
Zápis z členské schůze Flyball Hop Trop, 

sobota 14. ledna 2023 v Praze 
 

1) Zahájení  
Schůze byla zahájena ve 16:45 dne 14.1.2023. Schůzi zahájila předsedkyně M. Vrbová. Přítomno 

dle prezenční listiny bylo 11 členů a 2 hosté a dodatečně 1 člen online (jako posluchač), z toho 

oprávněných hlasovat bylo 11 přítomných členů. Do role zapisovatele byla navržena N. Stejskalová 

a pro přípravu usnesení A. Fenclová. 

Hlasování: Pro - 11 členů, Proti – 0 členů, Zdržel se – 0 členů. Návrh přijat. 

 

2) Zpráva předsedkyně o činnosti klubu a o finanční situaci  
Předsedkyně M. Vrbová přednesla zprávu o činnosti klubu v průběhu roku 2022 - zhodnotila 

dosažené výsledky na turnajích v průběhu roku i výsledek celoročního poháru. 

Taktéž přednesla správu o stavu financí, v této oblasti došlo ke stabilizaci zejména díky možnosti 

opět uspořádat turnaj Eager´s Cup 2022 ve standardním formátu. Předala členům náhled rozpisu 

výdajů a příjmů za rok 2022. 

Dále poděkovala všem členům i zúčastněných nečlenů za pomoc během sezóny 2022, zejména při 

přípravě a údržbě tréninkového prostoru v Třeboraticích. 

 

3) Diskuze 
Tréninky: Předsedkyně M. Vrbová nastínila možnosti tréninků na začátku roku 2023, členové 

diskutovali o možnostech organizace víkendových intenzivek. Předsedkyně M. Vrbová upozornila 

členy, aby po zimní pauze mysleli zejména na návrat psů do kondice. 

Tréninkový prostor v Třeboraticích: Členové diskutovali na téma kvality povrchu tréninkového 

prostoru. J. Straka informoval o současném stavu v úpravě plochy, které by měly kvalitu povrchu 

zlepšit. Předsedkyně M. Vrbová upozornila na to, že by bylo ideální plac využívat více – především 

zajištěním trenéra základní poslušnosti, který by zde pořádal základní kurzy a přilákal tak více 

potencionálních nových členů. 

Eager´s Cup 2023: Předsedkyně M. Vrbová informovala, že turnaj se uskuteční v klasickém 

formátu jako v předešlém roce. 

 

4) Závěr 

A. Fenclová přednesla návrh usnesení ze schůze, který byl jednomyslně schválen. 

Hlasování: Pro - 11 členů, Proti – 0 členů, Zdržel se – 0 členů. Návrh přijat. 

 

 

V Praze dne 14.1.2023 zapsala: Nikola Stejskalová 

 

 

 


