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Zápis výroční členské schůze Klubu chovatelů ježků, z.s. 

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

Datum schůze: 22.1.2019 - 4.2.2019 

 
Přítomni: 
Baráková Bc. Fabiena, Dejlová Lucie, Hostinský Lukáš, Jelínek Tomáš, Ježková Bubáková 
Lucie, Kašáková Veronika, Kheil Jiří, Kloudová Monika, Křimská Julie, Koppová Petra, Orzel 
Jana, Rousová Monika, Rösslerová Lenka, Urbanová Bc. Katarína, Stejskalová Malá Kateřina, 
Štychová Ing. Klára, Stromecká Veronika, Mičkeová Kateřina 
 
Přítomno celkem členů KCHJ: 18 
Celkový počet členů KCHJ ke dni 4.2.2019: 31 
Účast: 58,06 % 
 
Program jednání 
1. Hodnocení uplynulého roku po odborné a finanční stránce 
Hodnocení uplynulého roku bylo zveřejněno pomocí dokumentů 1 Hodnocení uplynulého roku a 
1 Přehled výdajů 2018 
 
2. Zpráva revizní komise o kontrole účetnictví 
Zpráva RK o kontrole účetnictví byla zveřejněna pomocí dokumentů 2 Zpráva RK o kontrole 
účetnictví 2017 
 
3. Schvalování výše členských příspěvků pro rok 2019. 
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 2019. 
pro 17 (16 na Facebooku, 1 člen e-mailem) 
proti 0 
zdrželi se hlasování 0 
celkem přítomno hlasování 17 členů 
 
4. MVDr. Jana Tesařová informovala o probíhajícím výzkumu 
Konkrétní informace jsou k dispozici v příloze 4 Zpráva klubového veterináře o probíhajícím 
výzkumu. 
 
5. Informace předsedy k blížící se volební členské schůzi. 
Volební schůze se uskuteční v březnu 2019. Konkrétní popis jednotlivých pozic viz příloha 5 
Informace předsedy k blížící se volební členské schůzi 
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6. MVDr. Jana Tesařová informovala o plánu na další výzkum chorob afrických ježků. 
Stale dochazi ke stavum, kdy jezek je zcela zdrav a behem 1-3dnu umira s krvacivymi zmenami 
celeho tela vcetne vnitrnich organu. Jiz se nam podarilo izolovat prvni vzorky a prvni informace 
ukazuji, ze se pravdepodobne jedna o virove onemocneni. Rada bych toto podrobila dalšímu 
výzkumu, mohlo by se totiž jednat o virus, o jehož výskytu v jezci populaci zatím nevíme, a který 
pro jezky znamená velké riziko.  
Příspěvek byl schválen ve výši 20 000 Kč. 
pro 18 (17 na Facebooku, 1 člen e-mailem) 
proti 0 
zdrželi se hlasování 0 
celkem přítomno hlasování 18 členů 
 
 
Dne: 4.2.2019  
Zpracovala: Ing. Klára Štychová 
 
 
 
Přílohy: 
1 Hodnocení uplynulého roku  
1 Přehled výdajů 2018 
2 Zpráva RK o kontrole účetnictví 2017 
4 Zpráva klubového veterináře o probíhajícím výzkumu 
5 Informace předsedy k blížící se volební členské schůzi 
 
 
 
 
 
 

 


