
Zápis z členské schůze ZO ČSCH Exotáři Východní Čechy – Vlčí Habřina, 30.10. 
2021 
 
Místo konání: hospůdka U Vlčice, Vlčí Habřina 
 
Začátek: 14:00 hod. 
 
Přítomni: 
Jiří Stejskal, Jan Potůček, Dana Havelková, Aleš Flekač, Zdeněk Špalek, Jiří Mach (Přelouč), Alena 
Machová, František Rulík, Martin Voborník. 
 
Hosté: 
Petr Rulíček, Lucie Izerová, Jiří Dušánek, Petr Miloš, Ladislav Rak. 
 
Navržený program jednání: 
 

1) Zahájení, přivítání nových členů (Jiří Stejskal) 
 

2) Informace o výsledku jednání s vedením ČSCH ZO Týniště n. Orlicí (Jiří Stejskal) 
 

3) Zpráva KR komise o usnášeníschopnosti (Aleš Flekač) 
 

4) Přijetí nových členů (Jiří Stejskal) 
 

5) Informace o naší účasti na výstavě Exotika 2021 Lysá nad Labem (Jiří Stejskal) 
 

6) Návrh na stálou kampaň proti prodeji neodstavených mláďat papoušků mazlíkářům – 
zapojení chovatelských časopisů, klasických médií, zoo, apod. (Jan Potůček) 
 

7) Diskuse: 
 

a) Zhodnocení přednášky Čestmíra Drozdka (Jiří Stejskal) 
b) Představení dalších členů (František Rulík, Karel Hanuš, Arnošt Solař) 

 
8) Závěr (Jiří Stejskal) 

 
 
 
 
Zápis z jednání: 
 

1) Jednatel ZO Jiří Stejskal zahájil členskou schůzi a omluvil členy, kteří jsou během schůze na 
EXOTICE 2021 v Lysé nad Labem. Kvůli velkému počtu omluvených a nepřítomných není 
členská schůze usnášeníschopná, proto asi nebude možné hlasovat o přijetí nových členů. 
Další členové ale možná přijedou na následné 10. setkání chovatelů Severovýchodních Čech, 
poté se pokusíme o hlasování. 

 
2) Jednatel ZO Jiří Stejskal informoval o schůzce, kterou absolvoval společně s předsedou ZO 

Jiřím Vojtěchem se zástupci ZO ČSCH Týniště nad Orlicí o možnosti vzájemné spolupráce a 
využití areálu v Týništi na pořádání naší klubové výstavy. Organizace z Týniště má problémy 
s nedostatkem lidí pro organizaci pravidelných ptačích trhů a uvítala by pomoc ze strany 



Exotářů. Klecový fond je k dispozici, pokud bychom organizaci pomohli s ptačími trhy, 
náklady by tvořily jen energie.  

 
3) Předseda kontrolní komise Aleš Flekač konstatoval, že členská schůze není z důvodu malého 

počtu přítomných usnášeníschopná. 
 

4) Jednatel ZO Jiří Stejskal posunul hlasování o přijetí pěti nových členů (Petr Rulíček, Lucie 
Izerová, Jiří Dušánek, Petr Miloš) na průběh 10. setkání chovatelů Severovýchodních Čech, 
pokud budeme usnášeníschopní, případně na další členskou schůzi 4. prosince 2021. 

 
5) Jednatel ZO Jiří Stejskal informoval o členech Exotářů, kteří vystavují na probíhající EXOTICE 

2021 v Lysé nad Labem a účastní se bodovaného II. otevřeného mistrovství ČR. Naši členové 
obsadili několik prvních, druhých a třetích míst na českém mistroství, náš člen Marcel Kohout 
vystavil nejvzácnějšího papouška loriho modrouchého. 

 
6) Člen výboru ZO Jan Potůček přednesl návrh na přípravu kampaně proti prodeji 

neodstavených mláďat papoušků. Následovala diskuse, jakou formu by tato kampaň mohla 
mít. Jednatel ZO Jiří Stejskal doplnil informace o připravovaných legislativních změnách, které 
by mohly výrazně omezit možnost chovu exotů. Jan Potůček připraví a během listopadu 
rozešle členům návrh kampaně a požádá o komentáře. K tématu se pak vrátíme na schůzi 4. 
prosince. 
 

7) Jednatel ZO Jiří Stejskal zhodnotil 9. setkání chovatelů Severovýchodních Čech s přednáškou 
Čestmíra Drozdka. Exotáři předběžně domluvili návštěvu jeho chovu, která pravděpodobně 
proběhne v dubnu příštího roku. Čestmír Drozdek byl s účastí na naší akci velmi spokojený a 
nevyloučil další přednášku někdy v budoucnu. 
 

8) Člen výboru ZO František Rulík představil přítomným svůj chov papoušků. Následovala 
diskuse o zkušenostech s chovem. 
 

9) Jednatel ZO Jiří Stejskal oficiálně ukončil členskou schůzi a pozval přítomné na 9. setkání 
chovatelů Severovýchodních Čech s přednáškou Milana Bartla. 

 
 
 
Zapsal: Jan Potůček 

 


