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Zápis z členské schůze
ZKO 730 Ledeč nad Sázavou konané dne 11. 6. 2009

Na schůzi se sešlo celkem 14 členů ZKO, tedy nadpoloviční většina ze stávajících 25 
členů (viz prezenční listina). Uskutečnila se opět v prostorách salonku Caffeebaru v Ledči.
Odsouhlasen zapisovatel Mgr. Olga Růžičková a ověřovatel zápisu Eva Blažková.

Jana Prchalová krátce informovala o aktuálním stavu financí, Eva Blažková 
informovala o poskytnutí sponzorského daru ve výši 3000Kč od pana primáře MUDr. 
Římana, náš člen pan Ladislav Mucha přislíbil za svou firmu – Autoškola Mucha –
sponzorský dar ve výši 2000Kč. Všichni členové byli vyzváni k aktivnímu 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). Nejnověji přibyla do vybavení nová kladina (od p. Blažka) a odkládací 
boxy jsou také již téměř dokončené. 

Jana Prchalová podala zprávu o průběhu výcvikového víkendu, kterého se zúčastnila s 
Woodym v Chlístovicích u Kutné Hory a ohodnotila tuto akci velmi pozitivně
(www.figurant.estranky.cz). Informovala o možnosti dohodnout s panem Romanem Pecárem
školení přímo na našem cvičáku, zjistí možné termíny. Jednomyslně bylo všemi přítomnými 
členy odhlasováno využití prostředků ze sponzorského daru od MUDr. Řimana právě pro tyto 
účely a také vyslání obou výcvikářek (E. Blažková a V. Malimánková) na jednodenní kurz
pro zvýšení kvalifikace (buď v Chlístovicích nebo jinde dle jejich výběru) také na náklady 
ZKO.

Eva Blažková pohovořila o účasti členů ZKO na Dni dětí v Ledči nad Sázavou o 
předchozím víkendu (foto opět na Rajče.net – viz naše www) a Ivana Vejsadová se ujala 
kroniky, aby o této akci učinila záznam. Kroniku zápisy o všech předchozích aktivitách, 
fotografiemi apod. vybavila Jana Prchalová, další infomace o našich aktivitách budou 
zaznamenávat průběžně různí členové ZKO.

Byla probrána dvě další důležitá témata týkající se provozu ZKO:
1) Je potřeba představitelům města představit novou předsedkyni ZKO a zároveň požádat 

o prodloužení nájemní smlouvy alespoň do roku  2019, což je nutná podmínka pro 
žádost o dotaci na úpravu klubovny od ČKS. 

2) Byla probírána možnost, jak vylepšit výcvik agility tak, aby bylo možné využít větší 
plochu pro správné rozestavení překážek, a případně více překážek možno ponechávat 
venku.
a) Požádat město o změnu nájemní smlouvy tak, abychom mohli místo spodní úzké 

plochy využívat více prostru na horní části Rašovce, kde je plocha rovná.  
b) Probírána možnost dohody se Svazem chovatelů o využití jejich prostor 

v Pivovarském údolí. Jako problém se ukázalo, že v blízkosti se nachází dům 
neplatičů, plocha není dostatečně zabezpečená a mohlo by hrozit rozkradení 
materiálu ZKO. Obě možnosti budou dále zjišťovány. 

Plánované akce:
Sobota 27. 6. – od 17: 00 brigáda na zvelebení naší nové klubovny – všichni s sebou hadry, 
vodu ad., případně již část vybavení – staré židle apod. (p. Valoušek přislíbil vypěnování spár 
v domku předem, takže se bude hlavně uklízet :).
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Průběh prázdnin (termín bude dohodnut dle aktuální situace) – ukázka výcviku pro děti 
z tábora ve Sluneční Zátoce (Janouškovi).

29. 8. Loučení s prázdninami – veškeré nápady na realizaci různých atrakcí a ukázek vítány, 
před akcí proběhne pracovní setkání (schůze) k doladění detailů.

3. 10. Zkouška ZZO na našem cvičišti 

Úkoly:
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. 
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 vyhotovila: Mgr. Olga Růžičková
Příseka 18. 6. 2009

Zápis ověřila: Eva Blažková
Ledeč n. Sázavou 19. 6. 2009


