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Dobré odpoledne, dovolte mi vás zde přivítat a seznámit vás, co se v loňském roce uskutečnilo 
v naší organizaci. 
   

 Po zimě se k nám na cvičák nějak pozapomněli vrátit členové. A tak jsme skoro celý rok 
cvičili v malém počtu. Ač se nám tedy letošním rokem zmenšila základna, tak cvičíme stále dál a 
možná právě proto i důkladněji. Protože je na každého psa i psovoda více času. 

 
 Úspěchy uslyšíte ze zprávy výcvikáře, ale i tak musím jménem organizace poděkovat za 

skvělou reprezentaci p. Hrobařovi a sl. Plívové.  
 
Dá se říci, že hlavní poslání organizace plníme – cvičíme své psy a na důkaz toho plníme 

zkoušky. Bohužel, jak jsem již poznamenala, tak nyní dochází na cvičiště méně členů a tak uspořádat 
zkoušky začíná být problém z důvodu minimálního počtu 5 psů, kteří musí nastoupit.  

 
Řada z nás již má spoustu zkoušek, že již nemůže se psem nastoupit anebo druzí teprve své 

psy zdokonalují a tak ještě nastoupit nemohou. A tak jsme zkoušky uskutečnili pouze za „výpomoci“ 
členů jiných organizací, kteří si k nám přijeli zkoušku zkusit a i splnit. A tak doufám, že příští rok 
bude úspěšnější a budeme je otevírat klidně i jen sami pro sebe. 
 

Jsem strašně ráda za areál, který tu máme, protože díky našemu zázemí můžeme uspořádat 
spoustu věcí. Letos, vlastně již vloni na jaře jsme konečně dokončili druhý plac – vysbírali největší 
kameny a pak oseli trávou. Během léta už jsme i sekali a mimo třech míst kde jsou mírné prohlubně a 
kde se drží voda, je terén krásně rovný. Takže letos máme za úkol plac dorovnat a pak už jen sekat a 
sekat, aby nám trávník pěkně zhoustnul. Pak máme plán připevnit plenty, které tam budou natrvalo, 
aby si kdykoliv a kdokoliv z nás mohl jít zatrénovat.  

 
Vloni se stihlo celkově hodně práce a to i díky tomu, že jsme pořádali tábor a při něm, když 

psi odpočívali tak pánečci nezaháleli a pracovali. Velké díky patří p. Motlovi z Kunčic, který neváhal 
a přijel s traktorem a usadili jsme můstky přes potůček, a že to byl úkol nelehký. Traktor hodně často 
jel i jen po dvou kolech …, ale stále to ještě není dodělané a tak máme práci i na letošek. 

 
Během roku se natřeli okna, která to velice nutně potřebovala, uklidila se buňka, dorovnal se 

terén na malém placu, dorovnala se příjezdová cesta, přidělali se branky, ušili se sedáky na židle a do 
kuchyně se přidal poslední díl kuchyňské linky. Velké díky taky patří tady p. Taclovi, který nám 
zajistil materiál a navýšil terén za kotci. A tak je již neohrozí přímá voda z rybníku. A díky jeho úsilí 
jsme konečně dali do pořádku i prodej a zapsání na katastr pozemku, který jsme již kdysi odprodali p. 
Révusovi. Doufám, že i letos s p. Taclem budeme takhle krásně spolupracovat a naše sousedské 
vztahy budou stále skvělé.  
 

V loňském roce jsme ale taky něco nestihli, ale bohužel za to mohli převážně peníze. Na 
začátku roku jsme se dohodli, že zakoupíme větší traktůrek, aby sekání obou placů netrvalo tak dlouho 
– s tímto stávajícím se oba placy sekají minimálně 5hodin a těžko se shání řidič, který by byl ochotný 
a časově schopný to sekat co 14 dní.  Ale již během léta jsme zjistili, že ta plíseň, která se drží nad 
oknem v kuchyni, není ze srážení vlhkosti, ale že nám teče střechou. Po důkladnější prohlídce jsme 
zjistili, že krytina na střeše je v dezolátním stavu a musíme jí vyměnit. Takže z koupě traktůrku sešlo a 
peníze se použijí na střechu. Po domluvě dvou firem jsme vybrali, že použijeme plechovou střechu a 
ujme se toho firma HDK Choceň. Firma přislíbila, že do října, kdy jsme pořádali závody, stihne 
střechu vyměnit. Bohužel se tak nestalo a stále je na chaloupce stará střecha a tak se modlíme, aby 
vydržela zimu. Od smlouvy tedy odstupujeme a musíme po zimě sehnat jiného dodavatele.  Ještě jsme 
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chtěli místo staré buňky na nářadí, zakoupit lodní kontejner a zvětšit tím prostor pro nářadí, ale díky 
nedostatku peněz je to odloženo na neurčito. 
 

Letos to s financemi nebude nějak růžový a tak budeme rádi, pokud zaplatíme střechu a ještě 
nám něco zbude. Letos jsme dostali dotaci od ČKS pouze 8 tis. (vloni to bylo 22 tis.) a jak jsem již 
říkala, členská základna se nám zmenšila. A ještě jsme udělali změnu a vstupní poplatek se bude platit 
až druhý rok po zaplacení ročního poplatku. To abychom neodrazovali hned první rok zájemce o 
výcvik. Pokud je ale cvičení bude bavit tak další rok by již vstupní poplatek zaplatili a byli by za 
právoplatné členy. 

 
Takže peněz bude méně a tak bych chtěla apelovat, že co si neuděláme, to nebudeme mít. 

Nikdo nám nic zadarmo nedá tak se snažme ať alespoň každý z nás má odpracované brigádnické 
hodiny a alespoň tímto vypomůže naší organizaci. 

 
Doufám, že zase nějaká organizace projeví zájem a pronajme si cvičák na letní tábor. Jiné 

příjmy již mít nebudeme. Více informací nám jistě poskytne v pokladní zprávě pí. Kotyzová.  
 

Letos budeme pořádat již sedmý ročník závodu Kyšperecká Noc a již nyní se na něj těším. 
Poněvadž každým rokem nám pomalu stoupá počet závodníků a tzn., že se jim u nás líbí. Což je pro 
mě a pro všechny, kteří se na přípravách podílí, velká odměna.  

 
Každým rokem se účastníme Letohrátek, které pořádá město Letohrad a i tam slyším samé 

kladné odezvy. A těm, kteří tam jsou se svými psy, taky patří velký dík. Protože kdo to nezkusil, tak 
neví, jaká je dřina udržet psa 4 hodiny v pohotovosti a neustále ho „nutit“ do překážek, ač je to za 
pamlsky. Takže ještě jednou děkuji všem, kdo tam byl a věnoval tomu čas a energii. 
 

A co říci na závěr? Jsem moc ráda, že tu máme dobrou partu a těším se na každou neděli, že se 
tu sejdeme, pocvičíme a ještě příjemně pokecáme. Škoda, že těch neděl není v roce více. A tak se 
těším, až se tu sejdeme, třeba v létě na táboře nebo při jakékoliv jiné příležitosti.  
 

Všem přeji příjemnou zábavu a těším se na diskuzi, kde můžeme probrat co, a jak na 
organizaci vylepšit. 
 

Všem také přeji mnoho úspěchů v novém roce a hlavně hodně zdraví. 
 
 
 
Děkuji za pozornost. 
 
Dita Silberová 
 
 
 
 
   
 
 


