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

Zápis z členské schůze ZKO 730 Ledeč nad Sázavou 
konané dne 30. 06. 2011  

 
Na schůzi se sešlo 8 členů ZKO (ze stávajících 20) a jeden host (viz prezenční listina). 
Uskutečnila se v Cafeebaru Aebi v Ledči n. S. Projednány byly následující body: 
 

1) Zahájení a řízení – Malimánková V. 
2) Gratulace  s květinou - za vítězné umístění ve Svítkově – závod Agility Pardubický kraj 

- Gampe.   
3) Výlet – diskuze vyvolaná iniciativou v návštěvní knize. Původně plánovaný termín 

05.07.2011 zůstává v platnosti. Čas 09:00hod parkoviště Melechov – spodní rybník. 
Trasa okolo Melechova + Paseky včetně občerstvení u Kobose. 

4) Brigádní činnost – potvrzuje se, že účast na pořádaných vystoupeních ZKO ve prospěch 
třetích stran je považována v plném rozsahu času, jako brigádní aktivita: 
Pohádkový les  – a5 hod (BG-4) 
Podhrad  - a2 hod 
Galatek  - a2 hod 
Den otců  - a3 hod   
Počet vyžadovaných brigádnických hodin pro rok 2011 je pro každého člena 15. Tabulka 
s brigádami bude umístěna v skladovém domku na cvičišti na Rašovci, každý člen si musí 
sám zapisovat odpracované hodiny (nejlépe ihned po skončení konkrétní brigády či akce).  

5) Sekání Pivovarák – pro zbytek sezóny 2011 je záležitostí nadále kolektivní. Iniciaci 
zajistí dle potřeby Malimánková V.  

6) Vandalské poškození nástěnky – nový pant zakoupí BG a opravu dvířek zajistí spolu 
s J. Valouškem v průběhu 07/2011. 

7) Hostování L. Slavík v ZKO L. – formální náležitosti související s jmenovaným dořeší 
předsedkyně E. Blažková do 31.07.2011    

8) Poplatky účastnické – dohodnuto a většinově potvrzeno, že účast na výcviku hradí 
každý cvičící jednotlivec (nečlen, nehost) za sebe ve standardní výši platné pro dané 
období   

9) Příprava psího loučení 2011 – základní schéma organizačního zajištění a předpokládané 
náplně činností  Hlavní pořadatel – Růžičková Olga 

- Rádio Vysočina  – aktivace E. Blažková 
- Občerstvení  – Blažková P. + Jeníčková K. 
- Propagace - Vejsada, Růžičková 
- Vzduchovky  – Blažková E. 
- Koně (kočár)       - Malimánková  
- Čtyrkolky  -  Gampe 
- Lezecká stěna - Gampe (Koudela) 
- Házení na cíl  - Růžičková (Čechová) 
- Hasiči  - Prchalová 
- Psí poslušnost scénkou - Blažková E. 
- Obrana  - Valoušek   
- Agility  -  Malimánková 
- Flybal, Frisbee - Blažková E. 
- Tanec  - Slavík   
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10) Jednání s MěÚ – projednat se zástupci města záležitost dotace pro r. 2011, případných 
úlev pro členy ZKO a koordinaci využití Rašovce  - Gampe  30.07.2011 

11)  Brigáda – uskuteční se na Rašovci dne 20.08.2011 od 08:00 hod ve znamení 
budovatelských aktivit  

12) Finance – Proti stavu k 30.12.2010 jsou k 30.06. příjmy proti nákladům o cca 900 Kč 
vyšší. Připomíná se všem členům potřeba brigádní činnosti a vyvíjení aktivit k získání 
sponzorských příspěvků! 

13) Různé – Storož P. pokračuje u R. Pecára v přípravě na funkci klubového figuranta 
(Krajíček nadále zůstává mimo)  

- Již zaplacené rekonstrukční práce na klubovně dokončila firma Glost v měsíci 
květnu t.r.  

Přechází z minula: Plán akcí: 
• Prázdniny – společná akce na Rašovci pro členy a jejich rodiny (opékání), víkend se psy 

pod stanem 
• První víkend v září – Loučení s prázdninami 
• Dle aktuální situace možnost zapojit se do dalších aktivit jiných subjektů.  

 
Plán investic: 

• 2 odkládací boxy pro horní část cvičiště na Rašovci – odsouhlaseno pořízení  
• nová kladina (odpovídajících parametrů) pro VV – odsouhlaseno pořízení 
• dálka pro agility – odsouhlaseno pořízení 
• dle finančních možností další úpravy klubovny – odsouhlaseno 
• dle finančních možností připojení klubovny do el.sítě (ve spolupráci s městem) - 

odsouhlaseno 
• tréningový box pro Flyball – předběžně odsouhlaseno pořízení, E. Blažková dodá 

podklady 
P. Blažková, Ing. V.Vejsada-nachystat tabulku pro výcviky k umístění na web 
E. Blažková – nachystat podklady  k nákupu vybavení pro Flyball 
14) Další schůze – 21.07.2011 obvyklé místo a čas, program – kontrola připravenosti Psího 

loučení 
 
Zapsal  : ing. B. Gampe 
V Ledči n/S  : 03. 07. 2011 
 
Zápis ověřila: V. Malimánková V Ledči n.S. 5. 7. 2011 

 


