
 

   ZKO 730  584 01 Ledeč n. Sáz., Hradec 82 
 

Zápis z výborové schůze ZKO 730 Ledeč nad Sázavou 
konané dne 04. 02. 2013  

 
 

Přítomní : E. Blažková, B. Gampe  
Nepřítomná : Malimánková V. 
Hosté  : J. Flégrová, P. Storož, L. Slavík   
Uskutečnila se v restauraci hotelu Kaskáda. 
Projednány byly následující body: 
 
 
1) Zahájení,  
Provedeno předsedkyní E. Blažkovou  
 
2) Zkušenosti z výcviku 

a) Začátečníci 
Informoval B. Gampe o stavu výcviku začátečníků po změně instruktorů k 01.01.2013. 
Průměrná účast jsou 4 psi, výcvik nadále v sobotním dopoledni individuální první kolo. 
Druhé kolo s možností vzájemného setkávání se psů dle potřeby. Zájemců je zatím 
celkem 7. Tento kurz ještě dokončí „po staru“. 
Pro jarní kolo se zatím nikdo nepřihlásil. 
 

b) Pokročilí     
Aktuálně chodí převážná většina členů. Nečlenové v návštěvnosti průměrně 3. 
Diskutovány oblasti rozvoje aktivit realizovatelných silami ZKO na výcviku pokročilých. 
Příprava úrovně IPO či ZVV zatím ponechána na specialisty, kteří se touto činností živí 
(školený figurant zatím stále není v ZKO ani blízkém okolí k dispozici) 
 

c) Mobility   
Středeční pravidelně se rozběhnuvší aktivity středečního podvečera. Střídání se členů 
ZKO v jejich vedení. Účast zatím pouze z okruhu členské základny. 
 

d) Agility 
Výcvikový prostor dočasně nezpůsobilý díky charakteru zimního počasí. 
Rozhodujícím úkolem této sekce je stabilizace instruktorské základny včetně využití 
zkušeností našich držitelů tříd pro výcvik mladé generace a ostatních zájemců – 
nejpozději s příchodem jara.. 
 
3) Příprava VýČS 
- Program jednání a zajištěnost jednotlivých bodů 
- Zajištění pozvánky 
- Určení termínu konání  01.03.2013 od 18:00 hod 
- Zajištění prostor   hotel Sázava 
 
 



4) Přijímání nových členů 
Předloženy přihlášky za člena ZKO 
-  Ondřej Velát (VV+A) pes Andy (bígl bez PP a dosažených zkoušek výkonu) – 
jmenovaný je pravidelným účastníkem aktivit naší  ZKO  a jeho přihláška je jednomyslně 
schválena. 
  
- Eliška Starostová (VV+A) fena Enny (NO bez PP a dosažených zkoušek výkonu) – 
jmenovaná je pravidelnou účastnicí aktivit naší  ZKO  a její přihláška je jednomyslně 
schválena. 
 

5) Výlet 
Dne 09.02.2013 v 13:30 hod Lipnice – velitel a trasér P. Storož. Podrobnosti na webu 
ZKO. 
 
 
Zapsal: ing. B. Gampe v.r.    V Ledči n/S  08. 02. 2013 
 
Zápis ověřila: E. Blažková v.r.   V Ledči n/S  09. 02. 2013 

 

 
 
 


