Vážené členky a vážení členové Klubu agility ČR,
ráda bych vás jménem výboru klubu informovala o jeho činnosti během předešlého roku. Výbor pracoval ve
stejném složení jako v roce 2016, jmenovitě: Stanislav Mašek, předseda, Adriana Slezáková, místopředseda,
Petr Dostál, Alena Zbožínková a Jana Urbanová.
S velkou spokojeností všem členům oznamuji, že se výboru během jeho funkčního období podařilo splnit
jeho hlavní cíle, které si zadal a předeslal:
1. Podařilo se navázat spolupráci s firmou BRIT, jež se stala hlavní partnerem klubových akcí, a tato
spolupráce přinesla ovoce nejen v množství hodnotných cen, poskytovaných na těchto akcích, ale měla
a má i kladný dopad na klubové finance.
2. Taktéž situace s absencí oficiálního delegáta FCI byla zdárně vyřešena, kdy se Eva Lačňáková z původně
dočasného zástupce Klubu na jednáních FCI stala po potvrzení členskou schůzí v roce 2016
plnohodnotným delegátem FCI.
3. Ve spolupráci s dalšími spolky a osobami byly uspořádány kvalifikační závody na vrcholové mezinárodní
soutěže i na MČR dospělých a mládeže.
4. Klub agility byl zapsán do spolkového rejstříku pod spisovou značku L 4159, vedenou u Městského
soudu v Praze. Jeho obchodní jméno je tedy v plném znění Klub agility České republiky, z. s.
Problematika zapsaného pobočného spolku Oblastní skupina agility, Agility klub Třebíč, IČ: 670 07 490
je řešena ve spolupráci s právníky tak, aby došlo k vypořádání a výmazu tohoto záznamu ze spolkového
rejstříku.
5. Členská schůze uložila výboru s platností od 1. 1. 2017 zapracovat do platných řádů možnost pořadatele
uspořádat závody na ploše menší, než je stanoveno platnými normativy, za předpokladu, že delegovaný
rozhodčí (popř. delegovaní rozhodčí) s tím souhlasí a pořadatel tuto skutečnost musí předem zveřejnit v
propozicích tohoto závodu, včetně rozměru parkuru (ve formátu XX × YY m). Tento úkol byl řádně
splněn.
Dva nejdůležitější cíle výboru můžeme s radostí také označit za splněné.
6. Pořádání MS bylo na základě smlouvy svěřeno do dobrých rukou Michaely Bakrlíkové, která jej v další
spolupráci uspořádala na velmi kvalitní úrovni, soudě nejen podle ohlasů ze strany veřejnosti, ale i
Komise FCI. Znovu bych ráda vyzdvihla podíl pomocníků na hladkém průběhu MS, neb kladné ohlasy ze
strany Komise FCI se vztahují z velké části právě na ně.
7. Jedna z nejtíživější problematik Klubu - finanční situace - byla, troufám si říct, zdárně vyřešena, o čemž
je možné se přesvědčit v účetních dokumentech. Klubu se podařilo vyrovnat mínusový stav financí a
naopak jde do dalšího působení se stavem plusovým.

Trocha statistiky:
K 11. 11. 2017 má Klub agility 1550 členů
Kromě jednání dle Stanov a Jednacího řádu se výbor setkával na pracovních schůzkách, kde řešil ad
hoc situace okolo kvalifikačních závodů aj.
Výbor k 11. 11. 2017 hlasoval formou per rollam o materiálech č. 244 až 283, celkem tedy o 40
materiálech
Celkem bylo na závody v období leden až prosinec 2017 požádáno prostřednictvím ČMKU (zatím) o
48 delegací pro 33 zahraničních rozhodčích. Nejoblíbenějšími zahraničními rozhodčími byli v tomto
roce Mirja Lapanja, Pavol Roháček a René Blank. Na závody v roce 2018 bylo k dnešnímu dni
zažádáno o již 13 delegací.
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Poděkování a gratulace:
Gratulujeme Tereze Králové a Say k titulu Mistr světa v agility 2017 v kategorii large jednotlivci, Kateřině
Malačkové a Izzy k titulu Vicemistra světa v agility 2017 v kategorii medium jednotlivci, dále pak Martině
Magnoli Klimešové a Kiki, Elišce Panáčové a Jive, Radce Mokrišové a Easy a Kateřině Malačkové a Jackie k
titulu Vicemistr světa v agility 2017 v kategorii medium družstev. Velký dík však náleží všem
reprezentantům.
Děkujeme rozhodčím Klubu agility za jejich činnost, práci a osvětu.
Jak jsem již zmínila, sponzorství a mediální podpora ze strany firmy Brit pomohly Klubu agility ušetřit velkou
část finančních prostředků. Jednalo se nejen materiálního zabezpečení – oblečení a výbavy - pro
reprezentanty, ale i cen a vybavení pro závody pořádané klubem – kvalifikační závody a Mistrovství
republiky dospělých a Mistrovství republiky mládeže 2017. Tímto velmi děkujeme za tak obrovskou
podporu, které si velmi vážíme.
Děkujeme klubům i jednotlivcům za dosavadní spolupráci s výborem a jejich součinnost nadále uvítáme i do
budoucna.
V Přerově, 11. 11. 2017
Výbor Klubu
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