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Vážení přátelé a milí hosté,  
 
   Vítám vás na výroční schůzi naší organizace. Mám za úkol vás seznámit, co se 
událo v roce 2011 a co je v plánu pro rok 2012. Nebudu zde uvádět úspěchy 
jednotlivých členů, o tom vám popovídá výcvikář, ale tímto bych mu chtěla 
poděkovat za jeho práci a za to, že se rád, se svými zkušenostmi podělí 
s ostatními. Je to člověk na správném místě a jsem šťastná, že je zrovna u nás 
v organizaci nebo naopak, že mohu být já tady s vámi.  
 
     Rok 2011 bych nazvala, že byl ve znamení zvelebování ZKO - dala se nová 
střešní krytina na chaloupku a postavili se zděné plenty. Dvě zásadní věci, které 
ovlivní chod ZKO.  
     Konečně nám přestalo zatékat střechou do kuchyně a doufám, že už máme 
střechu na celý život. I když jsem u odstraňování staré střešní krytiny chyběla, 
tak dodatečně děkuji všem obětavcům, kteří se na tom podíleli. 
    Plenty nám zase vypomohou při nácviku obran, každému zájemci usnadní 
práci, že nemusí 10 minut chystat plenty na to, aby si 10 minut zatrénoval a 
dalších 10 minut uklízel. Takto si může každý kdykoliv přijet a zacvičit si bez 
zbytečného běhání a zdržování. A hlavně, nemusíme se bát, že nám je někdo 
odcizí. Děkuji všem kdo místo toho, aby na táboře odpočíval, tak zaťal svaly a 
šel nakládat a skládat cihly. A velké díky patří i těm, kteří si postavili „svou 
vlastní plentu“. Bez toho nadšení pro věc, bychom je stále ještě neměli.  
   Ale stále máme spoustu úkolů na příští roky. A co bych chtěla zvládnout 
v tomto roce: omítnutí plent, přístřešek pro diváky u obran + úvazy pro psy, 
zabezpečení a dokončení lávek pro přechod na druhý plac a dorovnání terénu u 
druhého placu. Toto jsou jen zásadní věci, jinak mám spoustu dalších vizí a 
plánů jak zkrášlit okolí cvičáku. V debatě to pak můžeme probrat a ráda si 
vyslechnu i nápady vás ostatních. A klidně můžeme domluvit i termíny brigád 
jak se vám budou hodit.  
 
   V červenci, stejně jako vloni, jsme pořádali tábor pro naše členy. Byl to krásně 
strávený týden, i když počasí nám ze začátku moc nepřálo. Ale pak se 
umoudřilo a tak se stihla spousta práce, jak jsem již poznamenala.  
 
     Závod, který každoročně pořádáme je Kyšperecká noc a dovolím si tvrdit, že 
rok od roku nám stoupá počet závodníků tak i kvalita závodu. Což mi dělá 
velkou radost a je to i velká zásluha sponzorů. Bez nich by náš závod nebyl pro 
závodníky tak atraktivní. 
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   Letos jsme pořádali 2 výcvikové víkendy v agility. Účastníci byli naším 
prostředím a zázemím nadšený a rádi by jezdili k nám častěji. Zádrhel je ale 
v tom, že nevlastníme překážky. Musíme si je složitě půjčovat a tím se celý 
víkend pro zájemce prodražuje a tím i my přicházíme o zisk. Až vyřešíme 
buňku, ve které máme nářadí a někde zvětšíme prostor pro tyto věci, ráda bych 
do překážek investovala. ZKO by se mohla rozvíjet i tímto směrem. Závody 
v agility jsou velmi líbivým sportem i pro širokou veřejnost, tak zde by se dala 
vydělat i nějaká ta korunka. Pokud letos znova seženeme překážky na půjčení, 
tak v druhé půlce července zde budeme pořádat prodloužený víkend. Již teď se 
mi ozývají zájemci.  
 
    Vzhledem k tomu, že ZKO nemá mimo členských příspěvků žádný jiný 
příjem (vyjma pár sponzorů), tak se musíme zamyslet jak k nějakým penězům 
přijít. Jen roční provoz chaloupky toho dost spolkne. Takže bych byla pro to jí 
nechat zviditelnit, ať si na sebe vydělá. A tak jsme letos podali požadavek na 
ČKS na pořádání výběrového závodu pro mládež a ta nám to odsouhlasila.     
Takže letos 26. 5. pořádáme tento závod. Sponzora již mám dohodnutého, ale 
bude potřeba spousta pomocných rukou. Budu ráda pokud se mi sami nahlásíte, 
ať vím, s kým vším mohu počítat, že rád vypomůže. Dostane se k nám spousta 
cizích lidí, kteří se pohybují kolem kynologie, tak bych si nerada udělala ostudu. 
Chci, aby to byl závod na úrovni. A tím i my získáme určité zkušenosti a třeba 
jednou můžeme pořádat i mistrovství republiky. 
 
   K přihlédnutím výdajům ZKO navrhuji zvýšit poplatky u začátečníků. 
Poněvadž nemají povinnost odpracovat brigádnické hodiny. Tak jako 
kompenzaci k ostatním členům dělám tento návrh: 
 
Každý zájemce o výcvik – začátečník bude mít na výběr: 
10 lekcí za 500,-Kč anebo celý rok za 1000,-Kč. Podmínkou je, že pokud budou 
chtít další rok pokračovat, tak již musí zaplatit vstupní poplatek a stát se řádným 
členem organizace, ale už bude mít příspěvky nižší jako my ostatní. 
 Pokud po ukončení deseti lekcí bude mít začátečník ještě zájem o výcvik, může 
si v daném roce dokoupit dalších 10 lekcí za stejnou cenu. Obě varianty si 
zájemce musí vybrat ten daný rok, kdy zahájí výcvik. 
 
Toto je tak v kostce, co všechno důležitého se událo v naší ZKO nebo alespoň 
jak to vidím já. Chci, aby organizace vzkvétala a rostla a doufám, že mě v tom 
budete podporovat a pomáhat.  
  Budu se opakovat, ale chtěla bych poděkovat za skvělou práci Pavlu 
Hrobařovi. Ač výcvikář tak tu dělá první poslední… i jako údržbář se neztratí.  
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    Pak velké díky Aleně Kotyzové, ač sama se psy nemůže cvičit, tak stále se 
vzorně stará o naše účetnictví a dává do toho spoustu svých sil. Protože podat 
všechny podklady k daňovému přiznání či k žádosti o dotaci od ČKS – to chce 
pevné nervy a spoustu času.  
                                                                                  Děkuji 


