Zpráva předsedy Klubu Agility ČR
pro členskou schůzi konanou dne 7.12.2013
Rok 2013 se chýlí ke konci a tak je mou povinností zhodnotit činnost klubu a informovat vás o ní.
Začala bych činností výboru, který pracoval dle nejlepšího vědomí a svědomí pro Vás. Úspěšně
máme za sebou mistrovství republiky 2012 a 2013 i mistrovství mládeže po oba roky. MR 2012 bylo
jako malá oslava 20 let od založení klubu. MR 2013 mělo nejvyšší účast . Všem, kdo se podíleli na
jejich pořádání, děkujeme a vítězům gratulujeme. Nejvýznamnější akcí v době volebního období
tohoto složení výboru bylo nezpochybnitelně MS 2012 v Liberci, které za pomoci některých z Vás
bylo vyhodnoceno komisí FCI jako historicky nejlepší. Čímž ještě jednou velice děkuji.
Výbor za vydatné pomoci Karin Divišové a Michala Krejčího splnil úkol daný členskou schůzí a to
přeložit a schválit Řád agility FCI a následně upravil soutěžní řád.
Během období byla ukončena spolupráce s výhradním sponzorem a podepsána spolupráce se
sponzorem novým, děkujeme firmě ROYAL CANIN. Věříme, že tato spolupráce bude pokračovat i
nadále.
Dála bych chtěla poděkovat ČKS za podporu našeho sportu, od kterého se díky Zdeňkovi Spolkovi
podařilo získat i další podporu naší mládeži.
K dnešnímu dni se nám rozrostla základna na úctyhodných 1396 členů a doufám, že ještě poroste a to
co nejvíce mezi světem obdivovanou českou mládeží.
Velký dík a gratulace patří všem, kteří rádi reprezentovali náš Klub Agility ČR na mezinárodních
soutěžích EOJ, IMCA, PAWC, EO a MS. Zvlášť bych ráda poděkovala za zviditelnění českého agility
Zlatým holkám z MS 2012 ( Petře Hamšíkové, Martině Klimešové, Nikol Schovancové a Kateřině
Malačkové), dále samostatně vicemistryni světa 2012 Kynologovi roku Petře Hamšíkové a letošnímu
vicemistrovi světa Radovanovi Liškovi.
Pro další období jsme pro Vás odsouhlasili koncepce reprezentací a pořadatele MRM, všem, kdo se
podílí na těchto akcích, děkuji a jejich spolupráce si velmi vážíme.
Na závěr mé zprávy bych ráda poděkovala všem členům výboru a KRKu.

Jelikož nás čeká volba nových členů výboru a KRKu, žádám vás o pečlivé zvážení, koho budete volit.
Práce výboru je velmi náročná na čas poskytovaná pro klub zdarma a to by si všichni noví kandidáti
měli uvědomit dříve, než se přihlásí ke kandidatuře. Výbor takřka neustále projednává spoustu témat a
problémů a mimo to si každý člen plní své povinnosti, vyplývající z jeho funkce. Je velmi náročné pro
ostatní členy výboru, když pak jeden či více z nich svou práci neprovádí nebo na ní nemá čas.. Proto
prosím, přistupujte k volbě zodpovědně a s rozvahou.

Děkuji za pozornost
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