
Zápis z ustavující schůze ZO ČSCH Exotáři Východní Čechy – Skalička, 6.4.2019 
 
Místo konání: Merklův statek, Skalička 
 
Začátek: 18:00 hod. 
 
Přítomni: 
Zakládající členové dle prezenční listiny: 
 
Jiří Vojtěch, Jiří Stejskal, Jaroslav Němec, Jiří Mach (Hradec Králové), Jan Potůček, Aleš Flekač, Dana 
Havelková, Josef Hlávko, Josef Černý, Pavel Pečenka, Jan Holan, Jan Makyňa. 
 
Hosté: 
Martin kabát, místopředseda ÚOK CHOEP 
Ondřej Hofman, Josef Markytán, Karel Mádr, Jiří Mach (Přelouč). 
 
Navržený program jednání: 
 

1.) Zahájení 
2.) Volba členů výboru ZO 
3.) Volba kontrolní komise 
4.) Plán činnosti organizace 
5.) Informační kanály ZO – web, sociální sítě 
6.) Členské příspěvky 
7.) Četnost schůzí ZO 
8.) Činnost s mládeží 
9.) Logo ZO 
10.) Ukončení 

 
 
1.) Schůzi zahájil místopředseda ÚOK CHOEP ČSCH Martin Kabát, přivítal přítomné a seznámil 

přítomné s obsahem programu a schůzi dále řídil. 
 
Usnesení č. 1/1/19 
Ustanovující schůze schvaluje program jednání 
Hlasování: 12-0-0 
 
2.)  Volba výboru a kontrolní komise 
 
a) způsob volby – aklamací 
b) představení členů výboru a kontrolní komise:  
člen výboru 
Jiří Vojtěch 
Jiří Stejskal 
Jan Potůček 
Dana Havelková 
Člen kontrolní komise 
Jaroslav Němec 
Jiří Mach  
Aleš Flekač 
 



Usnesení č. 2/1/19 
Ustanovující schůze schvaluje: 

a) Způsob volby aklamací  
Hlasování: 12-0-0 

b) Volí členy výboru ZO: 
Jiří Vojtěch – předseda  
Jiří Stejskal – jednatel  
Jan Potůček – mluvčí a PR  
Dana Havelková – pokladník  
Hlasování: 12-0-0 

a) Volí kontrolní komisi ZO: 
Jaroslav Němec – předseda 
Jiří Mach – člen 
Aleš Flekač – člen 
Hlasování: 12-0-0 
 
Místopředseda ÚOK CHOEP pogratuloval nově zvolenému předsedovi ZO př. Jiřímu Vojtěchovi, který 
schůzi dále řídil.  
 
3) Přijetí členů s registrovaným členstvím.  
 
Členy ZO ČSCH Východní Čechy se budou moci stát i dosavadní členové ČSCH, vztahovat se na ně 
bude pouze ta část členského příspěvku, která bude účelově využita na činnost ZO (neplatí znovu 
příspěvek ČSCH). K dnešnímu dni se jedná o tyto členy: Josef Markytán, Karel Mádr, Jiří Mach 
(Přelouč) 
 
Hlasování: 12-0-0 
 
3) Představení činnosti ZO (J. Vojtěch) 
 

• Prosadit a zakotvit do českého výstavnictví v Evropě běžné standardy:  
zajistit odpovídající enrichment vystavovaných opeřenců,  
tzn. minimální rozměry klecí či voliér a maximální počty ptáků v nich umístěných 
- zajistit základní životní potřeby,  tzn. zdroj vody a potravy 
- zavést základní hygienická pravidla na výstavě (burze), tj. čistota klecí či voliér a stálý veterinární 
dozor na výstavě 
 

• Vyvíjet informační a propagační činnost o chovu exotického ptactva za účelem získávání 
nových členů z řad mládeže. 

- vlastní www stránky 
- články a informace na www.ararauna.cz a v časopise Chovatel 
- publikační činnost v odborných časopisech (Papoušci, Nová Exota, Fauna) i všeobecných časopisech 
a regionálních médiích. 
 

• Pořádat pravidelné přednášky našich i zahraničních chovatelů s tématikou související se 
životem ptactva ve volné přírodě i v omezených podmínkách chovu v zajetí a záchranou 
ohrožených druhů. 

 

• Organizovat zájezdy s chovatelskou tématikou. 
 



• Organizovat vzájemné návštěvy u členů ZO s důrazem na mládež – inspirace pro jejich vlastní 
chov. 

 

• V rámci práce s dětmi a mládeží nabídnout spolupráci chovatelským kroužkům při domech 
dětí a mládeže, nebo základních školách (např.: přednášky na téma chovu exotů, výše 
uvedené návštěvy u chovatelů, případně vykonávat funkci garanta pro poradenskou činnost v 
oblasti exotů). 

 
 

• Podporovat záchranné programy zaměřené na zachování a posílení populací ohrožených 
druhů exotických ptáků (udržování populací v zajetí; spolupráce s organizacemi, které chrání 
dané druhy v místě jejich přirozeného výskytu, případně zapojení do reintrodukčních 
programů). 

 

• Najít možnosti spolupráce s Východočeskou pobočkou České společnosti ornitologické, 
Zoologickou zahradou Dvůr Králové nad Labem, případně Záchrannou stanicí a ekocentrem 
Pasíčka v Boru u Skutče. 

 

• Navázat spolupráci s ostatními spolky obdobného zaměření. 
 

• Aktivně působit na majitele domácích mazlíčků (životní potřeby chovanců). 
 
Hlasování: 16-0-0 
 
 
4) Informace o webu a profilech ZO na sociálních sítích (J. Potůček) 
 
ZO má zaregistrovanou doménu www.exotari.cz, na které bude v řádu dní zprovozněn web se 
základními informacemi a kontakty na organizaci. 
 
Na Facebooku byla založena uzavřená skupina „ZO ČSCH Exotáři Východní Čechy“ pro potřeby členů 
ZO a veřejná stránka „ZO ČSCH Exotáři Východní Čechy“ pro členy a příznivce ZO. 
 
Na podnět účastníků ustavující schůze by mělo na webu exotari.cz vzniknout interní diskusní fórum 
pro potřeby členů ZO. 
 
 
5) Informace o členském příspěvku ZO (D. Havelková) 
 
Roční členský příspěvek ZO byl pro dosavadní nečleny ČSCH stanoven na 600 Kč, z toho 320 Kč činí 
příspěvek ČSCH. Pro členy ČSCH bude členský příspěvek v ZO stanoven na 280 Kč. Platby příspěvků 
budou možné až po zapsání organizace a založení bankovního účtu. 
Hlasování: 16-0-0 
 
 
6) Četnost členských schůzí (J. Vojtěch) 
 
Na návrh výboru ZO se budou členské schůze konat čtvrtletně, přičemž jarní a zimní schůze bude 
doplněna o tradiční setkání chovatelů Severovýchodních Čech. Pro další dvě schůze si ZO zajistí 
přednášky z řad vlastních členů. 
Hlasování: 16-0-0 

http://www.exotari.cz/


 
 
7) Činnost s mládeží (J. Vojtěch) 
 
ZO bude aktivně podporovat mladé a začínající chovatele, umožní jim společné návštěvy u členů ZO a 
prohlídky chovných zařízení. 
Hlasování: 16-0-0 
 
8) Sídlo ZO (J. Vojtěch) 
 
Oficiální sídlo ZO, resp. doručovací adresa, bude u J. Potůčka, ul. 28. října 121, 530 03 Pardubice – 
Nemošice. 
Hlasování: 16-0-0 
 
9) Logo ZO (J. Potůček) 
 
Profesionální grafik Jan Řihák vytvořil pro ZO tři verze loga. Účastníci ustavující schůze ZO zvolili 
v hlasování za finální verzi 2. 
Hlasování 16-0-0 
 
 
10) Různé (J. Vojtěch) 
 
Termín a místo příští schůze ZO stanoví výbor a bude o něm informovat členy prostřednictvím e-
mailů a telefonicky. Výbor vyzývá členy k hledání vhodných prostor pro schůze a setkání 
s přednáškami, protože Merklův statek ve Skaličce mění majitele a zřejmě už nebude možné jej pro 
tyto akce využívat. 
Bere na vědomí 
 
 
 
Zapsal: Jan Potůček 
 
 
 
 
 


