Zpráva předsedy Klubu Agility ČR
pro členskou schůzi konanou dne 21.11.2015
Rok 2015 se chýlí ke konci a tak je mou povinností zhodnotit činnost klubu a
informovat vás o ní.
Začala bych činností výboru, který pracoval dle svého nejlepšího vědomí a svědomí, a
to právě pro Vás.
Úspěšně máme za sebou všechny důležité akce letošního roku. Kvalifikační závody
mládeže i troje kvalifikační závody, z kterých byli vybráni ti nejlepší a mohli hrdě
reprezentovat české agility ve světě.
U výběru reprezentace nám výsledky a zkušenosti potvrdily, že nastavení výběru a konečné
rozhodnutí, kdo kam pojede, bylo velmi správné, tím mi dovolte pogratulovat Mistrům světa
Martině Magnoli Klimešové s Kiki, Petře Hamšíkové s Larou, Báře Sajdokové se Safi, Kačce
Malačkové s Jackie, Martině Konečné s Inchem, Adéle Havlíkové s Bejkou, Olze Edrové
s Bodym a Ditě Korcové s Pepe.
Dále ještě jednou Martině s Kiki jako vítězům European open 2015.
Děkuji oběma výpravám za skvělé výsledky i v jednotlivých bězích, mít na bedně hned tři
družstva najednou je velká čest.
Poslední srpnový víkend se v Rakousku konal závod IMCA a PARA. Druhé místo v soutěži
družstev patřilo českému družstvu medium ve složení Nikola Schovancová a Keisy, Radka
Mokrišová a Easy, Blanka Potočná a Zee a Adriana Slezáková s Arionem. Stejně tak stříbrnou
příčku obsadilo naše družstvo large, které běželo ve složení Eva Kočnarová a Lentilka, Bára
Mandíková + Wookie, Petra Sekerová a Ení a Adriana Slezáková s Crazym. V para obsadila
druhé místo Radmila Nováková s Joyem a třetí místo Hedvika Rychnovská s Bivojem.
Za takovými skvělými výsledky se skrývá mnoho dřiny, a to nejen týmů, které se na to musí
připravit, ale také všem okolo, aby závodník mohl přijet na závod a jen se plně soustředit na
běh, musíte mu vytvořit maximální bezstarostné zázemí a psychickou podporu, toto bohužel
stojí také nemalé finanční částky, za které musíme poděkovat všem členům klubu, protože
Vaše příspěvky a odvody ze závodů jsou maximálně využity právě pro prezentaci a rozvoj
českého agility.
Tím se dostáváme k dalšímu kroku vpřed do světa, a to bylo letošní pořádání
European open Junior v Rožnově pod Radhoštěm, tým utvořený Petrem Dostálem a
Michalem Stránským se zhostil pořadatelství na velmi dobré úrovni. Na dětech bylo vidět, že
si závod užívají a dobře se baví. A naši byli vidět, děkuji Renatě Mandové za přípravu a
podporu týmů
Zdenek Smrček – 1. místo děti small
Petra Vydrová – 2. místo děti small
Eva-Žofie Hlinková – 2. místo junioři small
Klára Hančová – 2. místo junioři large
Czech Gummy Bears – 1. místo large (Anna Pospíšilová, Denisa Sommerová, Klára
Hančová a Magda Bradáčová)
Czech lucky paws – 2. místo small + medium (Zdenek Smrček, Michal Horáček, Filip Ilkanič
a Kristýna Šonská)
Czech paws on fire – 3. místo small + medium (Denisa Sommerová, Dominika Machová,
Michaela Táflová a Kateřina Lustyková)

Každý z Vás jistě sleduje dlouhodobou podporu klubu naší mládeži, kde si postupně
připravujeme závodníky do dospěláckých kategorií. Letos nám končilo velké množství velmi
úspěšných osmnáctek, které doufám uvidíme příští rok ve velké repre.
U dětí ještě zůstanu, letos výbor klubu ve spolupráci s Flying Paws Sedlec uspořádal
Mistrovství české republiky mládeže za skvělého počasí v krásném prostředí ATC
Pasohlávky, děkuji všem zúčastněným za podporu této akce, buďte pyšní na to, že nikde na
světě se nepořádá Mistrovství mládeže v takovém počtu, že jsme naprostým unikátem i
v množství velmi dobrých týmů, pryč jsou doby, kdy běhalo pár lepších týmů a ostatní byli
jaksi dopočtu, dnes na sobě pracují děti od mala a vybojovat si Mistra republiky není v tak
velké konkurenci vůbec nic lehkého, tedy všem Mistrům velká gratulace.
Mistrovství České republiky v Liberci opět musel výbor jaksi uspořádat opakovaně
sám, letos jsme přizvali pomocnické ruce z OSA Hloubětín, Renato, moc děkujme.
Díky kvalifikacím jsme viděli na MR jen to nejlepší, což překvapilo i rozhodčí, kteří
zkonstatovali, že tolik kvalitních týmu na národním mistrovství nejen, že není obvyklé, ale je
i radost posuzovat.
Také tady si dovolím pogratulovat všem Mistrům republiky pro rok 2015.

Tak toliko chvály na sebe. Vím, že letošní rok, ač velmi úspěšný na výsledky, nebyl
nejúspěšnější na sponzory, je velmi těžké vést klub bez podpory jeho členů, tedy po česku se
umí velmi dobře kritizovat na sociálních sítích, tam to spousta členů ví nejlíp, jak to dělat, ale
přiložit ve skutečnosti ruku k dílu a říct – hele, já vám jdu pomoc, protože mám rád české
agility a jdu vám pomoc srdcem a vším, co umím. Takové lidi spočítáte na prstech jedné ruky,
několik let nám pomáhá vylepšovat systém a klubové normativy Tonda Palata a o web se
nezištně stará Petr Pupík, tedy by nám stačila i ruka válečného veterána. Podobné je to i
s pořadatelstvím vrcholných akcí, ale o to víc nás těší Váš zájem o to uspořádat pro Vás
alespoň některé akce (jako jsou kvalifikace), děkujeme. Snažíme se také včas určit a
samozřejmě zveřejnit důležité termíny na příští rok.
Apeluji tady na případné nové členy výboru, že je třeba né měnit zaběhnuté, ale
pomoci to rozvíjet a vylepšovat, proto není doba 2 roky výboru zcela dobře vymyšlená, než se
nový člen rozhlédne, je půlka volebního období fuč, a než se zaběhne, je druhá, a když má
přijít rozvoj a nové nápady, je vyměněn nebo nestačí tempu a odchází sám. Dnes není snadné
být ve výboru tohoto klubu, vše děláte ve svém volném čase a bezplatně, každý musíme
chodit do práce a také bychom rádi pracovali se svými pejsky, kdo v posledních letech viděl
mě nebo Standu běhat na závodech, na trénincích? Kdo z Vás se alespoň pokusil sehnat byť
sebemenší sponzorský dar? Ano, je to čím dál složitější…. Tedy potřebujeme pomoci,
potřebujeme srdcařské opory, kteří nám pomůžou udržet směr a rozvoj a potřebujeme mezi
sebe lidi, na které je možné se spolehnout, a kteří budou hrdí na to, co dělají, a budou za to
bojovat.
Takže ať už dnešní volby dopadnou jakkoliv, přeji Klubu, aby v jeho čele nestáli ti, co
na sociálních sítích ví všechno nejlépe a všechno by dělali jinak, ale ve skutečnosti nikdy pro
nikoho jiného než pro sebe nic dobrého neudělali, ale naopak – stáli v jeho čele ti, co pro něj,
a tím pádem pro nás všechny a naše čtyřnohé kamarády budou pracovat a snažit se vytvářet
co nejlepší podmínky nejen pro reprezentaci, nastupující dětskou a mládežnickou generaci,

ale i pro pořadatele všech závodů ve všech koutech republiky a Vaši pohodu při provozování
tohoto nádherného sportu.

Děkuji za pozornost
Michaela Caldová
předseda KAČR

