
Zápis z členské schůze ZO ČSCH Exotáři Východní Čechy – Smržov, 2.11.2019 
 
Místo konání: restaurace U koupaliště, Smržov 
 
Začátek: 14:00 hod. 
 
Přítomni: 
Členové dle prezenční listiny: 
 
Jiří Vojtěch, Jiří Stejskal, Jiří Mach (Hradec Králové), Jiří Mach (Přelouč), Jan Potůček, Dana 
Havelková, Ondřej Hofman, Josef Markytán, Jan Holan. 
 
Hosté: Jiří Kovařík, Zdeněk Špalek, František Rulík, Jiří Mach. 
 
Navržený program jednání: 
 
1) Zahájení, přivítání nových členů a hostů (Jiří Vojtěch) 
2) Narozeniny – gratulace (Dana Havelková) 
3) Zpráva KR komise (Jaroslav Němec) 
4) Přijetí nových členů (Jiří Vojtěch) 
5) Účast členů na výstavách (Jiří Stejskal) 
6) Novinky z ČSCH (Jiří Vojtěch) 
7) Možnosti získání peněz do pokladny – sponzorství, brigády, reklamní předměty, vstupné, apod. (Jiří 
Vojtěch, Jiří Stejskal ) 
8) Odměny pro přednášející (Jiří Vojtěch) 
9) Plán schůzí na r. 2020 (Jiří Stejskal) 
10) Placení příspěvků a Chovatele na rok 2020 (Jiří Stejskal) 
11) Diskuse – kroužky ČSCH a další (Jiří Vojtěch a členové) 
12) Promítání  fotek z výletu na Moravu – v případě dostatku času (Jan Potůček) 
13) Závěr (Jiří Vojtěch) 
 
 
Zápis z jednání: 
 
1) Schůzi zahájil předseda ZO Jiří Vojtěch, přivítal stávající i nové členy a hosty. 
 
2) Hospodářka Dana Havelková za ZO poblahopřála k narozeninám Janu Holanovi 
 
3) Zpráva Kontrolní a revizní komise bude předložena na příští schůzi vzhledem k omluvené neúčasti 
předsedy komise Jaroslava Němce. 
 
4) Přijetí nových členů ZO. 
 
Členy ZO ČSCH Východní Čechy byli zvoleni: Jiří Kovařík, Zdeněk Špalek, František Rulík, ing. Jiří Mach, 
Tomáš Strachota. 
 
Hlasování: 10-0-0 (u Jiřího Macha 9-0-1) 
 
5) Jednatel Jiří Stejskal informoval o účasti našich členů na výstavách bodovaného ptactva BVA 
Masters v Belgii, výstavě okrasného ptactva v Třebechovicích pod Orebem a EXOTICE 2019 v Lysé nad 
Labem. 



 
BVA Masters 2019 – ZO reprezentovali Jiří Vojtěch a Josef Markytán. Jiří Vojtěch vystavil na stejné 
akci 14 agapornisů a jednou získal bronzovou sérii, jednou ohodnocení „velmi dobrý“ a devětkrát 
„dobrý“. Josef Markytán vystavil čtyři agapornise a u dvou získal bronzovou sérii a u dalších dvou 
ohodnocení „dobrý“. 
 
Výstava Třebechovice pod Orebem – ZO reprezentoval Jiří Vojtěch s agapornisy na prvním a třetím 
místě. 
 
EXOTIKA 2019 Lysá nad Labem – ZO reprezentovali Jiří Vojtěch, Josef Markytán, Tomáš Strachota, 
Jan Makyňa a Jaroslav Němec. Jiří Vojtěch získal druhé a třetí místo ve skupině za agapornisy 
růžohrdlé, druhé místo v kategorii papoušků a tituly Vítěz skupiny a Mistr České republiky a také 
Vítěz Polabského derby agapornisů. Tomáš Strachota získal třetí místo ve skupině, dvakrát třetí místo 
ve třídě, druhé místo v kategorii drobných exotů a tituly Vítěz třídy a Mistr České republiky za 
vystavené zebřičky. U těch se na třetím místě ve třídě umístil i náš další člen Jan Makyňa. EXOTIKY 
2019 se účastnil i Josef Markytán, jehož agapornisové fišeri získali po 89 bodech a skončili těsně pod 
hranicí umístění. Josef Markytán se ale zároveň významně podílel na organizaci celé výstavy, 
zajišťoval svoz ptáků z celé republiky, na samotné výstavě měl na starosti prodej ptáků a byl 
zástupcem manažera výstavy Ladislava Žohy. Významný kus práce na EXOTICE odvedl i další náš člen, 
předseda Kontrolní komise Jaroslav Němec, který se podílel na stavbě expozice vodního ptactva a 
bažantů a zajišťoval chod výstavy v pavilonu B po celých pět dní jejího konání. Za vystavené exotické 
kachny obdržel Čestnou cenu EXOTIKY a pohár za kolekci okrasných kačenek. 
 
6) Předseda ZO Jiří Vojtěch informoval o průběhu schůze ÚOK CHOEP ČSCH v Praze, na které 
zastupoval naši organizaci. 
 
7) Jednatel Jiří Stejskal navrhl jménem výboru výrobu triček s potiskem loga naší organizace a vlajky 
České republiky, které by ZO mohla prodávat a z výtěžku financovat svoji činnost. 
 
Předseda Jiří Vojtěch navrhl jménem výboru povinné brigádnické hodiny pro členy ZO. Ročně by 
každý člen musel absolvovat 12 brigádnických hodin. Účast by bylo možné nahradit poplatkem 150 kč 
za každou brigádnickou hodinu, přičemž povinnosti by byli zproštěni členové do 18 let, penzisté, 
členové se zdravotními komplikacemi. V diskusi zazněl protinávrh, aby účast na brigádách byla čistě 
dobrovolná. K tématu se vrátíme na výroční členské schůzi ZO. 
 
8) Předseda výboru Jiří Vojtěch navrhl pevný účastnický poplatek za účast na setkáních chovatelů 
Severovýchodních Čech na 80 Kč pro členy ZO a 150 Kč pro členy. Dále pak vyplácení honoráře 2 000 
Kč hlavnímu přednášejícímu a 500 Kč spolupřednášejícímu. 
 
Hlasování: 15-0-0 
 
9) Jednatel Jiří Stejskal rozdal členům ZO rozpis termínů členských schůzí na rok 2020. Počítá se se 
čtyřmi členskými a jednou výroční schůzí. 
 
10) Jednatel Jiří Stejskal informoval o platbách členských příspěvků a předplatného časopisu Chovatel 
na rok 2020. Nově přijatí členové budou platit příspěvky až na rok 2020. Členský příspěvek zůstává na 
600 Kč ročně (bez předplatného Chovatele). Příspěvky je možné platit hotově na členské schůzi 
hospodářce Daně Havelkové nebo na účet ZO, č.ú.: 123-154880207/0100. 
 
11) Předseda Jiří Vojtěch informoval o možnosti zakoupení kroužků pro rok 2020 prostřednictvím 
ČSCH. 
 



12) Člen výboru Jan Potůček promítl fotografie a videa ze srpnového výjezdu ZO na jižní Moravu a 
předseda Jiří Vojtěch z říjnového výjezdu do jižních Čech. 
 
13) Předseda Jiří Vojtěch oficiálně ukončil členskou schůzi a pozval přítomné na návazné 8. setkání 
chovatelů Severovýchodních Čech s přednáškou kurátora ptáků Zoo Zlín Václava Štrauba. 
 
 
 
Zapsal: Jan Potůček 


