
Zpráva předsedkyně za rok 2009 
 

Dovolte mi, vás přivítat na výroční členské schůzi ZKO za rok 2009 a popřát vám 
klidně a příjemně strávené odpoledne.  

 
Měla bych vás tu seznámit s činností organizace, ale vzhledem k tomu, že téměř každý 

s funkcí ve výboru vám tu představí svůj „resort“, tak bych je jen opakovala. Tak vás 
seznámím s tím, co mě trápí a co bych chtěla na cvičáku změnit.  
 

Zase jsme o rok starší a stárne i okolí kolem nás. Jistě jste si všimli, že jsme naší 
chaloupku pronajímali a vydělala nám pár korun - přesnou částku uvede pí. Kotyzová ve své 
zprávě. Ale když se rozhlédneme, tak uvidíme jak hodně se naše chaloupka ničí. Vzpomeňme 
kolik úsilí a práce nás to stálo, než jsme jí vlastníma rukama postavili! A vzhledem k počtu 
odpracovaných brigádnických hodin, nejsme schopni jí dávat do pořádku, aby byla stále jako 
nová. Což je pro mě velká škoda. A tak bych chtěla znát vaše názory, jestli jste pro, aby se 
nadále pronajímala, anebo si ji necháme „jen pro sebe“. Sice budeme bez výdělku, ale to není 
vždy to hlavní. A o to déle nám vydrží v hezkém stavu. Cvičák máme v krásném prostředí a 
leckdo by nám ho mohl závidět, tak je zbytečné si to tu nechávat dobrovolně ničit. Jistě, 
„pařby“ tu mohou být i za naší nepřítomnosti, z venku to neovlivníme, ale ušetříme alespoň 
vnitřek vybavení.  
 

Během roku naše organizace pořádá pár akcí, ale je v našich silách jich udělat ještě 
více a třeba právě využít i naši chaloupku ať neleží ladem. Všechny akce, mimo našich 
závodů -  Kyšperecká Noc a Zlatá kost, pořádáme až na výzvu někoho z venku a to je škoda. 
Máme tu zkušené psovody a jejich psy, tak bych byla proto je více propagovat. Je ale 
zapotřebí najít mezi námi schopného organizátora a tvůrčího člověka. Líbilo by se mi, 
kdybychom spojili své síly a udělali si tu v létě třeba malý tábor. Prostory máme ideální, 
stravování není problém zajistit a tak nám už zbývá jen najít toho správného organizátora, 
vycvikáte, figuranta a zájemce o tábor. Podle zájmu bychom se mohli věnovat stopám, 
poslušnosti, obranám a pro rozptýlení frisbee, záchranařině - nápadům se meze nekladou.  
 

Každý rok tu lamentuji, kolik se toho za ten rok stihlo, či naopak zase nestihlo. 
Nejsem si jistá, jestli to má význam. Takto v textu se to vždy ztratí a na konci mého příspěvku 
už nevíte, o čem jsem tu hovořila. Proto doufám, že hospodáři si připravili svoji zprávu, ze 
které bude jasné, co je potřeba udělat a zrovna si tu určité úkoly můžeme rozebrat. Každý 
podle svých možností. Je zbytečné tu po place honit mládež s kolečky s kamením, když je tu 
potřeba spousta věcí opatřit nátěrem apod. lehčí práce. 
 

Co více dodat? Jsem ráda, že v neděli se tu stále scházíme v hojném počtu. A výsledky 
jsou vidět, buď ve formě vykonaných zkoušek nebo podle výsledků na závodech. Příští rok se 
zase bude konat celoroční závod „Podorlická Liga“ kterého se pravidelně účastníme. Jen je 
škoda, že málo našich členů je ochotno na tyto závody jezdit a sbírat body pro organizaci. A 
tak se v startovním poli začínáme ztrácet. 

 
Jen bych chtěla podotknout, že díky tomu, že pořádáme zkoušky, jsme vloni dostali od 

ČKS dotaci a letos jí doufám dostaneme znovu. Takže opravdu není na škodu být vidět. 
Snažme se o to, ať jsou naše výsledky se psy co nejlepší a dělejme jen dobré jméno naší 
organizaci. 
 

Přeji Vám všem a Vašim nejbližším hodně zdraví a pohody do dalšího roku. Děkuji za 
pozornost. 
 



V Letohradě 19.12.2009    Dita Silberová 


