Zápis ze schůze
ZKO 730 Ledeč nad Sázavou konané dne 14.10.2008

Na schůzi se sešlo celkem 11 členů ZKO. Uskutečnila se tentokrát v prostorách
autoškoly, za což patří dík panu Muchovi, jenž možnost využít učebnu nabídl i pro příště.
Veronika Nechvátalová Plicková podala informaci o přidělení dotace 10.000Kč od
města Ledeč n. S. Převod proběhne bezhotovostně na její soukromý účet. Dále informovala o
nákupu dalších pomůcek a vybavení pro cvičiště – speciální rukávy a kalhoty pro figuranta na
obrany, poplašná pistole, kousadla, aporty ad.
Jana Prchalová podala zprávu o stavu pokladny ZKO ke dni 31.8.2008 –16.506Kč.
Informovala také o dohodě s městem na umístění unimobuňky - klubovny u vstupu na
cvičiště, o našem článku v Ledečských novinách a dále o psí viróze (která zasáhla řadu psů ze
cvičáku),jejích příznacích a nutnosti návštěvy veterináře v případě jejích projevů.
Veronika Malimánková upozornila na pravidlo uvedené ve zkouškovém řádu –
zkoušek se může zúčastnit pouze ten, kdo je členem některé organizace podléhající
kynologickému svazu (tedy ZKO, klubu urč. plemene apod.).
Olga Růžičková podala informaci o současných možnostech vedení bankovního účtu
(ceny měsíčně se pohybují mezi 150-300Kč) – prozatím bylo dohodnuto účet nezakládat a
vyčkat, jaký produkt pro právnické osoby uvede na trh (snad do konce roku) M-bank, která by
měla mít vše bez poplatků. Dále informovala o nutnosti zpracovat „Řád ochrany zvířat při
veřejném vystoupení“ a dalších zákonných náležitostech týkajících se pořádání akcí se psy
pro veřejnost.
Po bouřlivé debatě jsme opustili myšlenku uspořádání psí mikulášké a místo toho
uskutečníme program před vánočními svátky – v sobotu 20.12.2008 v 15:00 tak jak navrhla
Eva Blažková. Akce s pracovním názvem „Vánoční psí řádění“(návrhy na název jsou vítány
☺) má předběžně navržen tento program:
Psí průvod členů i návštěvníků městem (asi kolem náměstí), atrakci bude tvořit Besinou
tažený řeznický vozík s drobnostmi pro děti a my ostatní se psy oblečenými apod. Po průvodu
odehrání krátké pohádky se psím námětem před DDM, tamtéž servírování čaje a cukroví,
hudba…Podrobnosti budou dohodnuty během lekcí na cvičáku, finální program musí být
kvůli vytištění v ledečských novinách hotov nejpozději do 15.11.2008.
Posledním bodem programu bylo předvedení prvního návrhu loga naší ZKO
Veronikou Malimánkovou a dohoda na získání loga formou soutěže zájemců z řad široké
veřejnosti – návrhy lze zasílat poštou či elektronicky do 20.12.2008, vybraný návrh bude
nejen realizován, ale také odměněn věcnou cenou. Tato informace bude uvedena na
nástěnkách a www.
Další schůze spojená s výběrem členských příspěvků na rok 2009 se uskuteční v některém
termínu mezi vánočními svátky 2008.

Dohodnuté úkoly:
J.Prchalová
- sehnat kusy pražců a /nebo dlaždice pod plánované odkládačky
– zajistit herce pro vánoční pohádku
- zajistit souhlas s využitím plochy na náměstí před DDM pro vánoční akci

E. Blažková
- zjistit možnost získání plechových plátů na odkládačky a cenu „unimobuňky“ určené pro
klubovnu
-uvést na www upozornění o zkouškách a soutěži na výběr loga (viz výše)
-nadále zvelebovat www – doplnit úvodní textík do rubriky o nás (výtah z článku do novin)
O. Růžičková
-zajistit řeznický vozíček pro vánoční program
-nadále“hlídat“ situaci kolem bankovního účtu
-zajistit včas pozvánku na naši prosincovou akci do ledečských novin
-zajistit další článek (ky) do tisku o fungování naší organizace
-zpracovat a podat ke schválení na SVS „Řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení“ a
zajistit souhlas města s konáním prosincové akce
Všichni ostatní – vymýšlet a shánět logo, vymýšlet název a další náplň vánoční akce, shánět
sponzory atd.

Zapsala dne 19.10.2008 v Pavlově Mgr.Olga Růžičková

