
Zápis z členské schůze ZO ČSCH Exotáři Východní Čechy – Vlčí Habřina, 
3.12.2022 
 
Místo konání: hospůdka U vlčice, Vlčí Habřina 
 
Začátek: 14:00 hod. 
 
Přítomni: 
Jiří Vojtěch, Jiří Stejskal, Jan Potůček, Zdeněk Špalek, Tomáš Strachota, Jan Holan, Martin Voborník, 
Arnošt Solař, Karel Hanuš, Miloslava Ducháčová, Jiří Mach (Přelouč), Jiří Mach (Vlčí Habřina), Alena 
Machová, Jiří Mach (HK), Lukáš Rohlíček, Marie Foltýnová, Jiří Michna, Josef Černý, Miloslav Poledno, 
Josef Markytán, František Rérych, Ladislav Rak, František Brzák, Miroslav Poledno, Zdeněk Říha, Dana 
Havelková, Hana Kratochvílová. 
 
Hosté: 
Jan Skořepa, Pavel Dobiáš, Zdena Hrbáčková, Martn Šimon 
 
Navržený program jednání: 
 

1) Zahájení, uvítání – Vojtěch 
 
2) Vyhodnocení výstavy Exotika 2022 – Vojtěch, Stejskal  

 
3) Vyhodnocení výstavy Chovatel 2022 – Vojtěch, Stejskal 

 
4) Informace o dovozu krmení Slats  – Vojtěch      

 
5) KK – usnášeníschopnost – Flekač 

 
6) Přijetí  nových členů (Skořepa, Šimon, Dobiáš)  – Vojtěch  

 
7) Informace ze setkání ZOO zahrad ve Dvoře Králové – Špalek 

 
8) Vyhodnocení návštěvy dalších Exotářů 8.10.2022 (Vojtěch, Skořepa, Rérych, Voborník, 

Špalek, Vítek, Rak) – Potůček 
 

9) Diskuse – různé – všichni 
  

10) Závěr – Vojtěch 
 
 
Zápis z jednání: 
 

1) Předseda ZO přivítal všechny přítomné, včetně těch, kteří před schůzí měli informativní 
schůzku s Marcelem Kohoutem k výjezdu na Bali. 

 
2) Předseda ZO vyhodnotil naši účast na výstavě EXOTIKA 2022 v Lysé nad Labem. Opět jsme 

vystavili řadu exotů a měli jsme v hale C vlastní stánek. Naši členové se aktivně účastnili i 
bodovaného Mistrovství ČR. 
 



3) Předseda ZO informoval o zajištění exotářské části výstavy Chovatel 2022 v Lysé nad Labem, 
která byla plně v naší režii. Vystavili jsme celkem 146 exotů v hale A2, kde jsme také měli na 
starosti stánek Ústřední odborné komise chovatelů okrasného a exotického ptactva (ÚOK 
CHOEP). Klece a voliéry nám zapůjčil KPEP. Součástí výstavy byla i bodovaná část. Ohlasy na 
exotářskou kolekci byly velmi pozitivní, navštívil ji i předseda ČSCH s náměstkem ministra 
zemědělství. Jednatel ZO Jiří Stejskal zmínil možnost zvětšení prostor pro exotářskou část 
této výstavy v příštím roce. Zároveň by se oddělila část s prodejem ptáků a výstavní část. 
Předseda ÚOK CHOEP Martin Kabát zajistil proplacení cestovních nákladů k výstavě. Článek o 
našich aktivitách na výstavě vydá i časopis Chovatel, text a fotky dodal člen výboru Exotářů 
Jan Potůček. 
 

4) Dovoz krmných směsí Slaats pro naši ZO se osvědčil a bude pokračovat i nadále. Problém je 
se stanovením velkoobchodního ceníku, protože ceny komponent se neustále mění. Do 
budoucna bychom chtěli provádět dovoz s vyšší frekvencí a nabízet tyto osvědčené a kvalitní 
směsi i nečlenům ZO. Pro členy ZO bude cena zvýhodněna. 
 
Předseda ZO rovněž představil další projekt naší ZO čím je výroba držáků bidel. Je připravena 
výroba dvou provedení (do pletiva a na stěnu) ve dvou velikostech. Poprvé jsme je nabízeli na 
výstavě Chovatel a použily je i ve výstavních klecích. V současné době přijímáme objednávky 
na leden 2023.  

 
 

5) Hlasování o přijetí nového člena Jana Skořepy, kterého jsme navštívili v rámci říjnového 
výjezdu za našimi členy v Královéhradeckém kraji. Dalšími adepty na členství jsou Martin 
Šimon a Pavel Dobiáš, který naší ZO pomáhal již s přípravami výstavy Chovatel. 

 
Hlasování – Jan Skořepa 
26-0-0 
 
Jan Skořepa byl přijat za člena ZO. 
 
Hlasování – Martin Šimon 
27-0-0 
 
Miroslav Šimon byl přijat za člena ZO. 
 
Hlasování – Pavel Dobiáš 
28-0-0 
 
Pavel Dobiáš byl přijat za člena ZO. 
 
 

6) Člen ZO Zdeněk Špalek informoval o posledním zasedání komise chovatelů papoušků 
zoologických zahrad ČR a SR. Letos se mělo konat v Zoo Praha, ale nakonec se akce přesunula 
do Safari Parku Dvůr Králové nad Labem kvůli účasti Antonína Vaidla na zahraniční akci. 
Z každé zoo se zúčastnil většinou kurátor ptáků, každý měl prezentaci chovu a zajímavosti o 
odchovech. Za soukromé chovatele se účastnil Zdeněk Špalek se synem Igorem a Milena 
Vaňková, z prodejců krmiv Vojtěch Trhoň, Milan Bartl a za výrobce voliér Jan Barvík. Zájem 
zúčastnit měl i známý chovatel ze Slovenska, ale nebylo mu to umožněno. Zástupci ČIŽP 
informovali o tom, že zřejmě budou dělat namátkové kontroly u soukromých chovatelů, tak 
je třeba vést chovné knihy se všemi ptáky CITES I a CITES II. Ve všech zoo v rámci EAZA je 



zákaz rozmnožování arů vojenských. Z tohoto důvodu patrně nevstoupí do EAZA Papouščí 
zoo Bošovice a Zoo Zlín – Lešná.  

 
 

7) Jednatel ZO Jiří Stejskal sdělil informace o právě probíhajícím valné hromadě ČSCH v Praze, 
kde by se měl probírat návrh nových stanov s novou strukturou organizací od ZO přes okresní 
a krajské organizace v celostátnímu ČSCH. Pokud by tyto změny byly schváleny, Exotáři by 
spadali pod okresní výbor ČSCH, ten pod krajský výbor ČSCH a ten teprve pod celostátní 
ČSCH. V návrhu je také napsáno, že pokud ZO zanikne, její majetek automaticky přejde pod 
nadřízenou okresní organizaci. S těmito změnami naše ZO nesouhlasí. V průběhu členské 
schůze informoval jednatel ZO Jiří Stejskal, že nové stanovy na valné hromadě ČSCH neprošly. 

 
 

8) Člen výboru ZO Jan Potůček promítl fotografie a videa z říjnového výjezdu po našich členech 
v Královéhradeckém kraji a doplnil snímky krátkým komentářem. Šlo o třetí výjezd zaměřený 
výhradně na naše členy po loňské cestě po Pardubickém a Libereckém kraji. 

 
 

9) Jednatel ZO Jiří Stejskal informoval o harmonogramu akcí naší ZO na příští rok. Termíny se 
ještě mohou měnit, např. v závislosti na termínu cesty některých členů ZO na Bali. 

 
 

10) Předseda ZO Jiří Vojtěch zakončil členskou schůzi a pozval přítomné na 14. setkání chovatelů 
Severovýchodních Čech s přednáškou našeho člena Františka Brzáka o jeho nedávné cestě do 
Brazílie za ary kobaltovými a harpyjemi pralesními, které začínalo hned po schůzi. 
 

 
 
Zapsal: Jan Potůček 

 


