
Zpráva předsedy Klubu Agility ČR 

pro členskou schůzi konanou dne 29. 11. 2014 

 

Rok 2014 se chýlí ke konci, a tak je mou povinností zhodnotit činnost klubu a informovat o ní vás, 

členy. 

Začala bych činností Výboru, který pracoval dle nejlepšího vědomí a svědomí. Úspěšně za sebou 

máme všechny důležité závody letošního roku – kvalifikační závody mládeže i troje kvalifikační 

závody dospělých, ze kterých byli vybráni ti nejlepší a hrdě reprezentovali české agility i ve světě. 

Reprezentace dětí a mládeže jela v červenci do Itálie, kde ve dnech 11.–13. 7. proběhl další ročník 

European Open Junior, a dosáhla výborných výsledků:  

Děti 

 Dominik Machotka s Cheery se v kategorii SA umístil na 2. místě 

Junioři 

 Lenka Špidlenová s Leonem se v kategorii SA umístila na 2. místě 

 Dorka Psotková s Falkem se v kategorii MA umístila na 1. místě 

 Denisa Sommerová s Arískem se v kategorii MA umístila na 2. místě  

 Magda Bradáčová s Elzou se v kategorii LA umístila na 3. místě 

Družstva 

 Družstvo Czech Large 1 ve složení Anička Pospíšilová s Jade, Honza Černý s Tami, Magda 

Bradáčová s Elzou a Lucka Petirová s Amy se v kategorii LA umístilo na 3. místě 

Gratulujeme reprezentantům a děkujeme týmu vedení mládežnické reprezentace. 

Reprezentace dospělých vyrazila pro změnu do slunečného Maďarska, kde na European Open 2014 

předvedla první dva závodní dny excelentní výkony: 

Jednotlivci 

 Martina Magnoli Klimešová s Kiki v sobotu v kategorii MA vyhrála oba své běhy 

 Radovan Liška s Orym v sobotu obsadil v kategorii agility LA 1. místo 

 Pavel Košek s Audim v sobotu obsadil v kategorii jumping LA 1. místo 

Družstva 

 Martina Magnoli Klimešová s Kiki, Petra Hamšíková s Larou, Nikola Schovancová s Kejsi a 

Radka Mokrišová s Easym vyhrály páteční kvalifikaci MA do finále. 

Na třetím, již finálovém dni se myslím podepsali organizátoři nezvládnutím hygienických 

podmínek a šťastně doběhla jen ve vlastním karavanu bydlící Martina s Kiki, a to na 2. místě.  

Gratulujeme reprezentantům a děkujeme Martině Vaškebové a Petru Dostálovi za skvělou práci 

při vedení tohoto zájezdu. 



Reprezentace dospělých z Mistrovství světa FCI 2014 v Lucembursku přivezla mistryni světa 

v kategorii MA –Martinu Magnoli Klimešovou s Kiki. 

Gratulujeme reprezentantům a děkujeme Standovi Maškovi a Martině Vaškebové za 

pomoc celému týmu. Dále děkujeme panu Antonínu Grygarovi, zástupci v komisi agility FCI, 

bez jehož pomoci by naše reprezentační výjezdy na MS také nebyly tak úspěšné. 

 

Nelze opomenout také výjezd reprezentace na IMCA a PAWC 2014 do Itálie. I tam dosáhla 

reprezentace skvělých výsledků: 

Jednotlivci IMCA 

 Adriana Slezáková s Crazym se v kategorii LA umístila na 3. místě 

Družstva IMCA 

 Adriana Slezáková s Arionem, Nikola Schovancová s Kejsi, Tereza Krejčí s Orchidee a 

Adriana Slezáková s Timim se v kategorii MA umístily na 2. místě 

Jednotlivci PAWC 

 Hedvika Rychnovská s Attilou se ve skupině 6 umístila na 1. místě. 

Gratulujeme reprezentantům. 

 

Mistrovství České republiky mládeže v Píšťanech u Litoměřic pro děti spolupořádali  

AK Pohoda a ForPes Teplice, zvládli vše výborně a zaslouží si náš velký dík. Vítězné týmy pro rok 

2014: 

Děti 

 Kategorie SA: Dominik Machotka s Cheery 

 Kategorie MA: Dominik Vajc s Tricki  

 Kategorie LA: Klára Kokešová s Britou 

Junioři 

 Kategorie SA: Filip Ilkanič s Bronsonem 

 Kategorie MA: Denisa Sommerová s Arískem 

 Kategorie LA: Anna Pospíšilová s Jade  

Gratulujeme mistrům republiky mládeže. 

 

Mistrovství České republiky v Liberci pro vás uspořádal výbor klubu svépomocí. Je velká škoda, že 

o tuto prestižní akci není mezi pořadateli zájem. Čímž apeluji na případné zájemce o pořádání naší 

nejvyšší soutěže – na příští rok je akce stále ještě pořadatelsky neobsazena. Vítězné týmy pro rok 

2014: 



 Kategorie LA: Radovan Liška s Ory  

 Kategorie MA: Martina Magnoli Klimešová s Kiki 

 Kategorie SA: Jan Smoček s Grímou 

Gratulujeme mistrům republiky. Děkujeme výhradnímu sponzorovi firmě ROYAL CANIN za 

spolupráci, která se – jak doufáme – stane tradiční. 

 

Za podporu našeho sportu bych dále chtěla poděkovat ČKS, od kterého se díky Zdeňkovi Spolkovi 

opět podařilo získat další podporu naší mládeži. 

K dnešnímu dni se nám rozrostla základna na úctyhodných 1488 členů a doufám, že se ještě rozroste, a 

to o co nejvíce členů z řad světem obdivované české mládeže.  

Pro další období jsme pro Vás odsouhlasili koncepce reprezentací a pořadatele MRM. Všem, kdo se 

na těchto akcích podílí, děkuji a jejich spolupráce si velmi vážíme. 

V roce 2015 nás čeká European Open Junior v Rožnově pod Radhoštěm, pokud chcete jakkoli 

pomoci, neváhejte a pište mně nebo Petru Dostálovi, budeme velmi rádi. 

Na závěr mé zprávy bych ráda poděkovala všem členům Výboru a Kontrolní a revizní komise. 

 

Děkuji za pozornost, 

 

 

Michaela Caldová 

předseda Klubu agility ČR 


