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Dnešní číslo štěku se týká pouze aktuálního dění v ZKO Ledeč snad Sázavou 
 

Vyhláška o pohybu psů ve městě 

 
Letos v květnu vydalo město Ledeč nad Sázavou 
vyhlášku, omezující pohyb psů ve městě. Tuto vyhlášku 
si můžete přečíst na stránkách města: www.ledecns.cz 
v rubrice Elektronická úřední deska – Archiv oznámení. 
Byli jsme nemile překvapeni, jak moc tristní omezení 
nás čeká. 
Jako reakci, ZKO Ledeč n. S. vytvořila návrh na úpravu 
vyhlášky, který si můžete přečíst na stránkách ZKO: 
www.cvicakvledci.wbs.cz (odkaz na úvodní straně). 
Tato úprava však byla městem zamítnuta! 
 
 
Rašovec 
 
Dalším šokem, který nás potkal nedlouho po vyhlášce, 
byl závoz hlíny a zdevastovaný povrch na Rašovci. 
Překážky nám byly shozeny o patro níž a vlivem 
hrubého zacházení jsou značně poškozeny. 
Vzhledem ke stavu povrchu (nebezpečné předměty na 
zemi, lidské výkaly,…), jsme byli nuceni přesunout 
výcvik poslušnosti na cvičiště agility v Pivovarské ulici.  
Celá akce závozu proběhla bez našeho vědomí, a po 
vznesení dotazu „co se to vlastně děje na rekultivované 
skládce“, nebyl zatím nikdo schopný odpovědi. 

 

 
 

 
 
 
 
 

Co se naopak povedlo: 
 
Začátek června se nesl ve znamení akcí pro děti. 
 
V pondělí 2. června 2014 proběhla předváděčka pro 
školku na Stínadlech. Dětem se představila malamutka 
Rózinka (canisterapeutický pes), staford Karlík, který je 
krásným přikladem toho, že pojem „bojové plemeno“ je 
velmi nepřesné a zavádějící. Naopak - „pes mazlící“ by 
k němů šlo lépe.  Dále potom „voříšek“ Viktorka, která 
ohromila děti svými psími kusy a šikovností. A 
posledním předváděcím pejskem byla borderka Energy. 
Pejskové předvedli poslušnost, agility i nějaké prvky 
dogdancingu. 
 

 
 

V úterý 3. června naopak školka (tentorkrát) Plácky 

přišla navštívit nás. A to na agicvičiště do Pivovaráku. 

Předvedl se jim opět Kája s Rózkou a dále ještě 

jorkšírka Trixa a amstafka Chelsea, obě dvě od Evy B. 

Podle fotografií se lze dovtípit, že bylo předvedeno opět 

agility, poslušnost, psí triky. Největší úspěch má stejně 

ale vždy mazlení  a toho bylo také dost! Dětičky, psíci i 

páníčkové vypadají velmi spokojeně: 

 

 

 

Kompletní fotodokumentaci naleznete na stránkách naší ZKO nebo na www.cvicakvledci.rajce.net 

http://www.ledecns.cz/
http://www.cvicakvledci.wbs.cz/
file:///C:/Users/Petra/Documents/PSI%20-%20web,články,/NOVINY/www.cvicakvledci.rajce.net
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Pejskiáda – naučná stezka pro děti druhých tříd 

Dne 4. června 2014 naše ZKO uskutečnila pro děti druhých tříd ZŠ Nádražní v Ledči nad Sázavou akci s názvem 
Pejskiáda – naučná stezka pro děti druhých tříd. Kolem půl deváté se členové ZKO Ledeč nad Sázavou sešli na 
začátku nově vybudované cyklostezky ve složení Iva a Rozinka, Pavel a Kája, Péťa a Laky, pan Gampe a Nella, Jana 
a Viktorka a jako fotografové a příjemná společnost i Lukáš a Vláďa. Na devátou hodinu dorazilo 59 dětí spolu s třemi 

učitelkami – paní Veselou, paní Důbravnou a paní Kroutilovou. Množství dětí 
nás zpočátku mírně znervóznilo, nicméně jsme se drželi hesla „(ne)přátel se 
nelekejme, na množství nehleďme“. Děti jsme přivítali, seznámili jsme je s tím, 
co je čeká a nemine a následně jsme si je krásně rozpovídali. Žádná z otázek 
pro ně nebyla těžká, děti byly šikovné a při diskuzi velice aktivní. Po 
představení naší smečky psích kamarádů jsme se v 9:15 dali na cestu. Po 
krátké chvilce jsme byli atakováni dotazy, zda si děti mohou půjčit naše psíky. 
Nezbývalo než prosebným dětským pohledům vyhovět a předat tak druhý 
konec vodítka do dětských rukou. Tento počin jsme později společně hodnotili 
jako velice přínosný. Děti si vyzkoušely jaké to je být psovodem, měly tak 
možnost přímého kontaktu se psy a jistý pocit důležitosti. Naši psi zase prošli 
žádoucí socializací, ze které byli na konci akce příjemně unavení. 

První zastávku jsme udělali na břehu řeky Sázavy naproti dnes již nefunkčnímu lomu. Zde měla Péťa s Lakym 
prostor na to, aby dětem vysvětlila řeč těla. … 

Druhá zastávka byla za lomem na louce v těsné blízkosti řeky. Děti začaly vytahovat své svačiny a bedlivě 
sledovaly triky, které jim předvedla Jana s Viktorkou. Velice je oslovil slalom mezi nohama, výskok Viky na Jany záda 
a udělení pusinky paničce na závěr. Toto vystoupení bylo doplněno plazením a výskokem Karlíka do náruče Pavlovi, 
které se neobešlo bez aplausu. 

Třetím místem pro předvedení dovedností našich psů byl dětský tábor, který naskytl skvělý prostor pro 
předvedení poslušnosti Nelly pana Gampeho. … Na závěr této zastávky ještě zábavu doplnila Iva s Rozinkou při 
aportu buřta, což mělo u přihlížejících veliký obdiv. Také přeskok Karlíka přes Rozinku a její následné podlézání děti 
zaujalo. 

Po třetí zastávce v táboře jsme se obrátili na cestu zpět. Čtvrtým místem naší zastávky byla opět louka u řeky 
za lomem. Zde si děti vytvořily kolem Pavla s Karlem kroužek a naslouchaly vyprávění o psích sportech. … 
Poslední atrakce na děti čekala v cíli, kde jim Iva s Rozinkou pověděly něco o canisterapii. Diskuze byla i šikovně 
doplněna obrázky s diskuzí o vodících psech, asistenčních, hlídacích, loveckých apod.  

Hodinky ukazovaly jedenáctou, když Jana dětem rozdávala diplomy, které jim byly odměnou za snahu a 
projevený zájem o nové informace. Celou akci s dětmi jsme zakončili společnou fotkou, poděkováním a rozloučením. 
A my, členové ZKO? My jsme pustili psy do řeky, kde se po náročném výkonu zchladili. Sami jsme pak akci ještě na 
místě zhodnotili velice pozitivně. 

Autor článku: Jana Pešková 
pzn.: text je z úsporných důvodů zkrácen. Celý článek dohledáte na stránkách ZKO 
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Agility kurz s Barčou 

Akcí roku (alespoň pro naší agility sektu) se stal Kurz s Barčou.  Nápad, proč vlastně uspořádat týden plný intenzivních tréninků 

byl prostý: Baruš jsem poznala před pěti lety (ach, to to letí  ) na letním výcvikovém táboře ve Svojanově, a od té doby se aspoň 

jednou za rok musíme vidět! A proč to tedy nespojit? Těžce bych nutila své agisvěřence (jak ráda říkám) na tábor se psy, a tak 

jsem jim „tábor“ „dovezla“ k nám – do Ledče, a dopřála jim tak týden odborných agility lekcí.  

Mezitím si Barča s Kyrou „odskočily“ na závody do Kácova, kde opět vyhrály co se dalo, a tím akorát potvrdily své kvality 

Kurz mohl začít. Zúčastnilo se ho celkem 16 psů. Trénovalo se v pondělí, úterý a čtvrtek. Začátečnická skupinka, čítající 6 

psů z toho 3 uplní nováčci, měla rozvrh od 16:00 do 18:00. Potom se na plac nahrnuli pokročilí, kteří už potřebovali více 

individuální přístup a rady, jak na konkrétní problémy. I s tím si Barča velmi kvalitně poradila. A za ten týden dosáhli všichni 

velikého pokroku.  

Ve středu, v rámci odpočinku jsme uspořádali společný výlet do Smrčné vlakem a zpátky po svých. Celý výlet byl 

hodnocen velice pozitivně, všichni pejskové se chovali perfektně – přesně tak, jak se na agiliťáky sluší a patří (jak směle ráda 

opakuji – agi psi patří mezi ty nejposlušnější). Když si zavzpomínám na výlet, vidím jen veselé tváře, cítím vonící svačiny a les, a 

slyším jen: „Paule, Arte, Rossi, Arte, Rossi, Sáro, Paule, Grimme, Blonďáku, Arte, Paule, Tofi, Sáro, atd atd…     

A abych toho neměla organizačně málo, uspořádaly jsme s Anetkou neoficiální agility závody: „MINI závody“. Barča si 

mohla „zahrát“ na rozhodčí a ohodnotit běhy celkem 14 závodníkům.  

Často se mě ptají proč „MINI“? Doufáme, že to snad každý přítomný pochopil.  Vítězové byli totiž odměněni krásnými 

medailemi o velikosti cca padesátikoruny, diplomem formátu A6, ručně pletenými fleecovými hračkami – made by us (Anet, Baruš a 

já) a sponzorskými dary od prodejny U Alíka. 

 

 
 

A co na to ostatní? 

 

Barča a Kyra: Při plánování mé návštěvy Ledče tak nějak náhodou vznikla i myšlenka „Agility kurzu s Barčou“ Já se 
těšila i trošku bála zároveň, ale nakonec to bylo super. Sešly se samé šikovné týmy, a to jak ve skupince začátečníků, 
tak i ve skupince pokročilých. VŠICHNI se moc snažili a zasloužíte si VELKOU POCHVALU, nejen za zmíněnou 
snahu, ale i za pozitivní přístup, pohodovou atmosféru a skvělou společnost. Doufám, že nejsem sama, kdo si 
uplynulý týden užil naplno, a že se potkáme ještě někdy příště, třeba už na závodech. 
 
Ivet a Paul: „Dlouho jsme s Paulem dospávali týdenní kurz s Barčou, ale máme na co vzpomínat. Super byly nejen 
tréninky ale také středeční výlet na Stvořidla. Děkujeme za pomoc a trpělivost! Pokud bude kurz i příští rok, zase se 
rádi zúčastníme!“ 
 
Pája a Daisy: „Nejprve bych chtěla poděkovat holkám, že kurz zorganizovaly a také Barče, jak poctivě a hlavně 
trpělivě s námi, jakožto se začátečníky trénovala. Daisynka mě během kurzu přesvědčila, že na pamlsky běhat 
nebude, že chce salámek, což mi na pátečním MINI závodu opět vyvrátila, takže já příště běhám nejspíš se slepicí.   
:-D“ 
 
Lenky a Tofi: „Děkujeme, že jsme se mohli s Tofim zúčastnit. Agility jsme si chtěli vyzkoušet a moc nás to bavilo, 
Tofounovi se vůbec nechtělo domů. A společná procházka byla taky parádní." 
 
Anet a Grimm: „Svačiny, obědy, večere byly moc dobré!“  

www.agilityvledci.wbs.cz 

www.agilityvledci.wbs.cz

