
Zápis z členské schůze ZO ČSCH Exotáři Východní Čechy – Smržov, 13.5.2022 
 
Místo konání: restaurace U koupaliště, Smržov 
 
Začátek: 18:00 hod. 
 
Přítomni: 
Jiří Vojtěch, Jiří Stejskal, Jan Potůček, Aleš Flekač, Zdeněk Špalek, Dana Havelková, Jan Holan, Martin 
Voborník, František Rérych, Jiří Mach (Přelouč), Jiří Mach (HK), Jan Makyňa, Tomáš Strachota, Alena 
Machová, Otakar Buldra, Josef Markytán, Zdeněk Jeřábek, Ladislav Rak. 
 
Hosté: 
Zdeněk Říha, Tomáš Jandera. 
 
Navržený program jednání: 
 

1) Zahájení, uvítání (Jiří Vojtěch) 
 

2) Objednané krmení Slaats (Jiří Vojtěch) 
 

3) Informace ze schůze ÚOK konané 9.4.2022 v Zoo Olomouc (Jiří Stejskal)     
   

4) Informace o výjezdu na jih Čech (Drozdek a další) (Jan Potůček)  
 

5) Informace ze schůze ÚOK konané 7.5.2022 v Praze (Jiří Vojtěch, Jiří Stejskal)  
 

6) Přijetí nových členů (Říha, Jandera, Petr, Maturová, Kouba) (Jiří Vojtěch) 
 

7) Informace o účasti na výroční členské schůzi ZO Vlčí Habřina (Jiří Vojtěch, Jiří Stejskal) 
 

8) Představení našich členů (František Rérych, Martin Voborník, Otakar Buldra) 
 

9) Diskuse (Jiří Stejskal) 
 

10) Závěr (Jiří Vojtěch) 
 
 
 
Zápis z jednání: 
 

1) Předseda ZO Jiří Vojtěch přivítal přítomné a informoval o řadě omluvených. 
 

2) Předseda ZO Jiří Vojtěch informoval o aktuální situaci s dovozem krmiva Slaats z Nizozemí. 
Objednávka z naší ZO byla vyřízena v pořádku, i když dodavatel byl schopný garantovat cenu 
jenom týden. Vzhledem k neustálému zdražování nelze v tomto ohledu očekávat nějakou 
změnu. 

 
3) Jednatel ZO Jiří Stejskal informoval o dubnové schůzi ÚOK ČSCH v Zoo Olomouc, na které byl 

nastíněn zájem Turecka pořádat světový šampionát C.O.M. Komplikuje to ale fakt, že nemají 
žádné posuzovatele. Klub chovatelů zebřiček projevil zájem o vstup do ČSCH a připravuje 
nový standard pro výstavní zebřičky v České republice.  



 

 
4) Předseda ZO Jiří Vojtěch popsal první veřejnou schůzi ÚOK ČSCH v Praze, která se uskutečnila 

7.5. v Lidovém domě. V rámci této schůze měl náš člen Luboš Tomiška přednášku o cestování 
za papoušky v Austrálii. Bylo to poprvé, co byla tato schůze otevřená pro všechny členy ČSCH 
z exotářských organizací. 

 
5) Následovalo hlasování o přijetí nových členů: 

 
Zdeněk Říha 
19-0-0 
 
Tomáš Jandera 
20-0-0 
 
Noví členové byli přijati do ZO jednomyslně. 
 

6) Jednatel ZO Jiří Stejskal popsal návštěvu výroční schůze ZO ČSCH Vlčí Habřina. Zúčastnil se jí 
společně s předsedou ZO. Pochválili chovatelský areál ve Vlčí Habřině a výstavy a burzy, které 
pořádá tamní ZO. 

 
7) Následovalo představování chovu našich členů. Jako první na schůzi vystoupil František 

Rérych, který s chovem začal náhodou poté, co převzal chov od příbuzných. Poté si pořídil 
kakaduy růžové a postupně chov rozšiřoval o žaky, amazoňany a další papoušky. Nejnověji si 
pořídil amazoňany vějířové a plánuje kakaduy růžové lutino. 

 
Martin Voborník představil svůj chov arů. V dětství choval andulky, korely a rosely. K chovatelství se 
vrátil po vojně a podnikání. Začal se specializovat na ary, první jedince získal od Jiřího Stejskala. 
Postavil si velké voliéry a postupně je naplnil velkými druhy arů: zelenokřídlými, araraunami, 
kanindami, arakangami, hyacintovými a zelenými. 
 
Otakar Buldra začínal nejprve s chovem andulek a korel, později se začal specializovat na neofémy. 
Bavily ho barevné mutace a začal postupně vystavovat. V klubu chovatelů neofém se ale v chovech 
rozšířily nemoci a u Otakara Buldry chov postupně skončil. Později se začal věnovat rýžovníkům a 
nakonec se pustil do chovu výstavních zebřiček. Těm se věnuje výhradně dodnes. Má negativní 
zkušenost s nemocnými zebřičkami na českých výstavách, a proto se rozhodl vystavovat výhradně 
v zahraničí. 
 

8) Následovala diskuse, kterou otevřel jednatel ZO Jiří Stejskal. Varoval před podvodníkem, 
který nabízí ptáky z pozůstalosti po zemřelém chovateli. Tvrdí, že se zná s dalšími chovateli a 
potřebuje část peněz, aby mohl koupit celý chov. Případem se již zabývá Policie ČR. 

 
 
 
 
Zapsal: Jan Potůček 

 


