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Rok se s rokem sešel, a i když se to 

nezdá, toto číslo je už dvanácté svého 

druhu. Jakožto redaktorka měsíčníku 

bych chtěla vyzdvihnout naše hlavní 

přispěvovatele a to zejména: Janu 

Peškovou s Viktorkou, Pavla Storože 

s Karlíkem, Ivu a Vláďu Vejsadovi 

a jejich malamutí duo, p.Gampeho 

s Nelly, Ivetu Sechovcovou a Paula. Do 

příštího roku si všichni vezmeme 

předsevzetí, že články budeme psát dál 

a také je budeme posílat s předstihem 

do „redakce“.  A zároveň bychom 

v příštím roce chtěli zapojit i Vás – čtenáře. První takovou vlaštovkou je naše fotosoutěž. Patronkou a hlavní 

porotkyní soutěže je naše členka Eliška Starostová, vybrala pro Vás téma, jak jinak, než Vánoční. Pokud 

máte nějakou a chcete se s ní pochlubit, neváhejte a pošlete nám jí na email: cvicakvledci@email.cz, všechny 

obdržené fotografie zveřejníme na našem rajčeti. A ty tři nejlepší otiskneme v lednovém čísle. 

A aby té motivace nebylo málo, toho nejaktivnějšího čtenáře oceníme přesně za rok věcným dárkem. 

Za celou ZKO Ledeč nad Sázavou Vám přeji klidné prožití Vánočních svátků a do nového roku spoustu 

našlapaných kilometrů na procházkách se psy.  

 

Petra Blažková & Laky 

 
 

www.cvicakvledci.wbs.cz www.agilityvledci.wbs.cz www.stalose.weebly.com 

mailto:cvicakvledci@email.cz
http://www.cvicakvledci.wbs.cz/
http://www.agilityvledci.wbs.cz/
http://www.stalose.weebly.com/
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Výroční zpráva základního výcviku  

Výcvik poslušnosti prošel v letošním roce radikální změnou, a to jak výcvik základní, tak výcvik pokročilých. 
Při základním výcviku je kladen důraz na socializaci a ovladatelnost psa v běžných životních situacích. Psi 
se učí pohybovat ve skupině dalších psů a lidí, zvládat základní povely a překážky, výcvik je proložený 
společným hraním psů. 
V aktuálním kurzu je dvanáct účastníků, z toho je devět psů a tři feny. Nejstaršímu psu je cca dva a půl roku, 
nejmladší je pak tříměsíční fenka. 
Skladba plemen je široká, je však vidět trend stále větší účasti větších plemen, dříve většinu tvořila plemena 
menší a střední, dnes je prevážná většina těch velkých. 
Kapacita kurzu je momentálně naplněna, další kurz bude začínat po Novém roce, sledujte proto webové 
stránky ZKO, www.cvicakvledci.wbs.cz, kde bude nový kurz oznámen. 
Pro pejskaře,  kteří se, ať už z jakéhokoliv důvodu, nemohou účastnit klasického výcvikového kurzu, ale 
chtějí svého psa socializovat a mít z něho bezproblémového kamaráda, či potřebují nějakou radu, pořádá 
naše ZKO program Mobility, kde se zájemci mohou formou společných vycházek naučit pohybovat se svým 
psem v městském prostředí a zvládat běžné situace. Tímto kurzem letos prošlo 21 psů. Účast je rozmanitá 
někdy se vycházky účastní jen dva, jindy i dvanáct psů. 
Z řad členů ZKO, se podařilo vychovat i několik canisterapeutických týmů, z nichž jeden pracuje pravidelně, 
další pak příležitostně při různych akcích.  
 
ZKO pořádá i turistické výšlapy se psy, účastnit se může kdokoliv z veřejnosti. Touláme se dnem i nocí, viz 
fotogalerie ZKO. 

 
 
Posázavské soutěžení 

Vztahy mezilidské i psí je třeba utužovat nejen interně, ale i externě. Externost nemusí být nijak 
vzdálená, navíc je-li namířena proti tradiční řevnivosti našich sousedících posázavských velkoměst. Slovo 
mé se potkalo se slovem předsedy světelské  ZKO a při pravidelném večerním rozdílení cvičících termínů 
na sobotní dopoledne obdrželi tito i poznámku o změněné režii. Nikdo z trojice zainteresovaných (Jana 
Pešková s Viky, Miroslav Zavřel se Cidem a Radek Chlád s Šerifem) nestíhal ani protestovat ani jásat jen 
plnit povely. Zahřívací kolo poslušnosti za každého jedince na domácím poli a pak přesun do Světlé n/S na 
Světelský závod pořádaný dne 08. 11. 2014.  

Náš příjezd vyvolal něco málo emocí mezi hlavní pořadatelkou a předsedou neboť jsme nestihli splnit 
přihlašovací termíny a tudíž nebyly připraveny diplomy účastníkům atd.  

Emoce odvál větřík stejně jako i kapky padající z oblohy. Na vlastní soutěžní klání již bylo počasí 
přijatelné a nástup účastníků na disciplíny ZOP 
a ZPU 1 včetně losování startovních čísel 
s pořadatelskou a rozhodcovskou suitou 
proběhlo hladce.  
 

Na nervozitu nebyl čas, paní rozhodčí 
celkem snadno rozeznávala, kdo je na 
takovéto akci poprvé a kdo je již notně otrkaný. 
Jeden nejmenovaný náš kamarád se mimo 
vítězství v obou disciplínách dopracoval 
k oslovení Lubošku. Vystoupení s Letti a 
vítězství v ZPU 1 bylo plně zasloužené což 

http://www.cvicakvledci.wbs.cz/
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v případě vystoupení s Astorem (ZOP) opravdu nelze stejně konstatovat – Lubošek spolkl dočista pravítko. 
Začátečnická nervozita se podepsala na psovodech i našich psech (kategorie ZOP) až tak, že se jim 

nelíbilo na odložení, při chůzi jim pozice plece lýtko příliš k srdci nepřirostla a Šerifovo přivolání, narušené 
ještě neplánovanou venkovní střelbou, též nebylo z těch ořechových. Při přenášení Cida chyběly předsedovi 
zřejmě síly a byl jím upuštěn. Naše favoritka Jana sice nezvítězila, ale na bedně (3. místo) za dosažený 
výsledek stála (bodové hodnocení by stačilo i na složení zkoušky ZOP). 

Drobná mimořádná událost se odehrála na účet jiných účastníků, kdy odložený pes byl napaden vyšší 
váhovou kategorií pletoucí si povel Volno s „aportem“ – byla z toho diskvalifikace. Krev sice byla vidět, ale 
použitá zelená medicína navrátila napadenému zdraví i chuť do dalšího fungování.               
Dopoledne proběhlo úspěšně včetně dokumentování vystoupení našich soutěžících – zpracovává se jak 
k prezentaci, tak i k přijetí nápravných opatření do dalších sebezdokonalovacích cvičení. 

Autor text + foto:  BG 

Agility Ledeč nad Sázavou to bere do schodů po dvou! 

Agiliťáci zažili opravdu našlapaný, vyčerpávající ale úplně úžasný rok. Sice jsme se nedostali ještě na 
evropskou úroveň, ale co není, může být. (Koneckonců nám pomalu ale jistě roste kapacita jménem Era pod 
vedením juniorky Elišky Starostové.) 

Rok 2014 nám přinesl opravdu hodně: 

 Uspořádali jsme týdenní kurz pod vedením Barbory Zelinkové (KK Prostějov). Kurz se těšil 
hojným počtem psích účastníků (celkem 15 kousků). Pro velký úspěch je kurz i v plánech na rok 
2015. 

Dále se nám povedlo uspořádat dva klubové závody:  

 MINI závod (4. 7. 2014) své síly zde poměřilo celkem 15 psů 

 Trick or Treat (9. 11. 2014) - v halloweenských kostýmech bojovalo 11 závodníků 

Odjeli jsme, a to konkrétně: Grimm a Aneta Sahulová, Scully a Alena Jelínková, Viktorka s Janou Peškovou, 
Paul s Ivetou Sechovcovou, Nikol Jiříková a Keysy, Pavla Pajerová a Daisy, Petra Hlavová a Art, závodit i 
za hranice Ledče do míst jako jsou: Nymburk, Pňov, Třešť, Horka nad Moravou, Ondřejov, Kácov, Svojanov 

 A celkem jsme si odtamtud přivezli 27 medailí, z toho 7x zlato, 8x stříbro a 12x bronz 

Scully 8 závodů 1x bronz 2x stříbro 2x zlato 

Viktorka 7 závodů 4x bronz 3x stříbro 4x zlato 

Paul 4 závody 2x bronz 2x stříbro Zlato v roce 2015! 

Grimm 3 závody 3x bronz 1x stříbro 1x zlato 

Keysy 2 závody 1x bronz Stříbro v roce 2015! Zlato v roce 2015! 

 
Za největší úspěch beru fakt, že na cvičáku za rok 2014 proběhlo tunelem a alespoň jedné lekce se zúčastnilo 
celkem 36 psů/psíků. Z toho 15 členů a 15 aktivních a víceméně pravidelných nečlenů. A to je rekord od 
počátku fungování agility sekce, která patří pod hlavičku ZKO Ledeč nad Sázavou. 
 
Jménem svým bych ráda veřejně vyhlásila, že:                                        ….tramtadadá….  

 V kategorii: se umístila Scully a Viktorka! (Scully s Viky 

reprezentují naší sektu velmi poctivě. Obě běhají na skvělé úrovni, a já doufám, že i v příštím roce 
budou stát na bednách. Jsem na vás pyšná ) 

 V kategorii: získal prestižní cenu Paul! (Paul udělal za ten rok 

neuvěřitelný pokrok. Ze psa, který na začátku roku stěží běhal tunely, nesoustředil se, odbíhal od 
práce, vyrostl pes, co bez větších problémů běhá parkur o všech překážkách. A svýma zónama si 
mě prostě získal!) 
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 Do kategorie: řadím všechny ostatní moje agiliťáky . Sázím hodně 

na Daisy, Arta, Sáru, Riky, Kiky, Keysy + všechny další nováčky i ty budoucí  . A přeji hodně 
trpělivosti a píle. 

A ještě tu máme dvě speciální kategorie:  

 

– tým Ela a Era, o kterých se teprve 
budou psát velké věci. 

 

– je jedna z nejdůležitějších kategorií a 
držitelkou hlavní ceny se stává Aneta 
Sahulová. Díky Anet, za pomoc při 
závodech, za záskoky, když jsem byla 
mimo, a taky za těch 6,5 roku, co se 
známe   

Ještě se nabízí kategorie: 

, ale do té si obsaďte každý, koho chcete  

 

 
 

 Do předmětu emailu napište: Fotosoutěž 

 Max. počet fotografií na jednoho psa je 3 ks 

 Odesláním fotografií souhlasíte s jejich zveřejněním 

v soutěžním albu na www.cvicakvledci.rajce.net 

 Podepište sebe i svého čtyřnožce 


