
Usnesení 

členské schůze zapsaného spolku Flyball HOP TROP, 

konané dne 24. listopadu 2018 v klubovně KK Hostivař v Praze 10. 

Přítomno 14 členů oprávněných hlasovat, dle prezenční listiny, a 2 hosté. 

 

1. Členská schůze jednomyslně zvolila Nikolu Stejskalovou jako 
zapisovatelku a Annu Novákovou jako navrhovatelku usnesení.  

2. Členská schůze vzala na vědomí zprávu za uplynulý rok přednesenou 
předsedkyní Milenou Vrbovou, jakož i zprávu o finanční situaci spolku. 
Dále projednala předběžné plány na rok následující. 

3. Členská schůze schválila odměny pro trenéry za činnost v uplynulém roce 
a také odměny ve výši 2.000,- Kč za mimořádnou práci pro klub, a to pro 
Jana Straku, Zbyňka Chalupníčka, Anetu Pechouškovou a Nikolu 
Stejskalovou.  

4. Členská schůze projednala nadcházející flyballový seminář s Pam Martin, 
který se bude konat ve dnech 15. – 17. 2. 2019 a navrhla uhrazení 
diváckého poplatku za seminář pro trenéry HT trenéry M. Vrbovou, A. 
Novákovou a P. Hence. Návrh byl přijat v poměru hlasů: 13 pro, 1 se 
zdržel.  

5. Členská schůze projednala otázku pořádání turnaje Eager’s Cup v roce 
2019. Turnaj bude klasického dvoudenního formátu pro všechna 
družstva, a to v termínu 4. – 5. 5. 2019. Návrh turnaje v této podobě a ve 
zvoleném datu byl jednomyslně přijat.  

6. Členská schůze projednala návrh na spolupořádání MČR v roce 2019, 
stejně jako v uplynulém roce. Výsledek hlasování skončil v poměru: 4 pro, 
5 proti, 5 se zdrželo. Návrh tedy nebyl přijat a Flyball Hop Trop se v roce 
2019 o spolupořádání turnaje ucházet nebude. Pouze v případě, že by se 
nenašel žádný další kandidát, bude tento návrh znovu projednán.  

7. Členská schůze projednala možnost uspořádání semináře se zaměřením 
na fyzioterapii a pohybový aparát psů. Jako lektor byla navrhnuta K. 
Lerlová, jejímž kontaktováním byla pověřena Veronika Hornychová. 
Návrh byl takto jednomyslně přijat.  

 

V Praze dne 24. listopadu 2018                                                 zapsala: Anna Nováková 


