
Zápis z členské schůze ZO ČSCH Exotáři Východní Čechy – Smržov, 13. 6. 2020 
 
Místo konání: restaurace U koupaliště, Smržov 
 
Začátek: 18:00 hod. 
 
Přítomni: 
Členové dle prezenční listiny: 
 
Jiří Vojtěch, Jiří Stejskal, Jiří Mach (Hradec Králové), Jan Potůček, Aleš Flekač, Dana Havelková, Ondřej 
Hofman, Josef Markytán, Jan Holan, Jiří Mach st. (Přelouč), Jiří Mach ml. (Přelouč), Zdeněk Špalek, 
Josef Černý, Jan Makyňa, František Rulík, Arnošt Solař, Karel Hanuš, Martin Voborník. 
 
Hosté: Ladislav Žoha, Veronika Plháková, Jaroslav Votava, František Rérych. 
 
Navržený program jednání: 
 
1) Zahájení, přivítání nových členů a hostů (Jiří Vojtěch) 
2) Narozeniny – gratulace (Dana Havelková) 
3) Zpráva KR komise (Aleš Flekač) 
4) Přijetí nových členů (Jiří Vojtěch) 
5) Představení chovu našich členů (Jan Makyňa, Jan Holan, Josef Černý) 
6) Reakce na „Jednotná pravidla pro pořádání bodovaných výstav exotického ptactva v ČR“ (Jiří 
Vojtěch) 
7) Diskuse na téma „Jak dostat ptáky do toku?“ (Jiří Stejskal) 
8) Exkurze do Postřižinského pivovaru (Jiří Stejskal) 
9) Závěr (Jiří Vojtěch) 
 
Zápis z jednání: 
 
1) Schůzi zahájil předseda ZO Jiří Vojtěch, přivítal stávající i nové členy a hosty. 
 
2) Hospodářka Dana Havelková za výbor poblahopřála polovině členů ZO, kteří měli narozeniny od 
minulé schůze. 
 
3) Člen kontrolní komise Aleš Flekač konstatoval, že členská schůze je usnášeníschopná, neboť se jí 
účastní 18 z 19 právoplatných členů ZO + 4 členové kmenově organizovaní v jiné ZO, ale s hlasovacím 
právem i u nás. 
 
4) Přijetí nových členů ZO. 
 
Členy ZO ČSCH Východní Čechy byli zvoleni: František Rérych, Alena Machová, Jaroslav Votava. 
 
Hlasování: 18-0-0 
 
5) Předseda ZO Jiří Vojtěch vyzval trojici členů ZO Jana Makyňu, Jana Holana a Josefa Černého, aby 
krátce představili svoji chovatelskou činnost. 
 
Jan Makyňa se věnuje chovu drobných exotů, výstavních zebřiček (20 let, z toho 12 „závodně“), hýlů 
mexických i obecných a holoubků diamantových. 
 



Jan Holan chová papoušky od roku 1986, nejprve andulky, agapornisy, poté po vojně australské 
papoušky a od roku 1998 se specializuje na lorie. Kromě nich chová mutační alexandry malé a 
papoušky kouřové. Z loriů se specializoval na poddruhy loriho mnohobarvého, jichž měl nejvíce v ČR. 
 
Josef Černý se chovatelstvím zabývá od 70. let, později se společně s otcem zaměřil na větší druhy 
papoušků. Začínali s kakaduy růžovými, které si pořídili společně s Janem Nedělníkem. Po revoluci 
v 90. letech získal kakaduy inka, u nichž se mu podařil první odchov po 10 letech. Následovali 
kakaduové molučtí, arové horští (1996), červenouší a arakangy. V roce 1998 si dovezl z USA dva páry 
arů zelených a v roce 2004 se mu podařil jejich prvoodchov v ČR. V letech 2000 a 2002 si dovezl ary 
hyacintové, které se mu daří od roku 2009 každoročně odchovávat. V roce 2008 si dovezl první 
kakaduy havraní poddruhu samueli, později i banksii banksii.  
 
Jiří Vojtěch seznámil členy ZO se svým novým chovatelským zařízením na výstavní agapornise 
růžohordlé v Rozběřicích, kam se přestěhoval z Čibuzi. 
 
6) Předseda ZO Jiří Vojtěch informoval o článku "Stanovení podmínek pro jednotný systém 
soutěžních výstav v ČR včetně vymezení národních výstav a podmínek udělení titulů mistr ČR", který 
vyšel v červnovém čísle časopisu Nová EXOTA a který představuje nová pravidla pro vystavování 
bodovaných exotů v ČR. Jeho autory jsou předseda Klubu přátel exotického ptatcva (KPEP) a manažer 
výstavy EXOTIKA Lysá nad Labem Ladislav Žoha, ředitel výstavy EXOTA Olomouc Jan Sojka a předseda 
Ústřední odborné komise chovatelů okrasného a exotického ptactva Českého svazu chovatelů (ÚOK 
CHOAP ČSCH) Martin Kabát. Vyzval hosta členské schůze Ladislava Žohu k vyjádření. 
 
Předseda KPEP Ladislav Žoha sdělil, že za KPEP je návrh jednotných pravidel pro pořádání 
bodovaných výstav exotického ptactva odouhlasený celostátní konferencí. Případné změny v návrhu 
může odsouhlasit výbor KPEP, který k tomu má mandát celostátní konference. Definitivní verze 
jednotných pravidel vznikne až po odsouhlasení ze strany ČSCH. Návrh na zákaz pořádání jiných 
výstav bodovaného ptactva 14 dní před pořádáním národní výstavy (EXOTA Olomouc a EXOTIKA Lysá 
nad Labem) je KPEP ochoten přehodnotit, tento bod nevzešel od něj. V článku zveřejněném 
v časopise Nová EXOTA podle Ladislava Žohy chyběla jasná informace, že jde o návrh, nikoli již 
odoushlasená a přijatá pravidla. 
 
Jednatel ZO ČSCH Exotáři Východní Čechy Jiří Stejskal přečetl vyjádření předsedy ÚOK CHOEP ČSCH 
Martin Kabáta k článku vydanému v Nové EXOTĚ (viz Příloha 1). 
 
Předseda ZO ČSCH Exotáři Východní Čechy Jiří Vojtěch navrhl hlasovat o vyjádření ZO k situaci a návrh 
úprav několika bodů jednotných pravidel pro bodované výstavy exotického ptactva v ČR (viz Příloha 
2) 
 
Hlasování: 20-0-0 
 
6) Jednatel ZO ČSCH Exotáři Východní Čechy Jiří Stejskal otevřel diskusi na téma „Jak dostat ptáky do 
toku?“ zaměřenou především na otázku, zda máčet a klíčit zrninovou směs či nikoli.  
 
9) Jednatel ZO ČSCH Exotáři Východní Čechy Jiří Stejskal informoval o plánované exkurzi do 
Postřižinského pivovaru v Nymburce, která by se měla uskutečnit 2.7.2020. Před samotnou exkurzí by 
účastníci navštívili vybrané chovatele exotického ptactva na Nymbursku, konkrétně pak p. Antoše a p. 
Tuzara. 
 
10) Předseda Jiří Vojtěch oficiálně ukončil členskou schůzi a pozval přítomné k neformální diskusi. 
 
Zapsal: Jan Potůček 



Příloha 1 
 
 

 

 

Vyjádření předsedy ÚOK CHOEP ČSCH 
 

 

Zdravím přátelé, 

 

 

reaguji touto cestou na článek uveřejněný v časopise Exota č. 6/2020  pod názvem "Stanovení 

podmínek pro jednotný systém soutěžních výstav v ČR včetně vymezení národních výstav a 

podmínek udělení titulů mistr ČR", jeho autorem je Jan Sojka. 

 

Obsah tohoto článku vychází ze schůzky, která se konala dne 30. ledna 2020 na Sekretariátě 

ÚVV ČSCH v Praze. Této schůzky se zúčastnili (přítel Ladislav Žoha - předseda KPEP, 

manažer výstavy Exotika v Lysé nad Labem, Jan Sojka - ředitel výstavy Exota Olomouc, 

Martin Kabát - předseda ÚOK CHOEP a Jiří Čumíček - místopředseda ÚOK 

CHOEP). Uvedené skutečnosti v tomto článku jsou prvotní, které vzešly z tohoto jednání, ale 

neprošly schvalovacím procesem, schválením členů ÚOK CHOEP a následně schválením 

delegátů na konferenci odbornosti CHOEP ČSCH. Plánována konference, která se měla konat 

dne 21. března 2020, byla z důvodu epidemie COVID-19 zrušena. Obdobně bylo zrušeno i 

jednání ÚOK CHOEP dne 20. března  2020.   

 

Z těchto důvodů Vás chci ubezpečit, že ke schvalovacímu procesu a možnosti se 

vyjádřit/zaslat připomínky bude možné v druhé polovině letošního roku a výstavní podmínky 

schválit na konferenci odbornosti, která se bude konat v měsíci září letošního roku. Návrh 

"Stanovení podmínek pro jednotný systém soutěžních výstav v ČR včetně vymezení 

národních výstav a podmínek udělení titulů mistr ČR" obdržíte v dostatečném časovém 

předstihu. 

 

 

S chovatelským pozdravem 

 

 

Martin Kabát, 

 

předseda ÚOK CHOEP ČSCH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha 2 
 
 
 
 
 
 

ZO ČSCH  Exotáři Východní Čechy, se sídlem 28.října 121, 530 03 Pardubice. 

 

 

Věc : Stanovisko k podmínkám jednotného systému soutěžních výstav v ČR       

včetně vymezení národních výstav a podmínek udílení titulů Mistr ČR. 

 

 ZO ČSCH Exotáři Východní Čechy podporuje stanovení podmínek pro 

konání soutěžních výstav a přijímá tento první návrh jako podnět k širší diskusi 

všech ZO CHOEP a specializovaných klubů. Zároveň předkládá následující 

návrhy na úpravu již předložených pravidel takto : 

 

1)  K bodu 2)b) – navrhujeme tento bod zcela zrušit , protože jedinec 

neobvyklé či málo vystavované mutace dosahující stanovené hranice 93 

bodů by neměl šanci získat titul Mistr ČR, protože by nebyla otevřena 

skupina (6 ptáků od 3 chovatelů) 

2) K bodu 3)a) – navrhujeme posuzování na národních výstavách pouze dle 

platného standardu COM. Znamená to podstatně méně výstavních 

skupin, soutěž zajímavější a umístění cennější. Umožnit pořadateli 

národní výstavy i ostatních výstav rozhodnout o hodnocení tzv. 

Predikátem. Místní a klubové výstavy mohou o systému hodnocení 

rozhodnout sami. 

3)  K bodu 4)a) – navrhujeme, aby pořadatel výstavy samostatně rozhodl o 

výši klecného dle nákladů, potřeb i tradic, a to s předstihem 

v podmínkách konání výstavy. 

4) K bodu 7)a) – navrhujeme tento bod zcela zrušit, pokud by termínově 

tento zákaz vynutil přesun konání jiné bodované výstavy, která má již 

letitou tradici konání v tomto termínu.   

 



O d ů v o d n ě n í  

 

 ZO ČSCH Exotáři Východní Čechy vítá spolupráci mezi ČSCH, KPEP a 

pořadatelem výstavy Exota Olomouc. Tato spolupráce zvedne kvalitu a 

zahraniční prestiž nejen vlastních výstav, ale celkově českého chovatelství. 

V posledních letech nebyla činnost ČSCH vidět. S nástupem DiS. Martina 

Kabáta na funkci předsedy ÚOK CHOEP dochází ke změnám, které si zaslouží 

naši podporu.  Věříme, že toto opatření obnoví letité tradice kvalitních 

výstav u nás, které byly na vysoké úrovni.  V budoucnu umožní návratu 

světového šampionátu do naší země. Zároveň konstatujeme, že tato 

pravidla, pokud mají platit pro celou republiku, nelze stanovit bez široké 

shody ZO se specializací na chov okrasného ptactva a specializovaných 

klubů. 

 

Za ZO ČSCH Exotáři Východní Čechy 

      Jiří Vojtěch – předseda 

      Jiří Stejskal – jednatel 

Schváleno členskou schůzí dne 13. června 2020. 

  Rozdělovník: 

- Předseda ÚOK CHOEP ČSCH Martin Kabát 

- Předseda KPEP, manažer výstavy Exotika Ladislav Žoha 

- Ředitel výstavy Exota Olomouc Jan Sojka 

 


