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Zápis z členské schůze Flyball Hop Trop,  

sobota 28. listopadu 2015 v Praze, místo konání ZKO Hostivař 

 

Schůzebyla zahájena v 10:00 dne 28. 11. 2015. Schůzi zahájila předsedkyně Milena Vrbová. Přítomno 

bylo dle prezenční listiny 21 členů, z toho oprávněných hlasovat bylo 20 členů.  

1. Do role zapisovatele byla navržena Petra Kulhánková, pro zaznamenání usnesení byla 

navržena Markéta Korintová, do role skrutátora byla navrženaVeronika Hornychová.  

Hlasování: 100% pro (20členů). Návrh byl přijat.  

2. Předsedkyně M.Vrbová přednesla zprávu o činnosti, průběhu sezóny 2015 a o stavu financí. 

Během své zprávy poděkovala všem členům, kteří pro HT v průběhu roku vykonávali různé 

služby. Závěrem tohoto bodu členové poděkovali M.Vrbové za její práci pro HTa trénování. 

 

3. Schůze vzala na vědomí odstoupení Květoslavy Šustrové z pozice pokladní. Na tuto pozici 

byla navržena Aneta Pechoušková. O tomto bodě proběhlo hlasování.  

Hlasování: 19 členů pro, zdržel se hlasování 1 člen. Návrh byl přijat. 

4. Diskuze:  

• M.Vrbová navrhla jako první bod k diskuzi konání prvního turnaje sezóny 2016 – 

Eager´s Cup. Bylo diskutováno o průběhu turnaje, zda vzhledem k velkému počtu 

účastněných družstev přistoupit ke stejnému modelu jako v roce 2015, tzv. turnaj 

rozložit do tří dnů (pátek-sobota-neděle).  

Hlasování: 17 pro, 2 proti, 1 se zdržel. Návrh byl přijat.  

• M.Vrbová navrhla pro další diskuzi průběh konání dalšího pořádaného turnaje 

v sezóně 2016 – TSN (Turnaj sladkých nadějí). Bylo diskutováno o možnosti rozložení 

turnaje pro všechna družstva do dvou dnů. Bylo dohodnuto, že při volbě termínu 

konání musí být přihlédnuto k tomu, aby se turnaj nepřekrýval s každoročně 

pořádaným Mělnickým Vinobraním. Diskutována byla také problematika 

s ubytováním a parkováním v areálu. Návrh pro hlasování – rozložení turnaje do dvou 

dnů pro všechna družstva.  

Hlasování: 20 pro. Návrh byl přijat. 

• M.Vrbová navrhla jako další bod zahraniční turnaj – ME 2016 (Velká Británie). V prvé 

řadě byl zjišťován zájem o tento turnaj. Následně vzhledem k zájmu členů o tento 

turnaj bylo navrženo hlasování o příspěvku na cestu pro členy, kteří na tento turnaj 

vyjedou reprezentovat. Navržená částka byla v celkové výši 10 000,-Kč.  

Hlasování: 20 pro. Návrh byl přijat. 

• M.Vrbová navrhla k diskuzi box koupený v roce 2015 z Německa. Návrh pro hlasování 

– prodej boxu.  
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Hlasování: 20 pro. Návrh byl přijat. 

• M.Vrbová v návaznosti na předchozí bod navrhla jednorázovou odměnu pro Jana 

straku za celoroční opravy a údržbu boxů a stanů. Návrh na odměnu v částce 2 000,-

Kč.  

Hlasování: 20 pro. Návrh byl přijat.  

• M.Vrbová poptala u členů zájem o seminář o protahování psů pod vedenímMVDr. 

Veroniky Gesierichové. K semináři bylo podáno potřebné info. Bylo hlasováno o 

poptání hromadného semináře uspořádanéhospeciálně pro HT.  

Hlasování: 20 pro. Návrh byl přijat.  

• M.Vrbová podala informaci k blížící se schůziFlyballClubu ČR (FC) konané dne 

6.12.2015 

• Bylo diskutováno uskladňování překážek FC – navrženi pro tuto funkci byli Jan Straka 

a Lucie Čechová.  

Hlasování: 20 pro. Návrh byl přijat.  

• J.Strakaupozornil na potřebu koupě nových stanů k zázemí elektroniky a počítače 

k EJS. Návrh byl jednohlasně přijat. J.Straka zjistí, jaká je nabídka a ceny, a konečnou 

volbu bude konzultovat s M. Vrbovou.  

Hlasování: 20 pro. Návrh byl přijat.  

• schůze vzala na vědomí ukončení členství Lenky Peškové a Daniela Peška.  

 

5. Jednomyslně byl schválen návrh usnesení členské schůze. 

 

Zapsala: Petra Kulhánková 

 

 

 

 

 

 


