
Zápis z členské schůze
ZKO 730 Ledeč nad Sázavou konané dne 9. 4. 2009

Na schůzi se sešlo celkem 14 členů ZKO a jeden host (viz prezenční listina). 
Uskutečnila se v prostorách salonku Caffeebaru v Ledči. Odsouhlasen zapisovatel Mgr. Olga 
Růžičková a ověřovatel zápisu pan Jaroslav Valoušek.

1) Volba nového předsedy a jednoho člena revizní komise
Vzhledem k tomu, že stávající předsedkyně Veronika Nechvátalová Plicková se 

stěhuje pryč z Ledče nad Sázavou a nebude moci nadále svou funkci zastávat, bylo nutné 
zvolit nového předsedu ZKO. Navržen byl jediný kandidát a to Eva Blažková. Byla zvolena 
jednomyslně všemi 15 přítomnými členy. Za člena revizní komise místo Evy Blažkové byla 
navržena Ivana Vejsadová a taktéž jednohlasně zvolena. Veronika Nechvátalová Plicková 
zůstává čestnou předsedkyní ZKO, ostatní členové výboru zůstávají beze změny.
Za nové sídlo organizace se v souvislosti se změnou předsedy odhlasovalo bydliště nové 
předsedkyně Evy Blažkové.

Nové sídlo ZKO 730 Ledeč n Sázavou:
Hradec 82, Ledeč nad Sázavou, 584 01
Tel. (předsedkyně) 605 744 123

Složení výboru ZKO ke dni 9. 4. 2009 je tedy následující:
předsedkyně: Eva Blažková
čestná předsedkyně: Veronika Nechvátalová Plicková
jednatelka: Mgr. Olga Růžičková
pokladník: Ing. Jana Prchalová
revizní komise: předseda – Ing Bernhard Gampe, členové - Veronika Malimánková,
Ivana Vejsadová

2) Logo

Ve finále soutěže o logo naší ZKO se utkal návrh Jakuba Nováka a návrh Kristýny 
Brabcové. Hlasováním v poměru 10:4 zvítězil návrh Kristýny Brabcové. Vítězka obdržela 
cenu ve formě finanční hotovosti 1000Kč a přenechává tímto logo k užívání naší ZKO (bude 
uváděna jako autor loga). Odměna za druhé místo činila 500 Kč. Odměny byly při vyhlášení 
výsledku soutěže předány oběma autorům osobně.

3) Různé
Jana Prchalová podala informaci o přidělení dotace městem Ledeč n. Sázavou ve výši 

10.000Kč a dále informovala o vypořádání všech pohledávek spojených s nákupem klubovny 
a o průběhu jednání o její instalaci. Dále sdělila, že máme objednaný kotec od p. Ocha, který 
bude na cvičáku sloužit jako odkládačka. Veronika Malimánková informovala o průběhu 
výroby boxů pro psy a o aktivním přístupu pana Valouška, který pomáhá se zařizováním 
technických věcí na cvičáku. Webmaster (Eva B.) uvede p. Valouška mezi sponzory na našem 
webu. Eva Blažková nabídla starší nábytek pro vybavení klubovny.

Olga Růžičková informovala o vybrané instituci pro založení účtu – jedná se o 
záložnu Fio, kde vstupní vklad činí 1Kč a všechny služby jsou zdarma. Účet bude založen po 
vyřízení všech formalit spojených s volbou nového předsedy. Byla podána informace o 



možnosti zřízení služby tzv. transparentního účtu – o této možnosti zajistí jednatelka 
podrobnější informace do příští schůze.

Odstupující předsedkyně Veronika Nechvátalová Plicková připomněla pořádání 
zkoušek ZZO na našem cvičáku v průběhu podzimu. Předběžnými „kandidáty“ na zkoušku 
jsou: B. Gampe, Z. Malimánková, P. Blažková, D. Koudelová, J. Valoušek, I. Vejsadová,
V. Malimánková, J. Prchalová, L. Mucha a A. Sahulová. Na ČKS je potřeba nahlásit zájem o
uskutečnění zkoušek včetně konečného seznamu účastníků nejpozději během července 2009.

Host - paní Dana Marková projevila zájem účastnit se našich lekcí a nabídla 
metodickou pomoc a poradenství případným zájemcům o výstavy.

Informace o kurzech obrany, aportu a stop a o psích táborech pořádaných 
v Chlístovicích u Kutné Hory lze nalézt na www.figurant.estranky.cz.

Příští schůze by se měla uskutečnit na přelomu června a července 2009.

Zápis vyhotovila: Mgr. Olga Růžičková
Příseka 15. 4. 2009

Zápis ověřil: Jaroslav Valoušek
Ledeč n. Sázavou ……


