
Zápis z členské schůze ZO ČSCH Exotáři Východní Čechy – Smržov, 29.1.2022 
 
Místo konání: restaurace U koupaliště, Smržov 
 
Začátek: 15:00 hod. 
 
Přítomni: 
Jiří Vojtěch, Jiří Stejskal, Jan Potůček, Dana Havelková, Aleš Flekač, Zdeněk Špalek, Jan Holan, 
František Rulík, Martin Voborník, Arnošt Solař, Karel Hanuš, František Rérych, Jiří Mach (Přelouč), Jan 
Makyňa, Tomáš Strachota, Alena Machová, Otakar Buldra, Marie Foltýnová, Marcel Kohout, Josef 
Markytán, Zdeněk Jeřábek, Ladislav Rak. 
 
Hosté: 
Lubomír Tomiška, František Brzák, Lubomír Kohout, Miloslava Ducháčová, Lucie Izerová. 
 
Navržený program jednání: 
 

1) Zahájení, uvítání (Jiří Vojtěch) 
 

2) Výroční zpráva za r. 2021 (Jiří Vojtěch) 
 

3) Zpráva o hospodaření  za r. 2021 (Dana Havelková)        
   

4) Zpráva kontrolní komise (Aleš Flekač)   
 

5) Přijetí  nových členů (Jiří Vojtěch)  
 

6) Úprava  pravidel pro hlasování (Jiří Stejskal) 
 

7) Volba delegáta do ÚOK CHOEP (Jiří Vojtěch)  
 

8) Informace o možnosti nákupu krmení pro členy ZO (Jiří Vojtěch) 
 

9) Informace o změnách ve výboru a KK – dovolba (Jiří Stejskal)  
 

10) Úspěchy  našich členů na výstavách – web (Jiří Vojtěch) 
 

11) Plán pořádání dalších schůzí , přednášek a akcí v r. 2022 (Jiří Stejskal)   
 

12) Představení  našich členů (Karel Hanuš + Arnošt Solař, Machovi z Přelouče) 
 

13) Diskuse – návrhy, kritika, plány klecového fondu, placení příspěvků, laboratoř, návštěvnost 
webu a FB profilu  (Jiří Stejskal, Jiří Vojtěch) 

 
14) Závěr (Jiří Vojtěch) 

 
 
 
Zápis z jednání: 
 



1) Předseda ZO Jiří Vojtěch přivítal přítomné a přednesl návrh programu. Návrh hlasováním 
schválen jednomyslně. 
 
Hlasování 25-0-0 

 
2) Předseda ZO Jiří Vojtěch přednesl hlavní body výroční zprávy za rok 2021. Jenom během 

jednoho pololetí jsme přijali 10 nových členů, další nemohli být přijati kvůli 
neusnášeníschopnosti členské schůze 30. října 2021. V červnu a září proběhly dva výjezdy za 
chovateli na Liberecku a Plzeňsku, v říjnu a prosinci celkem tři přednášky v rámci Setkání 
chovatelů Severovýchodních Čech. Naši členové aktivně vystavovali na výstavách 
bodovaného ptactva. Měli jsme také vlastní stánek na výstavách EXOTIKA 2021 a CHOVATEL 
2021 v Lysé nad Labem. 

 
3) Hospodářka ZO Dana Havelková přednesla výroční zprávu o hospodaření spolku za rok 2021. 

Celkové příjmy byly 66 347 Kč, z toho 10 200 Kč činily členské příspěvky. Celkové výdaje 
52 510,39 Kč. Zůstatek na účtu po započítání zůstatku z r. 2020 činil ke konci roku 2021 
celkem 29 939,60 Kč, v pokladně 6127 Kč. Celkový zůstatek k 31.12.2021 byl 36 066,60 Kč. 

 
4) Předseda kontrolní komise Aleš Flekač konstatoval, že výroční členské schůze se účastní 25 

členů ze 40 a tudíž jsme usnášeníschopní. Zároveň potvrdil, že výroční zpráva o hospodaření 
byla kontrolní komisí ověřena a komise na ní neshledává žádné nedostatky. 

 
5) Předseda ZO Jiří Vojtěch představil adepty na členství v ZO a vyzval je, aby se představili 

členské základně. Poté zahájil hlasování o jejich přijetí: 
 
Lucie Izerová 
Hlasování 25-0-0 
 
Lubomír Kohout 
Hlasování 26-0-0 
 
Lubomír Tomiška 
Hlasování 27-0-0 
 
František Brzák 
Hlasování 27-0-1 
 
Miloslava Ducháčová 
Hlasování 29-0-0 
 

6) Jednatel ZO Jiří Stejskal přednesl návrh na úpravu stanov ZO pro hlasování, aby nedocházelo 
k situaci, že členská schůze nebude usnášeníschopná. Nyní je nutné, aby se členské schůze 
účastnila alespoň polovina všech členů ZO. Pro vybraná hlasování mimo finanční záležitosti a 
změny stanov či obsazení výboru by pro hlasování stačila prostá většina ze zúčastněných 
minimálně 11-ti přítomných. 

 
Hlasování 29-0-0 
 

7) Předseda ZO Jiří Vojtěch navrhl jednatele ZO Jiřího Stejskala jako našeho delegáta do ÚOK 
CHOEP. Zároveň vznesl dotaz, zda jsou další návrhy na kandidáty z členské základny. Jan 
Makyňa navrhuje jako dalšího kandidáta Josefa Markytána. Následovala rozsáhlá diskuse o 



aktivitách ÚOK CHOEP a případné spolupráci ČSCH a KPEP. Po ní přítomní členové volili 
delegáta: 
 

Hlasování o Jiřím Stejskalovi 
23-0-6 
 
Hlasování o Josefu Markytánovi 
1-12-16 
 
Delegátem do ÚOK CHOEP za naši ZO byl zvolen Jiří Stejskal. Příští rok budou celosvazové volby ČSCH, 
Jiří Stejskal navrhuje, aby na příštího delegáta kandidoval Lubomír Tomiška. 
 
Následovala diskuse o možnosti vlastních výstav ZO a potřebnosti vlastního klecového fondu. Podle 
jednatele ZO Jiřího Stejskala existuje možnost obnovení výstav Exotů v KD Hronovická v Pardubicích, 
které se pořádaly do 90. let. Klecový fond je dimenzovaný na tyto prostory. Nákresy zamýšlených 
klecí a voliér byly na schůzi k dispozici k nahlédnutí. 
 

8) Předseda ZO Jiří Vojtěch představil možnost nákupu krmiv Slaats z Holandska. Pro jeden 
dovoz je nutné objednat minimálně 80 pytlů krmiva, aby se doprava nepromítla příliš do ceny 
jednoho pytle (max. 100 Kč na pytel). Zájemci se mohou hlásit předsedovi ZO, na výroční 
schůzi bylo možné prohlédnout si vzorky jednotlivých krmiv. 

 
9) Jednatel ZO Jiří Stejskal informoval o personálních změnách ve výboru a kontrolní komisi. 

Hospodářka ZO Dana Havelková se vzdává svojí funkce, na nového hospodáře je navržen člen 
výboru František Rulík.  

 
Hlasování 28-0-1 
 
Člen výboru František Rulík byl zvolen novým hospodářem ZO.  
 

10) Předseda ZO Jiří Vojtěch informoval o úspěších našich členů na výstavách bodovaného 
ptactva. Kompletní seznam vyjde na našem webu www.exotari.cz.  

 
11) Jednatel ZO Jiří Stejskal představil plán akcí na rok 2022: 

 

• 19.3. od 14:00 – členská schůze 

• 19.3. od 16:00 – přednáška Františka Brzáka o focení papoušků a dalších ptáků v Kolumbii 
(u obou akcí bude ještě upřesněno místo konání) 

• duben – návštěva u Čestmíra Drozdka, Český Rudolec (termín bude upřesněn v březnu) 

• 13.5. od 18:00 – členská schůze ve Smržově 

• 4. a 5.6. – návštěva ptačího parku Walsrode a Zoo Lipsko (i pro rodinné příslušníky a další – 
využijeme pronajatý autobus) 

• 17.9. od 16:00 – přednáška Zdeňka Špalka o chovu arů 

• 11.11. od 15:00 – členská schůze ve Smržově 
 

12) Účastníkům výroční schůze se představili další členové ZO, kteří pohovořili o svých chovech 
exotického ptactva. Nejprve šlo o Karla Hanuše a Arnošta Solaře, kteří se věnují chovu 
papoušků a měkkožravých ptáků, poté manželé Machovi z Přelouče, kteří chovají papoušky. 

 
13) V diskusi navrhl člen ZO Otakar Buldra, aby Exotáři udělovali na otevřeném mistrovství ČR 

v bodovaném ptactvu svůj čestný pohár a tím se propagovali v této komunitě. 

http://www.exotari.cz/


 
Předseda ZO Jiří Vojtěch vyzval členskou základnu, aby více navštěvovala náš web a stránku a 
skupinu na Facebooku a lajkovala příspěvky. Člen výboru ZO Jan Potůček informoval o lednové 
návštěvnosti webu Exotari.cz a počtu fanoušků stránky a skupiny na Facebooku: 
 

• Web Exotari.cz – leden 2022 – 1217 zobrazených stran, 134 unikátních uživatelů 

Běžně 5 až 10 lidí denně, ale v Po 24.1. – 35 uživatelů (vyšly dva články), z toho 31 z FB 

Rekordní návštěvnost 5. ledna – 222 zhlédnutých stran 

Nejčtenější články:  

Výjezd za chovateli pod Ještědem – 100 kliknutí 

Exotáři vyrazili za chovateli na Plzeňsko – 83 kliknutí 

Výroční schůze bude 29. ledna ve Smržově – 50 kliknutí 

• Facebook – stránka Exotáři – 318 fanoušků 

• Facebook – skupina Exotáři – 106 členů 

 
Předseda ZO Jiří Vojtěch informoval o plánu na klecový fond pro budoucí výstavy Exotářů, který 
je připravený pro prostory KD Hronovická v Pardubicích. 
 
Člen výboru ZO Jan Potůček navrhl pořádání Plesu Exotářů v sezóně 2022/23. 
 
Po diskusi následovala tombola a volná zábava. 

 
 
 
Zapsal: Jan Potůček 

 


