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Zápis z  členské schůze ZKO 730 Ledeč nad Sázavou 
konané dne 14. 06. 2012  

 
Na schůzi se sešlo 11 členů ZKO (ze stávajících 19) a jeden host.  
Uskutečnila se v klubovně ZKO na Rašovci. Projednány byly následující body: 
 

1) Zahájení,  
 
Provedeno předsedkyní E. Blažkovou  

 
2) Z poslední VČS aktuálně navazuje 
 
1) veřejně prospěšné aktivity organizace a jejich pokračování i v r. 2012. 

Za nosné jsou zde i nadále považovány a budou podporovány: 
- pravidelné výlety do blízkého i vzdálenějšího okolí  
   1.1) Dohodnuta trasa a termín jarního výletu dne 31.03.2012 (celodenní) - uskutečněno. 
   1.2)  Majáles  Agility - uskutečněno 

 1.3) Dne 26.05. Lipnička (pí. Kratochvílová) – uskutečněno 
 1.4) Dne 04.06. setkání se stacionářem Petrklíč – uskutečněno „nad plán“ 
 1.5) Aktuálně dohodnut první letní výlet otevřený pro všechny zájemce  na den 

24.06.2012  na trase Louňovice - Malý Blaník - Velký Blaník – Louňovice. Odjezd 
autmo od kašny v 09:00hod.  

     2) Všeobecný výcvik: 
- Pro zvýšení popularizace mezi veřejností zavedení Mobility  - na webu provedeno 
rozšíření nabídky. Náčelnice E. Blažková tuto aktivitu do budoucna přejímá 
v předpokládaném rytmu jednou týdně dle zájmu odborné i laické veřejnosti.   
Při další schůzi informovat o prvních zkušenostech     - E. Blažková 
- Pořádání jarních (nestihlo se) a podzimních zkoušek pro začátečníky a pokročilé 
předpokládaný termín 25.08. 2012   – organizace Blažková E. + Gampe B. + 
Malimánková V. (v rozsahu zkoušky ZOP) 
- otevřená zůstává záležitost figuranta a obrany budou pro případné zájemce zajišťovány po 
vzájemné domluvě externě.  
     3) Agility: 
- rozvoj sportovních aktivit, získání  vyšší výkonnostní třídy 
- rozšíření reprezentační základny – více „masovosti“ 
- dotažení do realizační fáze disciplínu Flyballu, jako dalšího potenciálního místa uplatnění 
zájmové veřejnosti – chybí ještě dovybavit potřebným náčiním (řešeno dle fin. Možností).      
 
- Brigáda se premiérově pro tento rok stanovuje v souvislosti s přípravou na motokros na 
16.06. od 17:00hod Rašovec.  
 
- Termíny výcviků pro léto zůstávají ve stejných dnech, ale s časovým posunem 17:00 hod 
pokročilí, 18:00hod agility. 
V rámci VV pokro čilí dochází od 16.06. k změně instruktora v souvislosti s vytížením 
náčelnice novými aktivitami pro ZKO.    
 

3) Stav rozpočtu pro 2012 
MěÚ Ledeč přiznal naší ZKO dotaci na vybavení ve výši 5 000,- Kč a po podpisu dotační 
smlouvy k 05.06. 2012 byla i připsána na náš účet.  
Předpokládaná částka k uvolnění pro r. 2012 ve výši 20 000,- Kč zatím nedočerpána.  
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Doplnění pomůcek pro výcvik VV dosud mezi Blažková E. a Malimánková V. neproběhl a 
nebyl tedy zaúčtován.   
Plán investic: 
- 2 odkládací boxy pro horní část cvičiště na Rašovci – pro r. 2012 odloženo pořízení, využít 
stávající spodní boxy  
- 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 
- skočky pro agility formou samovýroby a sponzorství - odsouhlaseno 
- dle finančních možností viadukt pro AGI - odsouhlaseno 
Rozpracování jednotlivých bodů do realizační fáze zajistí průběžně výbor ZKO. 
VČS schválila plán činnosti a plán investic pro rok 2012. 
 

4) Hostování 
Dnešního dne bylo zpětně odsouhlaseno (jednomyslně) hostování pro rok 2012 Bc. Lucie 
Štefánkové se psy Otylkou a Jumprem v naší ZKO sekce Agility. 
Hostovací poplatek byl zaplacen 
    

5) Psí loučení s prázdninami 
 
Předpokládaný termín dalšího (6-tý) ročníku se stanovuje na 08.09.2012 
Hlavní pořadatel - Malimánková V. 
Organizační podpora určení členové ZKO dle působnosti jednotlivých představovaných 
aktivit 
Ekonomické zajištění a projednání  MěÚ – Gampe B. 
 

6) Posázavský Bob  
 
Proběhne v rámci Psího loučení  - hlavní garant soutěže ing. Vejsada Vl. 
   

7) Diskuse 
 
Probíhala průběžně k jednotlivým projednávaným bodům. 
 
Termín další schůze k bodům 5 a 6 předběžně určen na 12.07.2012 v 18:30hod Rašovec 
      
Zapsal: ing. B. Gampe v.r.    V Ledči n/S  02. 07. 2012 
 
Zápis ověřila: E. Blažková v.r.   V Ledči n/S  04. 07. 2012 
 
 
Přítomní: 
Flá, Čeá, Vej, Vejá, Blá E, Sto, Malá, Blá P, Prá, Růá, Ga, 
Host: 
Sla 
    


