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Zápis z 5. jednání výboru Klubu chovatelů ježků 
Místo konání: tajná skupina "Vedení KCHJ" na facebooku 

Datum schůze: 7.6.2017 – 12.8.2017 
 
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. Výbor projednával otázku bonitací na výstavách 
Bonitace budou na výstavách prováděny v rámci výstavního poplatku za zvíře. KCHJ bude 
bonitovat i zvířata nečlenům klubu. Důvodem pro toto je nízký počet poradců chovu v řadách 
KCHJ. Výbor dále projednával výše poplatků na výstavách pro členy a nečleny (člen 100 Kč, 
nečlen 180 Kč) i možnost přihlášení většího počtu zvířat jednoho majitele při vyšším poplatku 
(např. 220 Kč) a v tomto zatím nepadlo žádné rozhodnutí, výbor se bude poplatky na výstavách 
ještě dále zabývat. 
Rozhodnutí o bonitacích na výstavách v rámci výstavního poplatku bylo schváleno 
2 členové výboru 4 poradní hlasy bylo pro 
1 člen výboru byl proti 
 
2. Předsedkyně informovala o nutnosti propagovat 4. mezinárodní výstavu v Praze v 
zahraničí. 
Plakáty budou vytvořeny jak v českém, tak v anglickém jazyce a budou rozesílány na zahraniční 
organizace, které by výstava mohla zajímat. Pozvat zahraniční vystavovatele je nutné provést co 
nejdříve, aby si případně mohli naplánovat cestu do Prahy, plakát ale bude moci být vytvořen až 
budou známy jména všech sponzorů. 
 
3. Předsedkyně informovala o zápisu do spolkového rejstříku. 
KCHJ změnil sídlo na adresu Minská 9, 101 00 Praha 10 a byl zapsán nový výbor a revizní 
komise. 
 
4. Předsedkyně informovala o přístupu k účtu KCHJ u Fio Banky. 
Na základě zápisu ve spolkovém rejstříku byl předsedkyni a pokladnici zřízen přístup do 
internetového bankovnictví transparentního účtu u Fio Banky. Předsedkyně rovněž obdržela katru 
pro internetové platby a výběry. 
 
5. Předsedkyně informovala o zakoupení a následně i obdržení programu pro tvorbu PP od 
společnosti Tenset. 
Program Breeders Assistant for Cats byl zakoupen z Británie službou PayPal za cenu 250 EUR 
(6,842.08 CZK) a instalační CD bylo doručeno na adresu klubu v druhé polovině července. 
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Instalace programu proběhla na počítači Jiřího Kheila, který obdržel vstupní data do programu od 
Evy Němčanské a nyní tvorbu rodokmenů testuje. 
 
6. Výbor KCHJ udělil čestné členství MVDr. Janě Tesařové a uznal ji jako odborné 
veterinární pracoviště spolupracující s KCHJ. 
MVDr. Tesařová se specializuje na malá zvířata, s ježky má velké zkušenosti a nedávno se jí 
podařilo zachránit zrak ježkovi, který k ní do ordinace přišel s vybuchujícím okem. Doktorku 
také známe z veterinární přejímky v Pardubicích, kde byla velmi pečlivá a ježky i poslouchala 
fonendoskopem. Dr. Tesařová bude jakožto čestný člen dělat veterinární dozor na našich 
výstavách zdarma a členi se na ní během výstav mohou obracet ve věci poradenství. 
Čestné členství bylo schváleno jednohlasně 
3 členové výboru a 5 poradních hlasů byli pro 
 
8. Výbor projednal otázku peněz vybraných při bonitacích mimo výstavy. 
Peníze získané z bonitací ježků budou odměnou pro poradce chovu, který danou bonitaci udělal. 
Toto by umožnilo např. cestu poradci chovu za ježkem a ne opačně, zejména pokud by nějaký 
majitel potřeboval obonitovat více zvířat - vše ale záleží na konkrétní domluvě majitele a poradce 
chovu, každopádně by se poplatek za bonitaci nedával KCHJ, ale poradce by si ho mohl nechat. 
KCHJ věří, že toto bude členy a případně i nečleny KCHJ motivovat k tomu se stát poradci 
chovu, kterých v současné době máme opravdu málo. 
Výbor schválil, že odměny z bonitací budou zůstávat poradcům chovu 
3 členové výboru a 2 poradní hlasy byli pro 
1 poradní hlas se zdržel 
1 poradní hlas byl proti 
 
9. Výbor projednával otázku uznávání bonitací Registru ježků pro ježky určené k chovu v 
KCHJ. 
Ježci, kteří byli obonitováni Registrem ježků nemusí být bonitováni znovu KCHJ. Toto platí jak 
pro bonitace na výstavách tak i pro bonitace mimo výstavy. Důvodem pro toto rozhodnutí je 
snaha o co největší procento bonitovaných ježků, kteří jsou určeni k chovu v KCHJ. 
Rozhodnutí bylo schváleno  
2 členové výboru a 5 poradních hlasů byli pro  
1 člen výboru byl proti 
 
10. Výbor projednával možnost konat výstavy i v dalších městech. 
Předsedkyně navrhla konání výstav i v dalších městech tak, aby se mohli na výstavy dostat i ježci 
z oblastí, kde výstavy obvykle nepořádáme a také z důvodu rozšíření informací o ježcích širší 
veřejnosti. Protože ale k pořádání výstavy potřebujeme mít zázemí v daném městě, není možné 
pořádat výstavy kdekoli. Jako nejpravděpodobnější se jeví Brno a členové KCHJ bydlící v okolí 
budou zjišťovat možnosti pořádání, dále pak případně Liberec. Další města nebyla navržena. 
 
11. Výbor se zabýval změnou posuzovacích lístků na výstavy a nutností podpisu 
posuzovatele na posudkové listy i bonitační formuláře. 
Do posudkových listů na výstavy bude doplněna kolonka "Posuzovatel", kam se bude vpisovat 
zkratka posuzovatele dané kategorie. Rovněž bude nutné, aby sám posuzovatel dané kategorie 
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posudkový list podepsal. Není možné, aby posudkové listy nadále podepisovali "asistenti" a to z 
důvodu, že posuzovatel za své posouzení nese zodpovědnost a musí být tedy určitelný dle 
informací na posudkovém listě a podpisu. Stejně tak bude podpis poradce chovu požadován na 
bonitačním formuláři a to z totožných důvod. 
Rozhodnutí bylo schváleno jednohlasně 
3 členové výboru a 3 poradní hlasy byly pro 
 
12. Výbor projednával změny v podmínkách pro poradce chovu a posuzovatele. 
12a: Čekatelé na poradce chovu musí absolvovat školení barev pořádané KCHJ. 
Rozhodnutí schváleno jednohlasně 
3 členové výboru a 4 poradní hlasy byly pro 
 
12b: Čekatelé na posuzovatele musí absolvovat stínové rozhodcování alespoň 5 ježků proti 
zkušenému posuzovateli, tento bod byl schválen jako nahrazen bodu hodnocení kategorie Pet, 
která se již neotevírá. 
Rozhodnutí bylo schváleno jednohlasně 
3 členové výboru a 5 poradních hlasů bylo pro 
 
12c: Posuzovatelé a poradci chovu nyní již nemusí být členy KCHJ.  
Tento bod byl škrtnut z důvodu odchodu několika výborných posuzovatelů a poradců chovu z řad 
KCHJ. Výbor by je rád pozval k posuzování na našich výstavách a stejně tak by jim rád umožnil 
bonitovat zvířata určená k chovu v KCHJ, protože v současné době máme poradců velmi málo. 
Jedině rozšířením řad poradců chovu můžeme dosáhnout obonitování všech, nebo alespoň 
většiny, ježků určených k chovu v rámci KCHJ. 
Rozhodnutí bylo schváleno 
2 členové výboru a 4 poradní hlasy byly pro 
1 člen výboru byl proti 
 
13. Jednatelka informovala o termínu konání 5. mezinárodní výstavy, která proběhne 
6.10.2018 v Praze v Toulcově dvoře. 
 
 
Dne: 12.8.2017 
Zpracovala: Ing. Klára Charvátová 
 
 
 

 


