
Zápis z členské schůze Flyball Hop Trop konané dne 22.11.2014 v Praze-Hostivaři 

Přítomno bylo dle prezenční listiny 25 členů, z toho 24 členů oprávněných hlasovat, a 1 host.  

1) Do role zapisovatele byla jednomyslně zvolena Radka Rajdlová, zaznamenáním usnesení členské 

schůze byla pověřena Markéta Korintová, sčítáním hlasů byla pověřena Veronika Hornychová  – 

schváleno jednomyslně. 

 

2) Předsedkyně Milena Vrbová přednesla zprávu o činnosti a zprávu o stavu financí Flyball Hop Trop 

v roce 2014. Dále předsedkyně poděkovala všem, kteří v letošním roce vykonávali různé služby 

pro sdružení. Členové sdružení poděkovali své předsedkyni a trenérce v jedné osobě za její práci 

pro sdružení. 

 

3) Markéta Kroupová za kontrolní a revizní komisi konstatovala, že účetnictví Flyball Hop Trop je 

vedeno správně a neshledala v něm žádné nedostatky. 

 

4) Byly projednány změny stanov sdružení, tak, aby stanovy byly v souladu s novým Občanským 

zákoníkem. Hlavní změny: změna právní formy z občanského sdružení na zapsaný spolek, průběh 

členské schůze, hlasování, vypuštění kontrolní a revizní komise ze stanov, změna sídla. 

Návrh nových stanov byl jednomyslně schválen. 

 

5) Volba nového výboru, tzn. předsedy, místopředsedy a pokladní 

Jednomyslně bylo schváleno, že volba výboru bude veřejná, nikoliv tajná. 

Navrženi byli: na pozici  předsedy Milena Vrbová, na pozici místopředsedy Zdeněk Drbohlav a na 

pozici pokladní Květoslava Šustrová, další kandidát na pokladní, Aneta Pechoušková, se své 

kandidatury vzdala. 

Navržené složení výboru bylo schváleno, hlasování se zdrželi pouze samotní kandidáti, všichni 

ostatní (21 členů) byli pro. 

Výbor zajistí změnu podpisových vzorů v bance. 

 

6) Diskuze: 

a) Nové boxy – jednomyslně bylo schváleno, že bude v Belgii objednán nový dvoudírový box 

a prodán jeden starý belgický box. 

b) Nové EJS – jednomyslně byl schválen nákup nového EJS a prodej stávajícího EJS. 

c) Eager´s Cup v příštím roce – diskutovány byly dvě varianty organizace turnaje. 

První varianta – dvoudenní, tzn. sobota + neděle 

Druhá varianta (s využitím toho, že v pátek bude státní svátek a tudíž volno) nově 

třídenní - pátek – dopoledne příprava, pátek odpoledne a v sobotu dopoledne jedna 

skupina divizí, druhá skupina divizí v sobotu odpoledne + v neděli dopoledne. 

Většinou hlasů (17) byla přijata varianta 2, tedy třídenní. 

d) Jednomyslně bylo schváleno poskytnutí příspěvku na pohonné hmoty pro Zbyňka 

Chalupníčka a Zdeňka Drbohlava.  

e) Tréninky v hale – Blažena Křemenová poptá možnost pronájmu haly na Praze 10 anebo 

v Počernicích a bude informovat předsedkyni M. Vrbovou. 

f) Informace o ME 2015 – pořádání se po odstoupivších Maďarech ujali Němci, změna 

termínu na 7.-9. srpna 2015. 



g) Vzhledem k tomu, že Radka Rajdlová neví, zda bude v příštím roce pokračovat s flyballem 

a tudíž i nadále pomáhat na trénincích začátečníků, byli poptáváni další pomocníci na 

tréninky začátečníků. Přihlásili se: Honza Straka (za situace, že na tréninky bude chodit 

jeho manželka), Markéta Korintová a Aneta Pechoušková. 

 

7) Jednomyslně byl schválen návrh usnesení členské schůze. 

 

 

Zapsala: Radka Rajdlová 

 


