Zápis z výroční členské schůze (VČS) ZKO 730 Ledeč nad Sázavou
konané dne 24. 02. 2014
Na schůzi se sešlo 14 členů ZKO (ze stávajících 22) a dva hosté. Uskutečnila se v restauraci U
Řeky v Ledči n/S. Projednány byly následující body:
1) Zahájení,
Provedl člen výboru ZKO Gampe B.
2) stanovení zapisovatele, ověřovatele a návrhové komise
Řízení VČS: Gampe B.
Zapisovatel: Gampe B.
Ověřovatel: Vejsadová I.
Návrhová komise: Storož, Vejsada
Přivítání přítomných a zahájení jednání VČS kontrolou přítomnosti (ing. Gampe). Při účasti
63,63% je VČS usnášeníschopná.
Pokračováno volbou funkcionářů – jednomyslně zvoleni výše uvedení členové.
3) Kontrola plnění závěrů minulé VČS
Kontrola provedena I. Vejsadovou. Hodnoceny jako většinově splněné s výjimkou následujících
záležitostí
- Flyball r. 2013 nerealizováno pro chybějící tréninkový box a nedostatečný tlak zájemců o tuto
disciplínu – zatím se odkládá.
- připojení klubovny na elektro síť – nebylo provedeno pro trvající uzávěru MěÚ do schválení
aktualizované verze územního plánu – zůstává ve sledování.
- zkoušky ČKS – nejdříve váhání zájemců a následné nepřidělení termínu ze strany ČKS (nebyly
již volné)
- figurant – není vhodné personální obsazení – snad v r. 2014 ve vazbě na rozšíření čl. základny a
spolupráci s K. Ochem.
VČS bere na vědomí zprávu revizní komise.
4) Zpráva o činnosti za rok 2013
Předsedkyně E. Blažková informovala přítomné o aktivitách ZKO v oblasti výcviku všeobecné
poslušnosti pokročilých, navázání spolupráce s K. Ochem vedoucím přípravu zájemců o složení
zkoušek ZZO. Aktivity pro děti a mládež, akce pro veřejnost (Majáles, Loučení s prázdninami),
společné výlety – hodnoceno pozitivně.
I.Vejsadová s Rózou absolvují pravidelné pátky ve stacionáři Petrklíč a ÚMP Háj v rámci
canisterapie. Potřebnou zkoušku složila v r. 2013 i Blažková P. se svým Lakym – veřejné
působení zatím pro nedostatek volných kapacit neprováděno.
Webová a nástěnková aktivita prezentující činnost v naší ZKO.
Mobility podzimní fáze na dobré úrovni, zimní pro opadávající zájem účastníků omezena a vede
se diskuze o způsobu pokračování.
V závěru roku založení internetového zpravodaje o ZKO „Ledečský Štěk“- dosavadní odezvy
optimistické ze strany autorů příspěvků tak i obce čtenářské.
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Gampe B. doplnil informaci o fungování začátečníků. Jejich řadami prošlo v r.2013 psovodů 10
se svými psy z nichž někteří se současně stali následně i členy naší ZKO (Samek, Matlach), Za
dosažené výsledky stojí za pochvalné připomenutí Pešková s Viky, Krajanský s Rózou. Pochvalu
z jiného soudku si zaslouží i pan Zavřel (z Prahy) za jeho velmi iniciativní přístup k volnočasové
brigádní aktivitě ve prospěch naší ZKO.
Za oblast Agility podávala informaci Blažková Petra. Z bývalých začátečníků vyrostli v roce
2013 až do republikových kvalifikačních závodů Štefánková a Slavík (host a příznivec).
Ze současných účastníků této naší sekce jsou tři držitelé výkonnostních průkazů. Kladnou odezvu
mezi účastníky měl Petrou organizovaný NEOFIKO závod.
VČS bere na vědomí zprávu předsedkyně ZKO včetně doplnění za začátečníky a agility
5) Zpráva o hospodaření za r. 2013
Hospodář B. Gampe podal zprávu o hospodaření za rok 2013.
Členskou základnu v r. 2013 tvořilo 22 členů a 1 host. K 31.12.2013 ukončili své členství v ZKO
Samek V., Štychová V., Malimánková V. Hostování ukončila Štefánková L.
VČS schvaluje předloženou zprávu o hospodaření ZKO za r. 2013 bez výhrad.
6) Zpráva revizní komise za rok 2013 – I. Vejsadová
- Nový web – dílčí úpravy provedeny, generální změna zatím stále odložena, přestože doména
zkoledeč je v držení.
- Revize pokladny a účetních dokladů – splněno, dokladová část, pokladní kniha a výpisy z účtů
banky předloženy ke kontrole a zkontrolovány – nesrovnalosti nezjištěny.
VČS schvaluje předloženou zprávu revizní komise ZKO bez výhrad.
7) Koncepce pro rok 2014
Předsedkyně E. Blažková zmínila nejprve
1) veřejně prospěšné aktivity organizace a jejich pokračování i v r. 2014.
Za nosné jsou zde i nadále považovány a budou podporovány:
- pravidelné výlety do blízkého i vzdálenějšího okolí
- Majáles, Psí loučení a Posázavský Bob
- na požádání spoluúčast na akcích pořádaných DDM či přilehlými dětskými tábory
2) Všeobecný výcvik:
- transformace Mobility do formy lákavé jak pro účastníky, tak i pro cvičitele s přesunem
termínu na čtvrtek a s předpokládaným zahájením cyklu od 04/14
- pořádání zkoušek pro začátečníky a pokročilé – vyžádat u ČKS termín pro uskutečnění ZZO,
Dne 15.03.2014 proběhnou na Rašovci v rámci přípravy neoficiální zkoušky ZZO.
- otevřená zůstává záležitost figuranta a obrany budou pro případné zájemce zajišťovány po
vzájemné domluvě externě.
- pokračování v začátečnických sobotách pro zájemce z řad veřejnosti
- výcvik pokročilých bude rozdělen na část nedělních volnočasových aktivit (vede Blažková E.) a
středečního specializovaného vzdělávání zaměřeného na sportovní kynologii. Pro tuto oblast
aktivit zajistit funkční makety.
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3) Agility:
- rozvoj sportovních aktivit, získání výkonnostních tříd pro stávající držitele průkazů
- rozdělení agiliťáků do dvou výkonnostních skupin pro možnost modifikace tréninkových
podmínek
- výcvik pokročilých zájemců L. Slavík ve Světlé n/S (M. Gál pro úraz aktuálně vyřazen
z funkce)
- zorganizování víkendového semináře pro zájemce o metodách a rozvoji výcviku agility
- organizace a pořádání klubových závodů v Ledči, včetně účasti na oficiálních akcích
- oprava opravitelných či pořízení nových překážek za ty neopravitelné
4) Členská základna:
- 22 členů v roce 2013 přetaveno na 22 členů vstupujících do r. 2013
- úbytek tří proti přírůstku tří nových
- v počátku roku přijati Pešková J., Krajanský K., Sahulová A.
5) Ledečský Štěk
- pokračovat v profilování náplně a čtenářské základny
- zveřejňovat na nástěnce ZKO tištěnou formu
- rozesílka příznivcům ZKO z řad mimo Ledče n/S
VČS ukládá výboru ZKO rozpracování obsahu zprávy na jednotlivé úseky činností a jejich
postupnou realizaci v rámci roku 2014.
Výbor ZKO
8) Schválení rozpočtu na rok 2014
Přednesl B. Gampe ve vazbě na potřeby jednotlivých sekcí ZKO a současnou ekonomickou
situaci ZKO.
Plán investic:
- dle finančních možností další úpravy klubovny – odsouhlaseno
- oprava a pořízení překážek pro agility odsouhlaseno
- dle finančních možností viadukt pro AGI – odsouhlaseno již pro r.2013
- makety pro výcvik obran VV
- Rozpracování jednotlivých bodů do realizační fáze zajistí průběžně výbor ZKO.
VČS schválila plán investic pro rok 2014.
9) Funkce člena výboru
Pro zefektivnění činnosti organizace navrženo P. Storožem opětovné rozšíření výboru ZKO na
čtyři členy.
V souladu se stanovami byla navržena a jednomyslně odsouhlasena novou členkou výboru dnem
provedení volby Pešková Jana.
Zbylé složení výboru a revizní komise zůstává beze změny.
VČS schvaluje navržené rozšíření výboru ZKO o Peškovou J..
10) Diskuse
Diskuze probíhala průběžně k jednotlivým projednávaným bodům.
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Zapsal: ing. B. Gampe v.r.

V Ledči n/S 02. 03. 2014

Zápis ověřila: I. Vejsadová v.r.

V Ledči n/S 04. 03. 2014

Přítomní:
Členové - Blažková E, Blažková P, Flégrová, Pešková, Storož, Vejsadová, Vejsada, Valoušek,
Kočová, Prchalová, Růžičková, Starostová E, Čechová, Gampe
Hosté
- Slavík, Starostová
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