Poděkování předsedy výboru klubu a DR a ohlédnutí za uplynulými třemi lety 2015-2018.

Vážení členové klubu, vzhledem ke skončení našeho tříletého volebního období, ráda bych poděkovala
celému výboru i dozorčí radě za jejich práci, kterou pro klub / Vás , vykonávali .
Práce to byla mnohdy nevděčná a časově náročná, ale všichni jsme se jí snažili odvádět co možná nejlépe.
Nejvíce jsou samozřejmě v očích veřejnosti vidět klubové a speciální výstavy, které u nás mají již
dlouholetou tradici . Jsou vyhlášené i za hranicemi ČR pro svou originálnost i úžasnou atmosféru, kterou jim
dávají duše těchto akcí – paní Straková, Maturová, Krátká, Kořínková a také mnoho nejmenovaných členů i
přátel klubu. Ráda bych nyní i jim poděkovala za všechny ty hodiny nezištné práce věnované klubu v
uplynulých třech letech.
Kromě výstav proběhly ještě další zajímavé akce. Byl to v roce 2017 Kokrfest a letos na jaře Seminář výstavní
úpravy amerického kokršpaněla se Zygmuntem Stelmachem z Polska, který se setkal z řad členů s nebývalým
ohlasem .
Se všemi těmito akcemi úzce souvisí i nárůst členské základny, která se i díky těmto akcím za poslední rok
příblížila k hranici 100 členů.
V sobotu se konala speciální výstava ve stylu hipies, která se opět nesmazatelně zapsala do paměti
všech přítomných. I když horko bylo chvílemi k zalknutí, paní Straková a Maturová pracovaly celý
den s úsměvem . svým nadšením nakazily všechny přítomné a celá výstava proběhla ve veselé a
velmi přátelské atmosféře. Každý z účastníků si odnesl mnoho krásných dárků od štědrých
sponzorů, kterým tímto ještě jednou děkuji.
Myslím si, že nejsem jediná, kdo má pocit, že se za poslední tři roky změnila atmosféra v klubu a
že naše výstavy nejsou jen setkáním vystavovatelů, ale příjemným setkáním přátel.
Je za tím veliký kus práce, ale tím, jakou podporu nám při organizování klubových akcí dáváte, a
tím, že na ně jezdí stále více a více lidí, máme pocit, že naše práce má smysl.
Výbor je připraven ve stejném duchu pokračovat i v dalším volebním období, pokud dostane vaši
důvěru.
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