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Zápis z 6. jednání výboru Klubu chovatelů ježků 
Místo konání: tajná skupina "Vedení KCHJ" na facebooku 

Datum schůze: 25.8.2017 – 7.1.2018 
 
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 Kašáková (roz. Szmeková) (člen RK)  
 
Program jednání 
1. Monika Rousová, jednatel Klubu a také hlavní poradce chovu, navrhla změnu podmínek 
pro posuzovatele. 
Bod: "po přihlášení a zařazení na listinu čekatelů musí absolvovat 2x přísezení u zkušeného 
posuzovatele a alespoň 1x samostatně posuzovat kategorii Pet (min. 5 zvířat) pod dohledem 
zkušeného posuzovatele" 
Má být nahrazen: "po přihlášení a zařazení na listinu čekatelů musí absolvovat 3x přísezení u 
zkušeného posuzovatele a 2x samostatné posouzeni jedné kategorie na 2. a 3.vystave pod 
dozorem zkušeného posuzovatele. 
Dále má být doplněn bod: "posuzovatel po splnění praxe musí absolvovat písemný test (zkouška 
znalosti výstavního řádu)" 
Dále má být doplněn bod: "čekatelé na posuzovatele musí absolvovat školení barev pořádané 
KCHJ" 
Bod: "aktivní chov ježků minimálně jeden rok" 
Má být nahrazen bodem: "vlastnit aktivní chov ježků minimálně dva roky" 
Všechny změny podmínek pro posuzovatele byly schváleny jednohlasně 
3 členové výboru a 3 poradní hlasy byly pro 
 
2. Monika Rousová, jednatel Klubu a také hlavní poradce chovu, navrhla změnu podmínek 
pro poradce chovu. 
Bod: "po přihlášení a zařazení na listinu čekatelů musí absolvovat 2x bonitaci u zkušeného 
posuzovatele a alespoň 2x samostatně posoudit zvíře pod dohledem zkušeného posuzovatele"  
Má být nahrazen: "po přihlášení a zařazení na listinu čekatelů musí absolvovat 3x přísezení u 
zkušeného posuzovatele a alespoň 3x samostatně posoudit zvíře pod dohledem zkušeného 
posuzovatele". 
Dále má být doplněn bod: "poradce chovu po splnění praxe musí absolvovat písemný test 
(zkouška znalosti standardu, barevného standardu, chovatelského a bonitačního řádu)" 
Všechny změny podmínek pro poradce chovu byly schváleny jednohlasně 
3 členové výboru a 3 poradní hlasy byly pro 
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3. Výbor rozhodoval o přijetí členů. 
3A: Gabriela Šestáková 
Výbor nerozhodl o jejím přijetí, ale požádal ji o doplnění některých skutečností. Paní Šestáková 
chtěla svou samičku (6 měsíců) připustit samcem, kterého vlastní její kamarád, proto byla 
požádána o jméno samce pro zjištění příbuznosti. Jméno samce pro zjištění příbuznosti nebylo 
výboru doručeno. Také ubikace paní Šestákové o rozměrech 60 x 50 cm neodpovídá 
chovatelskému řádu. 
3B: Michal Svačina 
Výbor rozhodl o přijetí člena 4.10.2017 jednohlasně, avšak ten neuhradil členský příspěvek. 
3C: Lucie Bubáková 
Výbor rozhodl o přijetí člena 6.11.2017 jednohlasně, členka uhradila příspěvek. 
3D: Julie Křimská 
Výbor rozhodl o přijetí člena 7.1.2018 jednohlasně, člence byl z důvodu nízkého věku (14 let) 
určen mentor, kterým je Simona Linková 
 
4. Výbor rozhodl o vyvěšení plakátu "Žlutá stužka" na našich výstavách. 
KCHJ byl požádán o pomoc při sdílení informací o projektu Žlutá stužka = prosím potřebuji 
prostor. Projekt šíří myšlenku označování psů a dalších zvířat žlutou stužkou, pokud si majitele 
nepřeje, aby k nim byli pouštěni další zvířecí mazlíčci.  
 
5. Výbor KCHJ projednával disciplinární řízení ve věci inzerce ježka staršího 2 let Julií 
Ferenčákovou. 
Julie Ferenčáková ve skupině Diskuse chovatelů ježků zveřejnila inzerát o prodeji samečka 
staršího než 2 roky. Při žádosti o podání vysvětlení uvedla, že nemá pocit, že by 2,5 letý ježek byl 
starý a že již inzerát stáhla a nechá ho dožít u sebe. Za několik týdnů přišel od členky e-mail s 
informací, že ukončuje členství v KCHJ. Výbor se tedy tímto případem již dále nezabýval. 
 
6. Předsedkyně navrhla změnu bonitačního řádu. 
6A: Bod: "Bonitován může být jedinec s platným průkazem původu vydaným KCHJ nebo 
spolupracujícím zahraničním klubem." 
Návrh změnit na: "Bonitován může být jedinec s platným průkazem původu vydaným KCHJ, 
Registrem ježků, nebo spolupracujícím zahraničním klubem." 
Změna byla schválena jednohlasně 
3 členové výboru a 2 poradní hlasy byli pro 
6B: Třída Pet - přidat, že sem patří ježci s vlasovými bodlinami. V případě malého množství 
vlasových bodlin je možné ježka zařadit do kategorie Chovný s výhradou a do kategorie Pet 
přeřadit v případě, že bude vlasové bodliny předávat na své potomky. 
Změna byla schválena jednohlasně 
3 členové výboru a 3 poradní hlasy byli pro 
6C: Změna ježci s oboustranně neznámým původem nebudou zapsáni jako "chovný s výhradou" 
ale jako "PET" 
Změna byla schválena 
3 členové výboru a 1 poradní hlas byli pro 
1 poradní hlas byl proti 
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7. Předsedkyně navrhla změnu výstavního řádu. 
7A: "1. Celostátní výstavy - pořadatelem je KCHJ. Celostátní výstavy jsou určeny pro zvířata 
českých a slovenských majitelů, která jsou registrována v KCHJ. Otevřena může být kategorie 
Pet, ve které se registrace nepožaduje." 
Návrh změny na: "1. Celostátní výstavy - pořadatelem je KCHJ. Celostátní výstavy jsou určeny 
pro zvířata českých a slovenských majitelů, která jsou registrována v KCHJ či Registru ježků. 
Otevřena může být kategorie Pet, ve které se registrace nepožaduje." 
Změna byla schválena jednohlasně 
3 členové výboru a 3 poradní hlasy byli pro  
7B:  bod II., 5. "Posuzování zvířat se řídí Chovatelským standardem" 
Návrh změny na: " Posuzování zvířat se řídí Standardem". 
Změna byla schválena jednohlasně 
3 členové výboru  1 poradní hlas byli 
 
8. Dne 10.9.2017 KCHJ uspořádal seminář (nejen) na téma barev ježků, na kterém 
přednášela Monika Rousová, hlavní poradce chovu a jednatel KCHJ, Magdaléna Rudolfová, 
pokladník KCHJ a dále MVDr. Tesařová a MVDr. Rosolová, obě veterinární specialistky na 
exotické ježky, které pohovořily na téma nejčastější choroby ježků. 
 
9. Před výstavou v Toulcově dvoře předsedkyně proškolila členy výboru a revizní komise v 
platné legislativě týkající se ochrany zvířat proti týrání. Výstavy v Toulcově dvoře se 
zúčastnilo 51 ježků, 3 z nich byli diskvalifikováni MVDr. Tesařovou pro podezření na přítomnost 
parazitů při veterinární přejímce. Celkem se výstavy zúčastnilo přes 1 000 návštěvníků. 
 
10. KCHJ uspořádal 6. celostátní výstavu v Lysé nad Labem, která se konala 18.11.2017 v 
rámci výstavy Chovatel. Výstavy se zúčastnilo 24 ježků. 
 
11. Výbor projednal vedení seznamu ježků s titulem Best in Show. 
Nutnost vedení seznamu ježků s titulem Best in Show byla schválena jednohlasně. 
3 členové výboru a 4 poradní hlasy byly pro 
 
12. Výbor projednával možnost vytvoření titulu Best of Year. 
Problematika zavedení titulu pro nejlepšího ježka roku se bude dále diskutovat. 
 
13. Vedení KCHJ projednávalo tvorbu článků do nadcházejícího čísla časopisu Ježkovník. 
Vydání čísla je plánované na únor 2018. 
 
14. Výbor odhlasoval diskvalifikaci fotografie Lucie Koudelkové v soutěži Ježek a Vánoce.  
Důvodem diskvalifikace bylo rychlé narůstání hlasů u fotografie, které byly navíc od podezřelých 
osob. Nakonec musela být zrušeno celé hlasování v soutěži Ježek a Vánoce, protože došlo k 
nárůstu hlasů i u dalších fotografií. Hlasování bylo přesunuto do uzavření skupiny "KCHJ pro 
členy", kde se rozhodlo o nejhezčí fotku. Osoba podezřelá z podvodu se následně na svém profilu 
vyjádřila, že má program sloužící pro generování liků k fotografiím. 
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15. Výbor schválil pozdější připouštění samic Veronice Chytré. 
Veronika Chytrá požádala o prodloužení lhůty pro první připouštění samic z důvodu prodlevy ve 
vydání PP a hledání vhodného nepříbuzného samce. Výbor lhůtu pro připouštění CRH Nefertiti a 
CRH Kleopatra prodloužil s podmínkou, že připouštění musí proběhnout nejpozději do konce 
ledna 2018 a samice mohou být připouštěny pouze jednou. 
Výbor schválil prodloužení lhůty jednohlasně 
3 členové výboru a 3 poradní hlasy byli pro 
 
16. Výbor obdržel 8.12.2017 rezignaci pokladníka Magdalény Rudolfové. Nový pokladník 
převezme funkci nejpozději 28.2.2018 a Magda přislíbila, že mu v začátcích pomůže a předá 
veškerou agendu. 
 
17. Výbor obdržel 27.12.2017 rezignaci člena RK Veroniky Kašákové (roz. Szmekové). Člen 
Revizní komise převezme funkci nejpozději 28.2.2018 a v začátcích mu ve všem bude pomáhat 
výbor a ostatní členové Revizní komise. 
 
18. Předsedkyně svolala 28.12.2017 výroční členskou schůzi, která se bude konat v termínu od 
5.1.2018 do 19.1.2018 v uzavřené skupině "KCHJ pro členy" na facebooku 
 
19. Dne 4.1.2018 výbor rozhodl o udělené čestného členství Monice Kloudové.  
Protože vedení KCHJ nebyly doručeny žádné přihlášky na kandidaturu na pozici pokladníka 
kromě Moniky Kloudové, která dosud členem nebyla, ale která se účastnila akcí pořádaných 
KCHJ, pomáhala s jejich organizací a navíc má pro danou pozici vhodné vzdělání, udělil výbor 
Monice Kloudové čestné členství, aby mohla do pozice kandidovat. V  případě, že bude 
pokladníkem zvolena, bude jí čestné členství trvat po dobu trvání funkce. V případě, že během 
členské schůze zvolena nebude, bude jí čestné členství odejmuto po ukončení členské schůze. 
Čestné členství bylo schváleno 
3 členové výboru a 2 poradní hlasy byli pro 
1 poradní hlas byl proti 
 
20. Magdaléna Rudolfová, pokladník, informovala o termínu konání celostátní výstavy v 
Pardubicích, která proběhne 6.10.2018. 
 
21. Výbor dále jedná o konání výstav: Modřany (březen), Plumov u Prostějova (červen). Obě 
výstavy by mohly proběhnout ve spojení s chovatelskými výstavami dalších druhů zvířat. 
 
 
Dne: 7.1.2018 
Zpracovala: Ing. Klára Charvátová 
 
 
 

 


