Zápis z členské schůze ZKO 730 Ledeč nad Sázavou
konané dne 08. 04. 2013
Na schůzi se sešlo 8+1 členů ZKO (Blá, Blá P.,St,Vej,Flá,Prá,Čeá,Ga,Sa) ze stávajících 20+1 viz prezenční listina). Uskutečnila se v restauraci U Řeky v Ledči n/S. Projednány byly
následující body:
1) Zahájení,
Provedeno předsedkyní E. Blažkovou
2) Zpráva o činnosti za 1.Q. 2013
Předsedkyně E. Blažková informovala přítomné o aktivitách ZKO v oblasti výcviku všeobecné
poslušnosti pokročilých a mobility.
Ing. Gampe za začátečníky informoval o vývoji účasti na výcviku, který v rámci úpravy
organizačního uspořádání od 01.04. pozbyl na počtu účastníků.
3) Operativa pro další období 2013
Předsedkyně E. Blažková zmínila nejprve
- MOBILITY - Termíny mobility zůstávají středeční, ale začátky posunuty na 18:00hod počínaje
10.04.2013 do odvolání.
- AGILITY – opětovné zahájení výcviku po zimní přestávce pro začátečníky neděle od 14:00
hod počínaje 14.04.2013 do odvolání.
- ZAČÁTEČNÍCI – pokračuje se ve vyselektovaném složení zájemců
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ AKTIVITY - PAVLOV – vystoupení zástupců ZKO na akci stanicí pořádané dne 27.04.2013 od 13:00hod
- MAJÁLES - letošní ročník se uskuteční dne 05.05.2013 od 14:00hod.
Garanti akce - Storož + Blažková P.
Propagace – Vejsadovi (zveřejnění od 26.04. a dál)
Občerstvení, medaile – Gampe
Diplomy – Blažková P.
- OKOLO BOHDANČE – uskuteční se 15.05.2013 a doporučuje se členské základně k osobní
aktivní účasti (minimálně jako náhrada odpadlého jarního výletu)
- ZKOUŠKY NANEČISTO – pro zájemce z řad členů i nečlenů se uskuteční dne 23.06.2013 od
10:00 hod. Zájemci se hlásí výboru ZKO.
- ZKOUŠKY dle NZŘ – předpoklad uskutečnění regulérního termínu zkoušek v průběhu října
2013. Vyžádat u ČKS konkrétní termín a dle možností rozhodčího K. Ocha což zajistí ing.
Gampe
4) Rozpočet na rok 2013 - aktualizace
Řešit přednostně ve vazbě na současnou ekonomickou situaci ZKO.
- dokompletování skoček pro agility odsouhlaseno - Gampe, Valoušek
- makety pro výcvik obran VV
- Gampe
- Blažková E.
- reklamní stan ZKO Ledeč pro závodníky AGI
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5) Přijetí nového člena
Pan Vladimír Samek (Zbraslavice) předložil přihlášku za člena do naší ZKO a krátce
okomentoval své důvody k tomuto kroku.
Přítomní jednomyslně jeho přijetí za člena ZKO schválili.

6) Diskuse
Diskuze probíhala průběžně k jednotlivým projednávaným bodům.

Zapsal: ing. B. Gampe v.r.

V Ledči n/S 15. 04. 2013

Zápis ověřila: E. Blažková v.r.

V Ledči n/S 16. 04. 2013
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