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Vyjádření KCHJ ke vzniku nového Registru ježků 

 

Vážení členové Klubu chovatelů ježků, 

pravděpodobně jste koncem minulého kalendářního roku zaznamenali nezvyklý úbytek v našich 
řadách a to včetně odchodu členů výboru KCHJ a registrátora zvířat. Vysvětlení odchodu 
konkrétních členů najdete mnohdy přímo ve skupině pro členy KCHJ na Facebooku, kde svůj 
odchod zdůvodňují. Nejčastěji v těchto příspěvcích najdete zmíněné špatné vztahy v KCHJ 
a celkové znechucení aktuální situací v Klubu, kdy už to často ani nevypadá, že by členové sdíleli 
stejný zájem. Ty z vás, kteří to ještě nevědí, bych ráda informovala, že paní Eva Němčanská po 
svém odchodu založila Registr ježků. Tento Registr umožňuje vystavení průkazů původu 
komukoli, nejedná se o klub, takže Registr jako takový nemá své členy. Paní Němčanská má 
samozřejmě také nějaká pravidla pro vystavování PP, tedy ani v Registru nebude možné vystavit 
průkazy původu pro tři vrhy ročně od jedné samičky apod. V souvislosti se vznikem tohoto 
Registru bude nutné upravit legislativu KCHJ - např. i v tomto registru jsou doporučení 
chovatelé, proto aby bylo jasně patrné, kdo je naším doporučeným chovatelem, budeme muset 
upravit název tohoto titulu jako "Doporu čený chovatel KCHJ". Dále bude nutné upravit 
legislativu týkající se registrace zvířat. Každý člen KCHJ bude muset všechny své vrhy hlásit 
Klubu chovatelů ježků a tedy je registrovat pod Klubem, každý ježek bude moci mít vystaven 
pouze jeden PP a nebude možné ho zaregistrovat jak u KCHJ tak v Registru. Ohledně 
zapůjčování zvířat k páření se výbor usnesl, že chovatelé KCHJ si budou moci zapůjčovat 
ježky pouze s doporučenými chovateli Registru ježků, kteří jsou uvedeni na jeho webových 
stránkách. V případě, že by se snad někdo po svém odchodu z KCHJ rozhodl vrátit, nemusí při 
obnovení CHS dodržet lhůtu pro založení CHS, ale může si stádo obnovit hned. Rovněž noví 
členové budou moci založit chovné stádo již po 4 měsících členství v Klubu.Veškeré tyto 
změny budou do legislativy zaneseny co nejdříve. Co se týká výstav, KCHJ bude na své 
výstavy (kromě klubové výstavy) stále umožňovat přihlášení zvířat pro nečleny Klubu, stejně 
jako dosud bude rozdíl ve výši přihlašovacího poplatku mezi členy a nečleny. Dále bych ráda 
informovala, že nové vedení pracuje na veškerých restech, o kterých má informaci. I když to 
běžný člen zatím nepozná, po našem krátkém působení jsme již udělali hromadu práce. Pokud 
někomu dlužíme certifikát CHS, PP či snad něco dalšího, prosím informujte mě soukromou 
zprávou a já se vše pokusím zařídit co nejrychleji, bohužel odchod předešlého vedení byl 
poněkud narychlo a někteří členové již během konce svého působení své povinnosti neplnili, 
proto se nám nastřádalo opravdu velké množství práce. Každopádně vydávání průkazů původů již 
probíhá, stejně tak i analýzy krytí a zasílání zdravotních průkazek, vydávání certifikátů CHS 
rozběhneme v nejbližší době. V případě doplnění informací na web KCHJ můžete kontaktovat 
přímo místopředsedu Fabienu Barákovou, která již na webu pracuje. Prosím, aby ji kontaktovali 
také ti, kteří mají aktuálně mláďata a nabízí je k prodeji. Pevně věřím, že po vzniku Registru, 
který umožňuje vydání PP komukoli zdarma, zůstanou v KCHJ jen opravdoví nadšenci, kteří 
nám nebudou práci znepříjemňovat, a budeme opět fajn parta, která si neváhá vzájemně poradit či 
pomoci. Všechny členy bych ráda požádala o účast na další mimořádné schůzi, která bude 
zahájena v pondělí 16.1. a kde budou projednávány stanovy. 

Za výbor KCHJ  Ing. Klára Charvátová, předsedkyně 


