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Zápis z výborové a členské schůze 
ZKO 730 Ledeč nad Sázavou konané dne 30. 10. 2009 

Na schůzi se sešlo celkem 12 členů ZKO a jeden host (seznam přiložen) ze stávajících 
25 členů. Uskutečnila se v Cafe Baru „AEBI“ Ledeč n/S neboť klubovna je bez osvětlení a 
temperování. 
Zapisovatel Bernhard Gampe a ověřovatel zápisu Eva Blažková. 

1) J. Prchalová krátce informovala o aktivitách souvisejících s nutnými formálními 
náležitostmi potřebnými pro získání dotace od ČKS. Rozpočet oprav (zpracováno fa. Glost 
Ledeč) ve výši ca 58 000,-Kč. Žádost o dotaci uplatněna – dosud bez vyjádření.
- Ověřit stav a podat informaci členům.  ing. Růžičková  příští ČS 
- V případě zamítnutí uplatnit opětovně pro následující období   ing. Růžičková KT 01/10 
2) 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 nově 
sníženy na cca 3000Kč) – trvalá záležitost, od poslední schůze beze změny.   
3) Výcvikového víkendu 07-09.08. v Chlístovicích se aktivně zúčastnili za naší organizaci její 
členové Blažková E., Malimánková V., Gampe B., Krajíček L., Valoušek J. Informaci o 
průběhu a výsledcích  podala V. Malimánková na našich webových stránkách.
4) Dohodu se Svazem chovatelů o využití jejich prostor v Pivovarském údolí a výcvik  agility 
tam stvrdit jednoduchou písemnou formou, zajišťující bezproblémové fungování i 
nečlenům ČCHS.                                      E. Blažková   15.12.2009
5) Řád cvičiště vyvěšen na stránkách i  na cvičištích R. i P.
6) Loučení s prázdninami – proběhlo úspěšně. Informace písemná s bohatou 
fotodokumentací na našich webových stránkách.
 Přes dohodu a příslib čestné předsedkyně V. Nechvátalové se  účast policejních psovodů na 
naší srpnové akci neuskutečnila (jiný policejní úkol). Operativně nahrazeno vlastním 
programem   

Z fotodokumentace se narodila i soutěž o nejhezčí foto – vítězné  foto vévodí galerii, dort 
pro vylosovanou vítězku společně zkonzumován po zkouškách.

Akce pro rok 2010 se vůči veřejnosti stane nosnou pro naší organizaci. Účasti našich 
zástupců na akcích pořádaných jinými subjekty budou pouze doplňkového rázu –
Zajistí výbor ZKO  průběžně.
7) O. Růžičková zajistila na ČKS nahlášení termínu zkoušek ZZO (plus veškeré potřebné 
informace) na našem cvičišti. 
Vlastní zkouška ZZO dne 11.10.  na našem cvičišti  úspěšně proběhla – písemná i 
fotografická informace na našich webových stránkách 
8) Podpis smlouvy o využívání (přenechání práv k užívání) loga zajištěn.
9) Zjištění možností a cen (možné částečné sponzorství) výroby různých předmětů s logem 
ZKO u pana Janouška se kvůli jeho nekomunikování nesetkalo s úspěchem a nebude dále 
řešeno. 
Úkol přechází na jiného ověřeného dodavatele. Návrh potisku trička dnes předložen (autor 
Blažková P.) a schválen. Doplní ještě čepku - 15.11.2009.
Cenovou kalkulaci a termíny realizace prověří I. Vejsadová do 15.11.2009 a dle 
shromážděných požadavků zájemců, jejich realizaci do 20.12.2009 
Jednotliví zájemci oznámí následně do 25.11.2009  požadavek na velikost, počet kusů a 
provedení oblekových doplňků. 
10) Výroba přenosné cedule s našimi sponzory zajištěna (prezentována již při Psím loučení).
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Byla probrána další důležitá témata týkající se provozu ZKO:

11) Stav bankovního konta k 30.10.2009 plus 1500,- Kč.
Připravit návrh rozpočtu pro r. 2010 Zajistí výbor ZKO  do 30.12.2009
12) Medializace a popularizace (Blesk i Prima) aktivit naší ZKO prostřednictvím akce
Štěňátka z lesa – velmi úspěšná  (podrobnosti na našich web stránkách).
Projednat vazbu na MVDr. Vrbku a   MěÚ  s možnou případnou participací na úhradě nám 
vzniklých nákladů  neb se ztracenci i nalezenci stejně prezentují přes J. Prchalovou a naší 
ZKO. Zajistí výbor  do 30.12.2009   
13) Projednat s představitelem krajské organizace podmínky a termíny pro absolvování 
školení a zkoušek figuranta II.tř. (pro L. Krajíčka) a instruktorů výcviku (Blažková E. a 
Malimánková V.).     zajistí  Gampe + Růžičková  do 30.11.2009
14) Na plénu diskutován proběhlý seminář  s Pecárem v Ledči (28.10.) s cílem posoudit jejich 
trvalé zavedení. Diskuse uzavřena s následujícím závěrem:
- zájemci o systematickou přípravu na zkoušky, jejichž  úroveň není aktuálně schopna ZKO
zajistit vlastními silami, budou samostatně a ve své režii navštěvovat jiná specializovaná 
cvičiště   
- pro ostatní zájemce, včetně nečlenů ZKO, pořádat seminář v termínu jednou za čtvrtletí 
s výběrem příspěvku na úhradu nákladů (orientačně aktivní člen 250 Kč, aktivní nečlen 350 
Kč, divák člen 100 Kč, divák nečlen 200 Kč).
15) Výcvik v zimním období (11/09 až 03/10) schválen v rozsahu:

- Rašovec každá sobota  09-11 hod,  pokročilí i začátečníci
- Pivovarák       každá neděle  09-11 hod, začátečníci
                                                    14-16 hod  pokročilí               

Přidání výcvikových termínů či jejich změna po dohodě s instruktory možná.
16a) Do výcviku budou zařazeny výkonnostní kategorie,  jež budou ověřovat schopnost 
postupu účastníků ze začátečníků do pokročilých či završení výcviku začátečníků. 
Kontrolní cviky jsou stanoveny následovně: přivolání, kontakt, chůze, polohy,  
krátkodobé odložení vleže.   
Připravit Osvědčení o absolvování přípravného kurzu. Blažková P. 30.12.2009
16b) Pro pokročilé se bude ověřovat zkušebně zavedení dvou kategorií-
-  příprava zájemců  na zkoušky úrovně školitelné naší ZKO
- utužování a zlepšování získaných návyků a techniky součinnosti pes – psovod
17) V rámci ZKO ustavena z členů,  zájemců,  sekce Agility plánující do budoucna rozvoj 
této sportovní discipliny s případným přidružením dalších aktivit tipu Dogdancing, 
Dogfrisbee apod. 
Vytvořeny vlastní webové stránky www.agilityvledci.wbs.cz
Vložné za trening stanoveno s platností od 1.11.2009 na částku 50 Kč psovod/pes 
18) J. Prchalová podala informaci o iniciativě České televize Praha a jejím záměru natočit 
s naší ZKO „psího Mikuláše“. Datum konání: 11.11.2009 cca 15-17 hod
                                                  Místo konání: náměstí před DDM      
                                                  Osoby a obsazení : Mikuláš – Gampe 
                                                                                 Anděl    - Prchalová
                                                                                 Čert       - Blažek

Obdarovávaný pes      - Rozina 
Rozhovor za organizaci poskytne předsedkyně Blažková E.
Psí publikum – všichni psi a členové ZKO

 Ledeč n. Sázavou 01.11. 2009

Zápis vyhotovil: ing. B. Gampe                                         Zápis ověřila: Eva Blažková


