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Zápis z 5. členské schůze Klubu chovatelů ježků 

Místo konání: uzavřená členská skupina "KCHJ pro členy" na facebooku 

Datum schůze: 9.11.2016 – 16.11.2016 

 
Přítomni: 
Marcela Abelová, Fabiena Baráková, Barbora Bašová, Tereza Bezděková, Martina Bínová, Klára 
Charvátová, Patricie Cicáková, Anna Černohorská, Monika Dvořáčková, Lucie Ehrenbergerová, 
Julie Ferenčáková, Karolína Hegrová, Anna Horáčková, Lenka Hrubá, Jaroslava Ježová, Lucia 
Kaššová, Jiří Kheil, Petra Koppová, Darina Kuková, Simona Linková, Ivana Lipšová, Kateřina 
Malá, Denisa Mráčková, Eva Němčanská, Dagmar Němcová, Iveta Nosová, Daniel Noutsos, 
Marcela Novozámská, Peter Paulík, Lenka Pospíšilová, Tomáš Protivínský, Nela Pultarová, 
Alexandra Rašková, Lenka Rösslerová, Monika Rousová, Magda Rudolfová, Lada Skotnicová, 
Beatrice Slavíková, Jiří Smítal, Klavdija Smolnikar, Veronika Szmeková, Zita Srbová, Nikola 
Svobodová, Jana Škeříková, Milan Tóth, Anna Vrábková  
 
 
Program jednání 
1. Doplnění a změny v chovatelském řádu 
Konkrétní podobu návrhu změn obsahuje "Příloha I. - Chovatelský řád" 
Návrh nebyl přijat 
O návrhu hlasovalo 47 členů 
10 členů hlasovalo pro návrh s vlastními připomínkami 
9 členů hlasovalo pro 
 
2. Výstavy a bodové ohodnocení 
Projednávaly se možnosti úpravy hodnocení na výstavách, protože v současné době na titul 
Championa dosáhne velké množství zvířat.  
 
3. Nákup tiskárny 
Členové hlasovali o nákupu nové tiskárny za cenu 5 000 - 7 000 Kč 
Návrh nebyl přijat 
O návrhu hlasovalo 46 členů 
20 členů hlasovalo pro 
6 členů hlasovalo pro tiskárnu do ceny 5 000 Kč 
 
4. Finanční odměny pro výbor a poradce chovu 
Vzhledem k nákladům, které vedení KCHJ vznikají, bylo navrženo schválení odměn následovně: 
Předseda: 250,-/měs.+ 500,- za organizaci klubových výstavy a 1 000,- za organizaci celostátních 
a mezinárodních výstav 
Místopředseda a pokladník: 125,-/měs. + 250,- za organizaci klubových výstav a 500,- za 
organizaci celostátních a mezinárodních výstav. 
Hlavní poradce chovu: 125,-/měs. 
Návrh nebyl přijat 
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O návrhu hlasovalo 47 členů 
12 členů hlasovalo proti 
7 členů hlasovalo pro 
1 člen se zdržel hlasování 
 
5. Chování členů a vynášení interních informací a pomluv 
"Kdo bude vynášet interní informace ať už ze skupiny pro členy nebo z členské sekce webu, bude 
bez upozornění vyloučen. Pouze za předpokladu, že budou poskytnuty prokazatelné důkazy 
o pomluvě." 
Návrh byl přijat 
O návrhu hlasovalo 44 členů 
27 členů hlasovalo pro 
2 členi hlasovali proti 
 
6. Zavedení statistiky na úmrtnost a příčin úmrtí 
Sl. Fabiena Baráková se nabídla, že od nadcházejícího kalendářního roku zavede  registr, který 
bude sledovat úmrtnost ježků a na konci každého roku by správce tohoto registru vydal statistiku 
(jak na webu KCHJ tak klubovém časopisu – Ježkovníku), kde bude uvedeno, kolik ježků za 
daný rok uhynulo, v jakém věku, případně kolik z nich na známou příčinou a kolik na neznámou. 
Tato statistika je pro chov ježků důležitá. Lze tak sledovat výskyt nejrůznějších chorob, mapovat 
případné dlouhověké linie a samozřejmě také vést statistiku průměrného věku, kterého se ježci 
z registrovaných chovů, dožijí. 
Návrh byl přijat 
O návrhu hlasovalo 39 členů 
27 členů hlasovalo pro 
 
7. Zavedení čekatelských kartiček pro poradce chovu, posuzovatele a čekatele na Championa 
Návrh nebyl přijat 
O návrhu hlasovalo 44 členů 
5 členů hlasovalo pro 
15 členů hlasovalo proti 
 
8. Ježkovník 
Protože šéfredaktorka časopisu Ježkovník již dále nemůže funkci vykonávat, projednávaly se 
možnosti vedení Ježkovníku jinou osobou. Během schůze se nepřihlásil žádný zájemce o vedení 
klubového časopisu. 
 
9. Podpora záchranných stanic (adopce ježka) 
Členové projednávali dar 1 000 Kč pro Nadaci na ochranu zvířat a adopce evropského ježka v 
záchranné stanici 
Návrh byl přijat 
O návrhu hlasovalo 41 členů 
31 členů hlasovalo pro 
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10. Ocenění pro výstavně úspěšné ježky in memory 
Členové hlasovali o udílení nového ocenění pro ježky in memory ve formě fotky v černém 
rámečku vydané KCHJ jako úcta k památce či zásluhám v chovu. Za poplatek 150,- pro všechny 
ježky dle zájmu chovatele. 
Návrh nebyl přijat 
O návrhu hlasovalo 44 členů 
10 členů hlasovalo pro 
8 členů hlasovalo proti 
7 členů hlasovalo pro návrh v jiné formě 
 
11. Výše členského příspěvku 
Členská schůze hlasovala o výši členského příspěvku 
Zůstává zachován členský příspěvek 500 Kč ročně 
O návrhu hlasovalo 45 členů 
23 členů hlasovalo pro příspěvek 500 Kč ročně 
6 členů hlasovalo pro 600 Kč ročně 
 
12. Zpoplatnění všech certifikátů (Champion, Klubový Champion) částkou 100 Kč 
Návrh nebyl přijat 
O návrhu hlasovalo 41 členů 
22 členů hlasovalo proti 
7 členů pro 
1 člen se zdržel hlasování 
 
13. Ponechání hodnocení pro získání titulu Champion na hranici 90 bodů a zpřísnit 
hodnocení ježků (zohlednit např. stav drápků, čistotu, stav kůže) 
Návrh nebyl přijat 
O návrhu hlasovalo 43 členů 
21 členů hlasovalo pro 
 
 
 
 
Dne: 13.12.2016 
Zpracovala: Ing. Klára Charvátová 
 
 
 
 
 
Přílohy: 
Příloha I. - Chovatelský řád 

 


