
Zápis z výroční členské schůze ZO ČSCH Exotáři Východní Čechy – Smržov, 
11.1.2020 
 
Místo konání: restaurace U koupaliště, Smržov 
 
Začátek: 15:00 hod. 
 
Přítomni: 
Členové dle prezenční listiny: 
Jiří Vojtěch, Jiří Stejskal, Jan Potůček, Dana Havelková, Jaroslav Němec, Aleš Flekač, Jiří Mach (Hradec 
Králové), Jiří Mach (Přelouč), Ondřej Hofman, Josef Markytán, Jan Holan, Zdeněk Špalek, František 
Rulík, Josef Černý, Tomáš Strachota, Jan Makyňa 
 
Hosté:  
Radomír Veselý, Arnošt Solař, Karel Hanuš, Martin Voborník, ? Machová,  
 
Navržený program jednání: 
 
1) Úvod a přípitek (J. Vojtěch) 
2) Proslov předsedy (J. Vojtěch) 
3) Narozeniny - gratulace (D. Havelková) 
4) Zpráva kontrolní komise o usnášeníschopnosti schůze (J. Němec) 
5) Přijetí nových členů (J. Vojtěch) 
6) Finanční zpráva za rok 2019 (D. Havelková)  
7) Členské příspěvky na rok 2020 (D. Havelková) 
8) Informace od ÚOK CHOEP (R. Veselý) 
9) Diskuse (J. Vojtěch, J. Stejskal) 
10) Náměty, připomínky, kritika (J. Vojtěch) 
11) Představení členů (J. Potůček, J. Němec, A. Flekač) 
12) Úspěchy našich členů na Mistrovství Polska (J. Stejskal) 
13) Diskuse "Co všechno jste ochotni obětovat pro chov?" (J. Stejskal) 
14) Zpráva kontrolní komise za rok 2019 (J. Němec) 
15) Stanovení termínu další schůze, závěr (J. Vojtěch) 
 
 
Zápis z jednání: 
 
1) Výroční schůzi zahájil předseda ZO Jiří Vojtěch přípitkem na první výroční schůzi naší organizace. 
 
2) Předseda ZO Jiří Vojtěch zhodnotil první rok existence organizace a shrnul naše dosavadní úspěchy 
i plány do budoucna. 
 
3) Hospodářka Dana Havelková za ZO poblahopřála k narozeninám jubilantům z řad naší ZO. 
 
4) Předseda Kontrolní s revizní komise Jaroslav Němec konstatoval, že výroční schůze ZO je 
usnášeníschopná. 
 
5) Předseda ZO Jiří Vojtěch nechal hlasovat o přijetí nových členů ZO ČSCH Exotáři Východní Čechy: 
 
Arnošt Solař (13-0-0) 
Karel Hanuš (13-0-1) 



Martin Voborník (13-0-0) 
 
Všichni tři noví členové byli přijati do ZO . 
 
6) Hospodářka Dana Havelková přednesla finanční zprávu ZO za rok 2019. Organizace vykázala 
celkové příjmy 20 070 Kč, výdaje 11 285 Kč a k 31.12.2019 hospodařila s přebytkem 8 745 Kč. 
 
7) Hospodářka Dana Havelková informovala přítomné o platbách členských příspěvků ZO na rok 
2020. Základní členský příspěvek činí 600 Kč, společně s předplatným časopisu Chovatel 960 Kč. Pro 
mladé chovatele má ZO slevu. Přesný výčet příspěvků je dostupný na našem webu www.exotari.cz. 
Členské příspěvky na rok 2020 je třeba uhradit nejpozději do 20.1.2020, a to na číslo účtu 123-
154880207/0100. 
 
8) Zástupce ÚOK CHOEP ČSCH Radomír Veselý seznámil členy ZO s chystanými změnami ve 
standardech výstavních ptáků, které by měly být dostupné zdarma nebo za mírný poplatek na 
internetu. ÚOK CHOEP stanovil nová pravidla pro účast na C.O.M. 2020 v Portugalsku i pro převoz 
ptáků na světový šampionát (za Českou republiku se zúčastní 11 vystavovatelů a vystaví 116 ptáků). 
Stálým delegátem ČSCH pro C.O.M. je nově R. Veselý. Zmínil i problematiku zaměnitelných kroužků u 
výstavních ptáků, každá ZO dostává stejnou sadu čísel, mohou se sejít dva ptáci se stejným kroužkem. 
R. Veselý rovněž informoval o letošní mezinárodní výstavě EXOTA Olomouc, členové ZO jsou zváni 
jako účastníci i jako vystavovatelé. V rámci EXOTY proběhne i středoevropský šampionát výstavních 
ptáků a mezinárodní seminář pro chovatele. 
 
9) Jednatel ZO Jiří Stejskal informoval o rozhodnutí výboru, že účast na brigádách ZO bude pro letošní 
rok dobrovolná. 
 
Předseda ZO Jiří Vojtěch na základě připomínek členů nechal hlasovat o případné změně termínů 
květnové a říjnové členské schůze, které se měly konat ve čtvrtek 14.5.2020 a 15.10.2020 ve 
Smržově. Z pracovních důvodů by se těchto schůzí nemohli zúčastnit členové ze vzdálenějších míst. 
Předseda pro navrhl hlasovat pro náhradní termíny: 
 
pro pátek 15.5. a 16.10.: 10-0-0 
pro sobotu 16.5. a 17.10.: 6-0-0 
 
Výsledek hlasování: Květnová schůze ZO se uskuteční v pátek 15.5.2020 a říjnová 16.10.2020 v 
restauraci U koupaliště ve Smržově od 18.00 hodin. 
 
10) Jednatel ZO Jiří Stejskal informoval o možnosti navštívit Postřižinský pivovar v Nymburce a při té 
příležitosti domluvit i návštěvy tamních chovatelů. 
 
Mluvčí ZO Jan Potůček informoval o možnosti letního výjezdu za chovateli v Srbsku, který by trval 
čtyři až sedm dní. Termín je třeba sladit podle možností zájemců. 
 
11) Členové ZO Jan Potůček, Aleš Flekač a Jaroslav Němec představili svoje chovy a zkušenosti s 
chovem papoušků a okrasných kachen, hus a labutí. 
 
12) Jednatel ZO Jiří Stejskal informoval o úspěších našich členů na Mistrovství Polska v bodovaném 
ptactvu. ZO reprezentovali J. Vojtěch, J. Markytán a T. Strachota. 
 
13) Jednatel ZO Jiří Stejskal otevřel diskusi na téma "Co všechno jste ochotni obětovat pro chov 
ptáků?" se základní otázkou, nakolik je třeba ptákům umožnit klidový režim bez rušivých vlivů z okolí, 
např. postavením pevných stěn u venkovních výletů voliér. 



 
14) Předseda Kontrolní a revizní komise Jaroslav Němec přednesl zprávu komise za rok 2019 a 
konstatoval, že ZO dodržela stanovy a všechna pravidla ZO i ČSCH. 
 
Hlasování o zprávě Kontrolní a revizní komise: 15-0-0 
 
Zpráva byla přijata. 
 
15) Předseda ZO Jiří Vojtěch oficiálně ukončil výroční členskou schůzi a oznámil termín další členské 
schůze a zároveň setkání chovatelů Severovýchodních Čech na sobotu 14.3.2020 od 14 hod. v 
restauraci U koupaliště ve Smržově u Hradce Králové. 
 
 
Zapsal: Jan Potůček 


