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Vážené členky a vážení členové Klub agility, 

 

rád bych vás jménem výboru klubu informoval o jeho činnosti během předešlého roku. Výbor 

pracoval ve složení Stanislav Mašek, předseda, Adriana Slezáková, místopředseda, Petr Dostál, Alena 

Zbožínková a Jana Urbanová. Troufám si říct, že jednání Výboru a jeho práce byla vždy dle jeho 

nejlepšího vědomí a svědomí a s maximálním vynaloženým úsilím.  

Hlavním cílem výboru bylo především zdárně vyřešit situace, kterým musel v nově zvoleném složení 

čelit. Klub byl dlouhodobě bez jakéhokoli sponzora, z funkce odstoupil stávající delegát FCI, nebylo 

dořešeno pořadatelství Mistrovství České republiky 2016 a Mistrovství České republiky mládeže 

2016. Nejtíživějším bylo řešení situace ohledně pořadatelství FCI Mistrovství světa v agility 2017 a 

také ohledně stávající finanční situace v klubu.  

Postupně se podařilo v krátkém čase vyřešit všechny nastalé situace - jako prozatímní delegát byla na 

základě dlouholetých zkušeností v oblasti agility a výborných komunikačních schopností výborem 

zvolena Eva Lačňáková. Otázka pořadatelství FCI MS 2017 byla vyřešena prostřednictvím uzavření 

smlouvy na provedení FCI MS „na klíč“ s Michaelou Caldovou. Tato smlouva nezavazuje klub k žádné 

finanční zátěži, naopak z ní pro klub plyne finanční zisk. Velmi si nabídky pořadatelství FCI MS 2017 

vážíme a jsme si jistí, že bude tato akce neméně úspěšná jako ta v roce 2012. Dále byla vypsána 

výběrová řízení na pořadatelství Mistrovství dospělých i mládeže a zahájena jednání s potenciálními 

sponzory. Tato se nakonec jevila jako netěžší úkol ke splnění - z důvodu již probíhajícího roku byla 

tato jednání náročná a úspěchy sice dílčí, ale přesto neméně cenné. Na různých akcích se tak dostalo 

podpory od firem Krmím-kvalitně, Zero DC, Northsay, Hainz a Brit. Redukce nákladů klubu se podařilo 

docílit díky řešení nákupů a zajištění služeb skrz poptávky a výběrová řízení, následovaným výběrem 

levné, ale přitom stále kvalitní služby. Nemalou finanční úsporu klubu také přineslo znovuzavedení 

spolupodílení se reprezentantů na nákladech za výjezdy na vrcholové soutěže agility. 

Trocha statistiky za uplynulých 12 měsíců: 

 K 12. 11. 2016 má Klub agility 1538 členů; 

 Výbor se sešel k dnešnímu dni celkem 4x, a to 8. 12. 2016, 19. 1. 2016, 17. 5. 2016 a 25. 10. 

2016; 

 Výbor k 12. 11. 2016 hlasoval formou per rollam o materiálech č. 188 až 243, celkem tedy 53 

materiálů. 

Do konce roku 2016 i v roce následujícím čekají výbor další jednání ohledně sponzorství a mediální 

podpory ze strany firmy Brit. Tato jednání jsou již ve fázi přípravy samotné smlouvy o spolupráci, 

týkající 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. V jednání je spolupráce s dalšími firmami např. Kelbel, Heinz a 

Gasso. S firmami je vyjednávána podpora a výhody, které by mohly Klubu agility ušetřit velkou část 

finančních prostředků a které se dotknou nejen reprezentantů, účastníků mistrovských závodů, ale 

všech členů Klubu agility.  
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Poděkování a gratulace: 

Reprezentantům na FCI MS 2016: 

 Martině Magnoli Klimešové s Kiki k titulu MISTR SVĚTA 2016.  

 Družstvo small (ve složení Eva Lačňáková a Chiqi,Martina Konečná s Inchem,Jana Šedivá s 

Jasmínkou a Monika Šaling s Aschley) - 3. místo v agility - celkově 4.místo. Gratulujeme. 

Tereza Králová a Say -jumping 2.místo.  

Reprezentantům na European Open 2016: 

 Nejlepší český tým "Czech team red", celý složený ze small týmů (ve složení Konečná Martina, 

Lačňáková Eva, Šedivá Jana, Šaling Monika), vybojoval ve společné kategorii medium a small 

konečné 5. místo.  

 Nejlepší tým small Eva Lačňáková a Chiqi obsadil nakonec ve finále 13. místo. V kategorii 

medium obhajovala loňské vítězství Martina Magnoli Klimešová s Kiki a po vynikajícím 

výkonu získala nádherné 2. místo. V kategorii large vyhrála Tereza Králová s border kolií Say 

1. místo.  

Mistrům republiky v agility 2016, kategorie jednotlivců: 

 SA -Kateřina Vranová - Dupi 

 MA - Veronika Krupková - Ezüst Veresi Akácos 

 LA - Lucie Glejdurová - Baileys Bohemia Grant 

Mistrům republiky v agility 2016, kategorie družstev: 

 Repre Large - Králová, LIška, Mokrišová 

 Repre Medium - Mokrišová, Schovancová, Klimešová - Magnoli, Malačková 

 Repre Small - Konečná, Šedivá, Šaling, Lačňáková 

 

Mistrům republiky v agility mládeže 2016, kategorie jednotlivců: 

 LA děti Tereza Killichová - Feebee z Tau'ri 

  LA Junioři  Adéla Havlíčková - A3Ch Aya Blue Caves 

 

 MA děti  Terezie Lenková - Debora Chips Duhová aura 

 MA junioři  Adéla Maršálková - Míša 

 

 SA děti  Martin Šaling - A3Ch Deviľs Doll z Ďáblov Studánky 

 SA junioři   Jana Mikulová - Colombina Moravské srdce 

 

Mistrům republiky v agility mládeže 2016, kategorie družstev: 

 LA Freaks!  Aneta Kárníková - Mia Elegant Nobby Rock, Kristýna Faustová - Ideal Crazy 

Bohemia Alké ,Kristýna Lukešová - Keisy,Klára Kokešová - Brita 

 MA Dred team  Barbora Lahovská - Clea, Julie Wohanková - Ailey Czech Dreamer,  Barbora 

Štachová - Bred Zli-Rů, Jana Mikulová - Agile Srdeční záležitost 

 SA druž  Dream team Klepalová - Jessý ,Kristyna Šonská - Jessie ,Dominik Machotka - A3Ch 

Cheery Cinderella'sRanch, Zdenek Smrček - Beruška Gold Rebecca 
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Děkujeme rozhodčím Klubu agility za jejich činnost, práci a osvětu. 

Děkujeme klubům i jednotlivcům za spolupráci s výborem a jejich součinnost uvítáme i do budoucna. 

Zpětná vazba je důležitá pro jakýkoliv posun vpřed. 

 

 

V Přerově, 12. 11. 2016 

 

Stanislav Mašek 


