáků, oddělení 
papoušků, palearktických ptáků, řady časopisů (např. kompletní vydání časopisu 
Papoušci, svázané ročníky časopisu Gefiederte Welt od 20. let minulého století do 
současnosti, atd.), standardy exotického ptactva, knihy o hrabavých, holubech a drůbeži, 
a mnoho dalších. Pokud tedy do knihovny přijde zájemce o literaturu nebude se muset 
složitě probírat celou knihovnou, ale rovnou se bude moci věnovat tomu, co jej zajímá.

Knihovna je také zařízena jako studovna. Přítel Pavel Borovička věnoval k tomuto účelu 
kompletní vybavení! 

Začal  platit nový knihovní řád, který umožňuje za přesně daných podmínek výpůjční 
služby i pro odbornou veřejnost. Jeho kompletní znění najdete na našich webových 
stránkách v záložce „Naše knihovna“ http://www.kpep.cz/index.php/knihovna-kpep.
html. Seznam knih bude umístěný na internet v dohledné době. Lze si jej také vyžádat 
přímo u knihovníka. 

Knihovna v současnosti nabízí přibližně 1000 položek, toto číslo se neustále mění, resp. 
roste, protože se snažíme o doplňování nových titulů, standardů a neustále odbíráme 
soudobé časopisy.

Na tomto místě bych rád vyslovil velké přání z pozice knihovníka klubu. Byl bych velmi 
rád, za jakoukoliv sponzorskou aktivitu díky níž by bylo možné  se pořídit do knihovny 
KPEP některé vynikající zahraniční tituly předních autorů, které jsou cenově mimo 
možnosti klubu. Snad někdy…

Zájemci o služby knihovny KPEP mě mohou kontaktovat osobně, výpůjční doba je vždy 
po předchozí domluvě, např. před schůzí výboru KPEP. 

Jan Cvrček - knihovník KPEP

Mob. 721838279, e-mail: cvrcek.h@seznam.cz



KLUB PŘÁTEL EXOTICKÉHO PTACTVA
Kralická 6, 110 00 Praha 10 – Strašnice
www.kpep.cz

Brigádnické hodiny
V loňském roce odpracovali naši členové velké množství brigádnických hodin. Díky 
jim bylo možné realizovat celou řadu akcí, včetně těch největších, jako jsou výstava v 
botanické zahradě nebo jedna z našich nejvýznamnějších akcí, výstava EXOTIKA v 
Lysé nad Labem. Za loňský rok bylo do brigádnických hodin započítáno i publikování 
článků v odborných časopisech. Tato činnost je významným počinem při propagaci 
klubu. Pro letošní rok, aby se tato propagace ještě zlepšila, žádáme autory, aby za své 
jméno, jako autora článku, uvedli že jsou členy KPEP.

Při celkovém množství 1947 odpracovaných hodin jistě pochopíte, že se může stát 
chyba. Jestliže jsme na Vás zapomněli nebo k Vašemu jménu připsali nesprávnou 
hodnotu odpracovaných hodin kontaktujte, prosím, př. Ladislav Žohu, abychom mohli 
učit nápravu. 

Seznam brigádnických hodin

                                                                                                     Celkem: 1947 hodin 

• Arent   2
• Bakalár 10
• Bartoň  4
• Bílková  18
• Borovička 38
• Cvrček  78
• Čížek  18
• Fábera  32
• Fárová  16
• Hájek  40
• Hložek  5
• Holeček 40
• Hrubý  40
• Jaroš  48
• Jech  19
• Justel  3
• Kadlec  84

• Kefurt  40
• Kovařík 24
• Krátký  40
• Kročák  16
• Ksandrová Š. 4
• Liška  24
• Motyčka 48
• Nečasová 16
• Nesvorný 38
• Novák K. 20
• Očadlíková 4
• Očadlíková ml. 4
• Pekhart 24
• Peňáz  4
• Podpěra P. 176
• Podpěra V. 85
• Praský  60

• Prokopová 8
• Schifmann 40
• Sládek10 4
• Smrček 52
• Skuhrovec 21
• Sokol  19
• Starosta 48
• Vejvoda 12
• Vítek  2
• Vomáčka 12
• Vopálka 12
• Vosyka  60
• Vychytilová 44
• Zelenková 16
• Žoha  302
• Žohová  73



Podklady pro adresář 2012 – 2013
Podklady zašlete nebo předejte matrikáři na výroční schůzi (Filip Starosta, 
Vinohradská 94, 130 00 Praha 3 nebo v elektronické podobě na filip.starosta@seznam.
cz)

Jméno Příjmení Titul

Adresa PSČ

Kontakty:

telefon

e-mail

Datum narození Chovatelské 
číslo

Profese (čím můžete klubu pomoci)

Chovaný druh ptáků
Odchovy

ano/ne
Chovaný druh ptáků

Odchovy

ano/ne

Evidence členů klubu je základním dokumentem o jeho činnosti a umožňuje mu 
vykonávat základní práva a povinnosti dané stanovami.

Všechny osobní údaje, které klubu dobrovolně poskytnete jsou důvěrné a mohou být 
zveřejněny např. ve formě adresáře členů jen s Vaším souhlasem. Pro tvorbu adresáře 
platí, že jméno a příjmení, chovatelské číslo a alespoň jeden kontakt musí být zveřejněno 
vždy.

Pro vydání adresáře souhlasím se zveřejněním osobních údajů v kategorii (zvolenou 
kategorii označte křížkem):

Označit 
křížkem

Kategorie osobních 
dat Osobní data, která budou zveřejněna v adresáři

zkrácená
jméno, příjmení, titul, chovatelské číslo a uvedená 
spojení (číslo mobilu, e-mailová adresa)

plná

jméno, příjmení, titul, chovatelské číslo, uvedená 
spojení (číslo mobilu, e-mailová adresa) a chované 
druhy ptáků

rozšířená

jméno, příjmení, titul, chovatelské číslo, adresa, 
uvedená spojení (číslo mobilu, e-mailová adresa) 
a chované druhy ptáků

Datum:       Podpis:


