
Zápis z ustavující schůze  
Základní kynologické organizace (ZKO) Ledeč nad Sázavou  

ze dne 30. 11. 2007 
 
 

Na schůzi účastníků výcviku psů v Ledči nad Sázavou, konané dne 30. 11. 2007 od 
19:00 hod. v restauraci Na Růžku v Ledči nad Sázavou, se sešlo celkem 20 lidí. Cvičiště 
funguje na ploše (objekt revitalizované bývalé skládky Rašovec) poskytnuté k bezplatnému 
užívání městem Ledeč n. S. od léta 2007. 
 

Veronika Nechvátalová Plicková a Ing. Jana Prchalová podaly informace 
o dosavadním fungování výcviku a využití finančních prostředků k nákupu pomůcek pro 
cvičiště. Dosud bylo pořízeno: částečně sponzorsky od firmy Vetas, Ledeč n. S., dřevěný 
montovaný domek na ukládání materiálu; materiál na jeho úpravu (nátěr, tmel apod.); několik 
překážek a malý tunel na výcvik agility. V současné době se v pokladně nachází cca 7000 Kč. 
Sponzorský dar přislíbila Strana zelených Ledeč nad Sázavou (nákup velkého tunelu na 
agility) a firma ATOS ve výši 5000 Kč na nákup vybavení. Ve výrobě jsou další dřevěné 
překážky. Byla podána také informace o fungování internetových stránek a nástěnky 
s aktualitami o cvičáku na mostě v Ledči n. S., o možnosti vypůjčit si knihy o chovu 
a výcviku psů od Ing. Prchalové a o nejbližších kynologických akcích, které je možné 
navštívit (tanec se psy v Chotěboři, agility závody v Hradci Králové, Třebíči, ad.). 
 

Na schůzi jsme jednali o možnosti vzniku Základní kynologické organizace (ZKO) 
Ledeč nad Sázavou. Pro její založení se vyslovilo (viz. „Hlasování o založení kynologického 
klubu“) celkem 19 přítomných. Jako členové této nové ZKO se příhlásilo (viz. „Prezenční 
listina ustavujícího jednání ze dne 30. 11. 2007“) celkem 16 lidí, což je dostačující počet pro 
podání žádosti o registraci ZKO u Českého kynologického svazu (ČKS). Lidem, kteří se 
nemohli zůčastnit této schůze, byla rozeslána informace o možnosti ještě se do pondělí 3. 12. 
2007 přihlásit do zakládající skupiny členů. 
 
Přítomnými 16 zájemci o členství bylo odhlasováno složení výboru a revizní komise ZKO: 
 
Předseda:    Veronika Nechvátalová Plicková – tel. 777 640 993 
Jednatel:    Mgr. Olga Růžičková – tel. 724 329 583 
Pokladník:    Ing. Jana Prchalová – tel. 603 572 399 
Hlavní výcvikář:   Veronika Nechvátalová Plicková 
Členové revizní komise:  Ing. Bernhard Gampe – tel. 602 387 246 

      Eva Blažková – tel. 605 744 123 
     Veronika Malimánková  
 

Všechny tyto funkce budou vykonávány bez nároku na odměnu. Dále byla 
odhlasována výše ročních členských příspěvků. Příspěvek bude v prvním roce členství 
1000 Kč a od druhého roku členství v ZKO dále 700 Kč. Z členských příspěvků bude 
zaplacena odpovídající část ČKS a zbytek bude využit pro činnost ZKO. Změna výše 
členských příspěvků, a to ročních i případných mimořádných, musí být vždy projednána 
a schválena na členské schůzi. Členské příspěvky pro rok 2008 budou zaplaceny nejpozději 
do 22. 12. 2007 (poslední termín výcviku v tomto roce). Pokud by se vyskytly okolnosti, které 
by neumožnily registraci ZKO, budou členské příspěvky navráceny a cvičiště do doby 
oficiálního vzniku ZKO poběží i nadále pouze v režimu poplatků za jednotlivé lekce. 

Vznikem ZKO se nijak nemění stávající podmínky cvičiště, které bude i nadále 
otevřeno všem zájemcům. Členové ZKO budou od 1. 1. 2008 platit pouze členské příspěvky, 
nečlenové budou nadále platit 50 Kč (respektive 40 Kč po dosažení počtu návštěv cvičáku 
vyšším než 20) za lekci.  



ZKO by nám do budoucna měla umožnit lepší shánění finančních prostředků pro naši 
činnost (vlastní IČO), zapojení do krajského i celorepublikového kynologického „dění“, apod. 
Bylo navrženo pokusit se vyjednat slevu pro členy ZKO například na vetrinární klinice 
MVDr. Vrbky, apod. Dále je potřeba řešit problematiku vedení účetnictví ZKO. Nejbližší 
ZKO se nachází ve Světlé n. Sázavou, kde byla předběžně projednána spolupráce. 
ZKO se řídí Stanovami ČKS, které lze nalézt na www.kynologie.cz. 
 

Žádost o registraci ZKO Ledeč n. Sázavou bude začátkem příštího týdne odeslána na 
Krajskou organizaci ČKS (Vysočina) ke schválení a postoupení ČKS. Pokud ČKS naši žádost 
vyřídí kladně,bude nám udělena prozatímní registrace. Trvalá registrace bude poté zaslána po 
zřízení IČa. 
 

Tento zápis, stanovy ČKS a další aktuální informace o cvičáku a vznikající ZKO 
budou k dispozici všem zájemcům přímo na cvičišti, u členů výboru a na našich stránkách: 
www.cvicakvledci.ic.cz. 
 
 
Zápis vyhotoven 1. 12. 2007  
Pavlov u Ledče nad Sázavou 
 
Mgr. Olga Růžičková 


