Klub chovatelů ježků, z.s.
IČ: 015 51 647, se sídlem Březová 107, 250 82 Horoušánky

Zápis z 2. jednání výboru Klubu chovatelů ježků
Místo konání: soukromá konverzace "Výbor KCHJ" na facebooku
Datum schůze: 23.1.2017 – 25.1.2017
Přítomni:
Fabiena Baráková (místopředseda), Anna Černohorská (tajemník), Ing. Klára Charvátová
(předseda)

Program jednání
1. Disciplinární řízení týkající se Moniky Dvořáčkové.
Monika Dvořáčková se stala členem KCHJ 24.7.2016 a dne 12.9.2016 informovala Klub o úniku
samice PKH Gianni k samci HSP Guliver během uplynulé noci, 14.10.2016 informovala o vrhu
mláďat narozeném 12.10.2016. Rodiče mláďat byli v příbuzenském vztahu a sdíleli předky ve
3. - 4. generaci (nejedná se tedy o inbreeding jak je popsaný v chovatelském řádu). Chovatelka se
provinila jedním vrhem mláďat bez zaregistrovaného chovného stáda (nebyla členem KCHJ 6
měsíců) a připouštěním bez analýzy krytí.
Navrženým trestem bylo odebrání titulu doporučený chovatel KCHJ v prvním roce
dosažení a výtka
Trest byl odsouhlasen jednohlasně
2. Žádost Ivany Lipšové o zkrácení délky trestu.
Ivana Lipšová byla trestána za připouštění 8 měsíční samičky označené jako Pet. Samička
zabřezla poté, co se omylem dostala k samci, následně byla prodána bez informace o tom, že by
mohla být březí. Samice u nové majitelky porodila mláďata, která neodchovala, a majitelka
o problému informovala KCHJ. Trestem za výše uvedený skutek byla pokuta 5000 Kč, zákaz
rozšiřování stáda 1 rok (rozšiřováním stáda se rozumí nerozšířit v době omezení chov o žádného
jedince. Nelze si ani ponechat vlastní odchov narozený během tohoto omezení, není možné ani
nahradit jedince z chovného stáda jiným např. v případě prodeje, úmrtí, apod.), zákaz chovu na
6 měsíců (během zákazu chovu lze připustit pouze ty samice, které by nestihly zabřeznout do 14.
měsíce věku, připustit je lze od 10 měsíců, to umožňuje dva pokusy nakrytí). Trest byl uložen dne
5.4.2016 a tedy dvanáctiměsíční lhůta končí 4.4.2017.
Výbor ve spolupráci s revizní komisí KCHJ zkontroloval, že Ivana Lipšová dodržuje dosud
trest v celém jeho rozsahu a nezjistil žádné pochybení. Z tohoto důvodu bylo navrženo
zkrácení trestu o 2 měsíce, tj. trest nerozšiřování stáda by byl platný pouze do 4.2.2017
s tím, že po tomto datu by mohli být zaregistrováni ježci jiných chovatelů, které by Ivana
Lipšová přijímala do vlastnictví, své vlastní odchovy si ale smí ponechat pouze v případě
narození mláďat po tomto datu a to z důvodu prevence pozdní registrace vrhu.
Zmírnění trestu na výše uvedenou formulaci bylo schváleno jednohlasně
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3. Projednávání pozdní registrace vrhu B Tomáše Protivínského.
Tomáš Protivínský registroval vrh B narozený 19.3.2016 až dne 18.1.2017. Touto dobou bylo již
mláďatům 10 měsíců a o PP se již zajímal jeden z majitelů ježků z vrhu, který se obával, jestli
vůbec toto zvíře PP dostane. Člen s omluvou zdůvodnil pozdní registraci vrhu opomenutím
registrování.
Z důvodu neuvedení jasného termínu, kdy mají být mláďata nejpozději zaregistrována, se
výbor usnesl pro neudělení žádného trestu. V registračním řádu klubu je ovšem napsáno
"Přibližně v šesti týdnech věku mláďat chovatel vyplní elektronický formulář pro registraci
vrhu a odešle jej ke zpracování." a "Chovatel poté průkaz původu předává spolu s
mládětem novému majiteli. Pokud dojde ke zdržení zásilky před odběrem mláďat, zašle PP
novému majiteli poštou." Výbor nebude podporovat pozdní registrace mláďat také z
důvodu, že takové situace poškozují dobré jméno KCHJ a prosí všechny chovatele o
registrace vrhu nejpozději při prodeji posledního mláděte. V co nejkratším termínu bude
chovatelský řád doplněn o přesný termín.

Dne: 25.1.2017
Zpracovala: Ing. Klára Charvátová
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