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Dobré odpoledne, dovolte mi, vás zase po roce vás přivítat na výroční členské schůzi ZKO 
Letohrad.  
 Letošní rok se v Letohradě nesl v rámci oslav 700let od první zmínky. Naší organizaci se to 
dotklo v tom smyslu, že jsme zorganizovali již 4. ročník našeho nočního závodu Kyšperecká 
Noc za pomoci města a reprezentovali jsme se na letohradském stadionu ukázkami výcviku 
našich členů a jejich psů. A dovolila bych si říct, že obě akce byli velice zdařilé. Pouze škoda, 
že na stadioně byl pro nás vyhrazen nevhodný čas a přišlo se podívat málo diváků. Ale díky 
těmto akcím se nám konečně podařilo „dohonit“ výrobce a nechali jsme si zhotovit 
reprezentativní oděv – vesty a kšiltovky. Každý kdo má zájem, má možnost se stát 
vlastníkem, stačí si, jen u mě objednat a zaplatit pouze náklady za výrobu. Vesty i kšiltovky 
mají velký ohlas a mám z toho upřímnou radost, že se nám to takto zadařilo a je hezké se 
dívat jak reprezentujeme organizaci. 
  Další důležitý mezník pro organizaci je, že již byla definitivně ukončena navážka na druhém 
placu a to za pomoci ŽSD, která si plochu pronajala a uvedla ji do nynější podoby. Z toho ale 
pro nás vyplívá další úkol a to navezení ještě „nějaké“ hlíny návrh a dorovnání do finální 
podoby. A tím by nám vznikla krásná rozlehlá druhá cvičební plocha, která již bude splňovat 
svými rozměry zkušební řády. 
 A na to bych navázala, že snad se nám zde podaří za pomoci pí. Radky Havelkové rozšířit 
výcvikové možnosti a budeme se i věnovat novému psímu sportu „obedience“. Je to vhodné 
pro jakékoliv plemeno i věk psa. Pokud budete mít zájem Radka vás jistě ráda seznámí s tímto 
novým odvětvím výcviku. 
 Vloni  jsme si zadali pár úkolů, abychom si to tady zvelebili, ale bohužel se toho zase mnoho 
nestihlo – spíše nezvládlo pro nedostatek zájemců o brigádnické hodiny. Stihlo se alespoň 
vymalovat tuto místnost, postavit nové pískoviště - snad pro budoucí generaci psovodů, 
zabetonovat sloupky na branky a na poslední chvíli se dodělává obkládání stropu v podkroví. 
Takže spousta práce se nám „převede“ do dalšího roku. 
 Dále bych vás ráda upozornila (tedy ty kteří ještě nezavítali) na naše nové internetové 
stránky. Nacházejí se na adrese: www.zkoletohrad.cz  a je to zásluha p. Šmerdy, který stránky 
vytvořil a stále se o ně krásně stará. Najdete tam všechny aktuality a plánované akce ZKO. Je 
tam i kolonka naši psi a psovodi, takže kdo jste se tam nenašel nebo máte již nějaké další 
aktuální informace tak je nahlaste p. Šmerdovi a ten je doplní.  
 A na závěr… Hlavní poslání našeho spolku je věnovat se výcviku a výchově psa. A to si 
myslím, že splňujeme a těší mě stálý zájem členů nebo nových zájemců o výcvik. Tak 
doufám, že se tu budeme stále scházet v hojném počtu ať v neděli u výcvikářů p. Hrobaře, pí. 
Hlavsové, pí. Plívové nebo v sobotu u p. Svobody či v týdnu u pí. Havelkové. Všem za jejich 
práci mockrát děkuji a važme si toho, že jsou ochotni tu každý týden s námi trávit a stále 
vysvětlovat a radit jak na ty naše psí miláčky. Díky samozřejmě patří i figurantům p. Orságovi 
a p. Hubálkovi. Děkuji všem kdo se podílejí na chodu cvičáku ať jsou to lidi z výboru nebo 
„jen“ zapálení členi.  
 Přeji vám příjemně strávené odpoledne a doufám, že dnes tu třeba vymyslíme další zlepšení 
výcviku a chodu cvičáku. Každý návrh či připomínka je vítaná ve volné diskuzi.  
 

Děkuji za pozornost. 
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