Zápis z členské schůze
ZKO 730 Ledeč nad Sázavou konané dne 05. 08. 2009

Na schůzi se sešlo celkem 14 členů ZKO, tedy nadpoloviční většina ze stávajících 25
členů. Uskutečnila se před klubovnou organizace v prostorách cvičiště Rašovec Ledeč n/S.
Dodatečně určen zapisovatel Bernhard Gampe a ověřovatel zápisu Eva Blažková.
Jana Prchalová krátce informovala o aktuálním stavu klubovny a provedených
údržbově-úklidových činnostech. Všichni členové byli vyzváni k pokračování v aktivním
shánění dalších finančních prostředků. Prostředky v nejbližší době budou potřeba především
na „rozkvět“ klubovny a také na nákup vybavení (aktuálně potřeba zakoupit látkový tunel pro
agility – náklady cca 4000Kč).
Výcvikového víkendu 07-09.08. v Chlístovicích se tentokrát aktivně zúčastní za naší
organizaci její členové Blažková E., Malimánková V. (kurzovné obou hrazeno z prostředků
ZKO – schváleno již minulou schůzí), Gampe B., Krajíček L., Valoušek J. (jako samoplátci).
Byla probrána další důležitá témata týkající se provozu ZKO:
1) Představitelům města byla představena nová předsedkyně ZKO a zároveň
v oboustranné shodě prodloužena nájemní smlouva na cvičiště do roku 2019 včetně
rozšíření užívané plochy.
2) Pro vylepšení výcviku agility dosaženo předběžné dohody se Svazem chovatelů o
využití jejich prostor v Pivovarském údolí a výcvik probíhá již tam
3) Schválení Řádu cvičiště, zajistit vyvěšení na stránkách – webmaster do 15.08 a
zároveň v zalaminovaném provedení vyvěšení na cvičišti – Gampe do 30.08.
4) Diskuze na téma organizační příprava a scénář s akcemi, postavami, a jejich
obsazením pod vedením scénáristek Malimánková, Blažková E. a Prchalová.
konaného dne 29. 8. jako Loučení s prázdninami. Využití zkušeností z minulého roku,
obohacení programu nad rámec pouze odpoledne pro děti – večerní pokračování pro
dospělé.
Nosné prvky odpoledne i nadále směřovány do:
- hry pro děti
- poslušnost psů
- policejní předváděčka obran atd.
- agility na profi i naší úrovni
- módní přehlídka
- soutěž o nejsympatičtějšího psího návštěvníka
- koně
- hasičská technika
Nejpozději v týdnu před konáním akce uskutečnit pracovní setkání k doladění detailů
– zajistí Blažková E., Malimánková, Prchalová.
Zkouška ZZO na našem cvičišti – úkol pro výbor trvá nadále.
Úkoly přecházející z minula:
E. Blažková s pomocí B. Gampeho zajistí podpis smlouvy o využívání (přenechání práv
k užívání) loga.
O. Růžičková a J. Prchalová zjistí možnosti a ceny (možné částečné sponzorství) výroby
různých předmětů s logem ZKO u pana Janouška.
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O. Růžičková zajistí přípravu a výrobu přenosné (zalaminované) cedule s našimi sponzory
tak, aby byla k využití na různých akcích, kde se ZKO účastní.
E. Blažková dohodne s naší čestnou předsedkyní V. Nechvátalovou účast policejních psovodů
na naší srpnové akci.
O. Růžičková zajistí na ČKS včasné nahlášení termínu zkoušek ZZO (plus veškeré potřebné
informace) na našem cvičišti.
.
Zápis vyhotovil: ing. B. Gampe
Ledeč 27.08. 2009
Zápis ověřila: Eva Blažková
Ledeč n. Sázavou 28.08. 2009
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