
Zpráva o činnosti KAČR

k datu 31. října 2022

Výkonný výbor v letošním roce opět uspořádal 9 kvalifikačních závodů a 3 mistrovství republiky.
Je čím dál složitější najít spolupořadatele těchto závodů a vyhovující podmínky ve všech směrech.
Závody se letos prodražily, a to nejen kvůli více zahraničním rozhodčích, ale obecné zdražování
se promítlo do pronájmů, odměn, cestovného, cen, pohárů, medailí atd.

Výbor taktéž postupně obnovuje překážky, letos jsme koupili na 2 parkury nové zónové překážky,
kruhy a předdomluvené jsou tunely.

Generální partner Brit letos oznámil, že oproti minulým letům pro nás má cca jednu čtvrtinu
sponzorství (oznámil nám to ve chvíli, kdy jsme ji měli už přečerpanou), ale i tak se nám povedlo
s Britem navýšit sponzorství na zhruba polovinu loňského roku, tedy na dvojnásobek toho, co
Brit plánoval. Na MČR mládeže jsme museli ceny již nakoupit.

Členská základna, práce s mládeží

Klub agility má potvrzených 1518 členů. Celkem bylo v této agendě vyřízeno 506 e-mailů, které
se týkaly nejenom rozpisu plateb a nových přihlášek, ale také změn příjmení, změn adres, dotazů
na známky ČKS a průkazky, dotazy na měření pejsků a jejich zařazení do kategorie a mnohé další.

Klub agility uspořádal v letošním roce dvoje kvalifikační závody na JOAWC, které se konalo
14. -17. 7. 2022 ve Vantaa, Finsko. Naši junioři přivezli v jednotlivcích 2 zlaté a 2 stříbrné medaile
a v družstvech 1 x 2. místo a 2 x 3. místo. Juniorští reprezentanti se zúčastnili soustředění pod
trenérským vedením Petra Pupíka, které se konalo v Lounkách.

V říjnu proběhlo Mistrovství České republiky mládeže v Tachyon aréně v Čerčanech, kterého se
zúčastnilo na 150 dětí a juniorů.

Po dobu celého roku chodily dotazy rodičů a juniorů ohledně kvalifikací, skládání zkoušek,
měření pejsků, možnosti účasti na kvalifikačních závodech a účasti na Mistrovství republiky
mládeže i na možnost účasti na Mistrovství republiky.

Odvody ze závodů, seznam měřených psů

Od termínu minulé členské schůze, tj. 22. 11. 2021 do 31. 12. 2021 bylo pořádáno 29 dnů závodů.

Od 1. 1. 2022 do 31. 10. 2022 bylo pořádáno 360 závodních dnů a 43 závodních bylo dnů
zrušeno pořadatelem. Rozpisy odvodů, odvody na účet i seznamy měřených psů jsou zasílány



většinou v termínech, nebo jen s malým zpožděním. V necelé polovině případů bylo potřeba
upřesňující nebo upomínající zprávy.

I tak bohužel máme 2 pořadatele, kteří nedodrželi termíny, z červencového závodu nejsou
zaplaceny odvody, ze zářijového závodu nemáme doručeno vůbec nic vč. platby. Tito pořadatelé
jsou průběžně urgováni e-mailem, telefonáty, SMS, prostřednictvím Messengeru i osobním
jednáním. Jsou to jediné dva významné resty. Jinak bych chtěla všem pořadatelům poděkovat za
přesnost, rychlost, popř. vstřícnost v upřesňování.

Seznamy měřených psů bývají často chybové, míváme k dispozici seznamy z později konaných
závodů, kde se ti samí psi měří již podruhé nebo potřetí, takže bych chtěla apelovat na pořadatele,
aby posílali tyto seznamy, pokud možno, obratem.

Rozhodčí a vzdělávání

V Klubu agility působí ke dni 31.10. 2022 celkem 20 mezinárodních a 9 národních rozhodčí. Z
toho 5 nových rozhodčí složilo zkoušky v roce 2022. Po dlouholetém působení v řadách
rozhodčích ukončil aktivní činnost v roce 2022 Zdeněk Spolek.

Komisi rozhodčích předsedá Petr Pupík.

Čeští rozhodčí jsou pravidelně zváni na mezinárodní závody, v nadcházející sezóně o to více, že v
roce 2023 se bude v České republice konat Mistrovství světa v agility. Rozhodčími, kteří byli
nominováni na posuzování za Českou republiku, jsou Petra Vyplelová a Karel Havlíček. Jiřina
Máčková bude v roce 2023 posuzovat JOAWC ve Velké Británii a Petr Pupík bude posuzovat
WAO v Holandsku. Rozhodčí na vrcholné akce FCI jsou voleni na společném zasedání členů
Komise rozhodčích a výkonného výboru.

Na národní úrovni v roce 2022 patří k nejaktivnějším rozhodčím Karel Havlíček, Lenka Pánková,
Petra Vyplelová a Jitka Maroušková.

Rozhodčí se každý rok schází na schůzce, na které probírají pravidla, sjednocují posuzování a
zvyšují si kvalifikaci. V roce 2022 se takto sešli dvakrát s ohledem na to, že v platnost vstupují od
1. ledna 2023 nová pravidla.

Výkonnostní průkazy

Od termínu minulé členské schůze, tj. 22. 11. 2021 do 31. 12. 2021 bylo vystaveno 50
výkonnostních průkazů a 4 duplikáty výkonnostních průkazů z důvodu ztráty či zaplnění. Od 1.
1. 2022 do 31. 10. 2022 bylo vyřízeno 1031 výkonnostních průkazů a 21 duplikátů výkonnostních
průkazů z důvodu ztráty či zaplnění.

Za poslední roky jsme obdrželi nejvíce žádostí o výkonnostní průkazy, a to ještě není konec roku.
Žádostí přibylo i díky vypsaným neoficiálním závodům “hrám” typu závodů pro A0.



Lidé v častém případě provádí žádosti o výkonnostní průkazy správně, ovšem často řešíme
problém s neúplným jménem psa, neuvedenou doručovací adresou či nesprávným variabilním
symbolem při platbě.

Agenda A3 Champiónů

Od prosince 2021 až do 9.11. 2022 bylo vydáno celkem 64 A3 šampionů. Nejvíce šampionů bylo
vydáno v kategorii medium, kdy titul získalo 19 týmů. V kategorii XS bylo vydáno 5 A3Ch, v SA
14 A3Ch, v kategorii ML 12 titulů a v L 13. Byl vydaný jeden para A3 šampion v kategorii S.

Zpráva o hospodaření

Stav bankovního účtu k 31.12.2021 byl 2.616.519,66 Kč a k 31.10.2022 činil 762.237,73 Kč.

Hotovost k 31.12.2021 byla 1.367 Kč a k 31.10.2022 byl stav hotovosti v pokladně 1.422 Kč.

K tomu 31.12.2021 a současně i k 31.10.2022 bylo v pokladně 26,59 EUR a 22 CHF.

Klub vlastní jediný odpisovaný majetek a to dvounápravový bržděný přívěs, který klub pořídil v
7.3. 2018 a letos mu končí doba odpisování. Přikládám v samostatné příloze.

KAČR se během roku finančně podílel na dvojích kvalifikační závodech na JOAWC, soustředění
juniorské reprezentace a následném výjezdu juniorské reprezentace do Finska. Dále na dvojích
kvalifikačních závodech na EO, AWC a IMCA a následných výjezdech na tyto reprezentační akce.
Jednom kvalifikačním závodyě na WAO a reprezentačním výjezdu na WAO. Kromě toho byly
finanční výdaje použity pro PAWC, který je součástí závodu IMCA, ale PARA závodníci se
neúčastnili kvalifikačních závodů. Klub se také finančně a organizačně podílel na pořádání
Mistrovství ČR v PARAgility.

Také se spolupodílel na dvojích kvalifikačních závodech na MČR v Čechách a dvojích na Moravě
a samozřejmě na Mistrovství ČR v agility.

Mezi zásadní investice v letošním roce určitě patří dvě sady zónových překážek od firmy Galican
ve verzi Intercan a Soft v celkové výši 181.214 Kč. Vzhledem k tomu že se jedná o jednotlivé
překážky, nikoli soubor majetku, tak jsou účtovány rovnou do nákladů a neodepisují se.

Dále dva rozpadávací kruhy taktéž od firmy Galican v celkové výši 19.932 Kč, a dva altány 3x6m
včetně bočních plachet v celkové výši 71.393 Kč.

Dále klub nakoupil rozhodčím nová měřící kolečka a hrazdičky na měření psů a dále rozhodčím
koupil licence programu na kreslení parkurů.

Součástí této zprávy jsou Rozvaha a výsledovka, včetně výsledovky po jednotlivých akcích roku
2021 a do 31.10.2022.



Závěr

Závěrem této zprávy bych rád poděkoval Výkonnému výboru KAČR za odvedenou práci ať již
za tento rok 2022, nebo i za léta předchozí. Děkuji všem, kteří se jakkoliv podíleli na chodu
KAČR po celou dobu mého působení v roli předsedy KAČR. Svou práci jsem 7 let dělal poctivě
s nejlepšími úmysly pro klub a celou členskou základnu. Mimo jiné se mi podařilo (samozřejmě za
podpory ostatních) „uvést do provozu“ přívěs s překážkami – vše ve vlastnictví KAČR. Tím
odpadlo složité a drahé pronajímání si kompletní sady překážek na každou akci, kterou jsme
chtěli pořádat. Co vše povedlo a nepovedlo za mého 10 letého působení ve vedení KAČR si
může každý člen přečíst ve výročních zprávách KAČR.

Přeji mému nástupci/nástupkyni a celému novému týmu vedení hodně štěstí, trpělivosti a osobní
motivace k dalšímu správnému rozvoji KAČR a nejoblíbenějšímu, velice atraktivnímu psímu
sportu. Věřím, že s mnohými členy zůstaneme v kontaktu. Pokud bude potřeba, budou mít u mě
agility vždy dveře otevřené.

Stanislav Mašek


