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Zápis výroční členské schůze Klubu chovatelů ježků 

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

Datum schůze: 5.1.2018 – 19.1.2018 

 

Přítomni: 

Baráková Bc. Fabiena, Bubáková Lucie, Černohorská Anna, Dvořáčková Monika, Charvátová 

Ing. Klára, Jelínek Tomáš, Kašáková Veronika, Kaššová Lucia, Kheil Jiří, Kloudová Monika, 

Křimská Julie, Kudibalová Kateřina, Linková Simona, Novozámská Marcela, Pospíšilová Lenka, 

Rousová Monika, Rudolfová Magdaléna, Skotnicová Lada, Srbová Zita Andrea, Stejskalová Malá 

Kateřina, Škeříková Jana, Tesařová MVDr. Jana, Vrábková Anna 

 

Přítomno celkem členů KCHJ: 23 

Celkový počet členů KCHJ: 27 

Účast: 85,18 % 

 

Program jednání 

1. Hodnocení uplynulého roku po odborné a finanční stránce 

Hodnocení uplynulého roku bylo zveřejněno pomocí dokumentu A1 Slovo předsedkyně a 

ohlédnutí za rokem 2017 a 1B Finance 

 

2. Zpráva revizní komise o kontrole účetnictví 

Zpráva RK o kontrole účetnictví byla zveřejněna pomocí dokumentů 2A Zpráva revizní komise a 

2B Zpráva pokladníka o opravě účetnictví 

 

3. Schvalování výše členských příspěvků pro rok 2018. 

Zachování stejné výše členských příspěvků, tj. 500 Kč, bylo schváleno. Předsedkyně 

připomněla, že dle stanov musí být členské příspěvky připsány na účet do konce února 2018. 

pro 21 

proti 0 

zdrželi se hlasování 0 

celkem přítomno hlasování 21 členů 

 

4. Volba nového pokladníka z důvodu rezignace Magdalény Rudolfové doručené KCHJ dne 

8.12.2017.  

Nový pokladník převezme funkci nejpozději 28.2.2018 a Magda přislíbila, že mu v začátcích 

pomůže a předá veškerou agendu. Předsedkyně připomněla, že funkční období výboru končí 

v březnu 2019. 

Jako jediný kandidát se přihlásila Monika Kloudová, která byla pokladníkem zvolena. 

Volba Moniky Kloudové na pozici pokladníka KCHJ: 

pro 19 

proti 0 

zdrželi se hlasování 1 

celkem přítomno hlasování 21 členů 
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5. Volba nového člena revizní komise z důvodu rezignace Veroniky Kašákové (roz. 

Szmekové) doručené KCHJ dne 27.12.2017.  

Člen revizní komise převezme funkci nejpozději 28.2.201. Předsedkyně připomněla, že funkční 

období revizní komise končí v březnu 2019. 

Do funkce nekandidoval žádný člen KCHJ. Z tohoto důvodu výbor hlasoval o udělení 

čestného členství Veronice Kašákové, které bylo schváleno. Veronika Kašáková se rozhodla 

vykonávat funkci i nadále a svou rezignaci odvolala. 

 

6. Klubová veterinářka, MVDr. Jana Tesařová, požádala členskou schůzi o schválení 

příspěvku na výzkum častých zdravotních problémů afrických pygmy ježků. Konkrétně se 

jednalo o výzkumy na úrovni molekulární diagnostiky a) problémů týkajících se častých kožních 

změn ježků, u kterých stěry neprokázaly žádnou příčinu a které mají za důsledek i změny na kůži 

jejich majitelů a b) možných chorob ježků vedoucích k sepsi a perakutnímu až akutnímu úhynu. 

Příspěvek byl schválen do výše 20 000 Kč. 

pro 14 

proti 0 

zdrželi se hlasování 4 

celkem přítomno hlasování 22 členů 

 

Dne: 19.1.2018  Zpracovala: Ing. Klára Charvátová 

 

 

 

Přílohy: 

1A Slovo předsedkyně a ohlédnutí za rokem 2017 

1B Finance 

2A Zpráva revizní komise 

2B Zpráva pokladníka o opravě účetnictví 

 

 

 

 

 

 

 


