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Zápis z 3. jednání výboru Klubu chovatelů ježků 

Místo konání: tajná skupina "Vedení KCHJ" na facebooku 

Datum schůze: 30.1.2017 – 13.2.2017 

 
Přítomni s hlasem rozhodujícím: 
Fabiena Baráková (místopředseda), Anna Černohorská (tajemník), Ing. Klára Charvátová 
(předseda) 
 
Přítomni s hlasem poradním: 
Jiří Kheil (předseda RK), Simona Linková (člen RK), Monika Rousová (jednatel), Magdaléna 
Rudolfová (pokladník), Veronika Szmeková (člen RK)  
 
 
Program jednání 
1. Jednatel informoval o dohodnutých slevách pro členy KCHJ 
Monika Rousová informovala o spolupráci s firmou Applaws, která dala členům KCHJ 
automaticky slevu 2% na krmiva v případě registrace a dále slevu 10% pro majitele chovných 
stád. Současně s těmito slevami je možné uplatnit také množstevní slevu 5% při nákupu nad 
3 000 Kč a 10% při nákupu nad 5 000 Kč. 
Dále informovala o spolupráci s firmou Krmiva Pučálka, která členům KCHJ nabízí slevu 10%. 
Obě nové nabídky byly umístěny na web KCHJ do sekce výhodné nákupy. 
 
2. Jednatel informoval o přípravách na klubovou výstavu, která proběhne 25.3.2017 
2. speciální klubová výstava exotických ježků PRAHA 2017 se bude konat 25.3.2017 v 2. patře 
OD Prior, Sofijské náměstí 3404/3, 143 00 Praha 12 - Modřany. Součástí této akce bude také 
výstava zakrslých králíků a morčat. Monika Rousová vyzvala členy KCHJ o darování cen do 
tomboly, vhodné je cokoli funkčního, nemusí být v originálním obalu. O případných darech ji 
prosím informujte předem, ať víme, s čím můžeme počítat. 
 
3. Výbor probíral finální úpravy Chovatelského řádu KCHJ. Nový Chovatelský řád, který 
je také přílohou tohoto zápisu, byl schválen jednohlasně. 
Úprava byla schválena jednohlasně 
3 členi výboru hlasovali pro 
 
4. Výbor probíral finální úpravy Registračního řádu KCHJ. Nový Registrační řád, který je 
také přílohou tohoto zápisu, byl schválen jednohlasně. 
Úprava byla schválena jednohlasně 
3 členi výboru hlasovali pro 
 
5. Výbor diskutoval o problému v registraci vrhu G paní Alexandry Furmanové.  
Tento vrh byl registrován s datem narození 10.5.2016, jeho matka ale porodila předchozí vrh 
v únoru 2016 a tedy nebyla dodržena pauza 6 měsíců mezi jednotlivými vrhy. Po vysvětlení 
chovatelky se ukázalo, že došlo k chybně uvedenému datu narození vrhu G, byl reálně narozen 
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10.9.2016 a tedy pauza mezi vrhy dodržena byla. Výbor spolu s revizní komisí KCHJ 
zkontroloval z dostupných informací pravdivost termínu narození vrhu, nejednalo se tedy 
o přestupek dle chovatelského řádu. 
 
6. Výbor se rozhodl vyhlásit dočasně bezplatné registrace vrhů při splnění níže uvedených 
podmínek. Bezplatné registrace mohou využít členové KCHJ s již uhrazeným členským 
příspěvkem pro rok 2017. 
Registrace vrhů narozených 12/2016 a mladších, které budou na e-mail klubu doručeny do 
15.3.2017, budou v případě, že si chovatel vyzvedne průkazy původu na klubové výstavě, která 
se koná 25.3.2017 v Praze, vyřízeny zdarma. Důvodem pro toto rozhodnutí je snaha o snížení 
nákladů členům KCHJ, což je v této situaci umožněno nehrazením poštovních nákladů ze strany 
klubu. Pokud chcete tuto možnost využít, prosím uvádějte o tom informaci do formuláře 
registrace vrhu.  
 
7. Výbor rozhodl o zakoupení programu pro vedení rodokmenů. 
Výbor se usnesl na nutnosti zakoupit program pro vydávání PP. V případě, že by vybraný 
program splňoval možnost nahlížení na rodokmeny online, bylo by možné pro mláďata zrušit 
vydávání papírových průkazů původu a tím ušetřit členy od poplatků za registrace vrhů. V tomto 
případě by se papírové PP vydávaly až po bonitaci zvířete či pro účast na výstavách a to např. 
přímo v místě konání výstavy. Výbor vybere vhodný program v co nejkratším termínu a dále 
bude členy o situaci informovat.  
 
8. Předsedkyně KCHJ připomíná, že všichni členové musí uhradit členské příspěvky 
převodem na účet klubu tak, aby byly připsány na účet nejpozději poslední den února 2017. 
Osobám, které neuhradí členské příspěvky v tomto termínu, nebude členství prodlouženo. 
 
 
 
Dne: 13.2.2017 
Zpracovala: Ing. Klára Charvátová 
 
 
 
Přílohy: 
1) Chovatelský řád 13.2.2017 
2) Registrační řád 13.2.2017 
 
 
 
 
 

 


