Zápis z členské schůze Flyball Hop Trop, z.s.
sobota 24. listopadu 2018 v Praze – ZKO Hostivař
1) Zahájení
Schůze byla zahájena ve 14:00 dne 24.11.2018. Schůzi zahájila předsedkyně M. Vrbová.
Přítomno dle prezenční listiny bylo 13 členů a 2 hosté, z toho oprávněných hlasovat bylo 13
členů. Do role zapisovatele byla navržena N. Stejskalová a pro přípravu usnesení A. Nováková.
Hlasování: Pro - 13 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 2018 - zhodnotila
dosažené výsledky na turnajích v průběhu roku. Družstva HT se zúčastnila 4 pohárových
turnajů v rámci Fitmin Cupu, FOWC (Francie), EFC (Polsko), MČR a nepohárového
tuzemského turnaje kŘUPky na břehu, přičemž se 12x umístila do 3. místa.
Taktéž přednesla zprávu o stavu financí, v této oblasti proběhlo oproti předešlému roku
zlepšení. Předala členům náhled rozpisu výdajů a příjmů za rok 2018.
Dále poděkovala trenérům, všem pomocníkům a Zbyňkovi Chalupníčkovi za pomoc během
sezóny 2018. Taktéž poděkovala Janu Strakovi za pomoc při vyjednávání o novém místě
cvičiště a jeho péči o klubové vybavení. Upozornila na úbytek členů a apelovala na stávající
členy, aby se pokusili informovat a propagovat flyball ve svém okolí, aby se situace v další
sezóně zlepšila.
V závěru představila členům plány do budoucna. Přes zimu 2018/2019 budou tréninky probíhat
v kryté hale Jenštejn (do konce roku začátečníci, poté se připojí i družstva). Bude zakoupen
gumový koberec pro tréninky v hale. V jednání je změna venkovní cvičební plochy (posun o
několik set metrů) v dalším roce. V následujícím roce bude nutné provést změnu pokladní, neb
stávající pokladní již nechce funkci vykonávat, o obsazení pozice se jedná.
Po dokončení zprávy předsedkyně dorazil další člen – počet členů se zvýšil na 14.
3) Diskuze
a) Odměny
M. Vrbová navrhla peněžité odměny za mimořádnou pomoc během roku 2018 – jmenovitě:
▪
▪
▪
▪

2000 Kč – Z. Chalupníček
2000 Kč – A. Štěpánová
2000 Kč – J. Straka
2000 Kč – N. Stejskalová
Hlasování: Pro - 14 členů, Proti – 0 členů, Zdržel se – 0 členů. Návrh přijat.

b) Seminář s Pam Martin
M. Vrbová upozornila členy na plánovaný seminář americké trenérky Pam Martin, který připravuje
FCČR na únor 2019, a který doporučuje všem a především trenérům. A. Králová navrhla, že HT by
měl investovat do trenérů (jmenovitě M. Vrbová, A. Nováková a P. Prokeš) a proplatit jim tento
seminář na všechny tři dny.
Hlasování: Pro - 13 členů, Proti – 0 členů, Zdržel se – 1 člen. Návrh přijat.

c) Turnaje
Členové dále diskutovali o možnostech pořádání turnajů v sezóně 2019 klubem Hop Trop.
Eager´s Cup 2019: M. Vrbová předložila termín 4.-5.5.2019 v obvyklém místě, tj. Žamberk a k
tomu na základě loňských stížností na formát navrhla změnu na klasický dvoudenní turnaj (sobota +
neděle, s přejímkou a měřením v pátek).
Hlasování: Pro - 14 členů, Proti – 0 členů, Zdržel se – 0 členů. Návrh přijat.
MČR 2019: M. Vrbová předložila členům informace o možnostech pořádání MČR.
Hlasování: Pro - 4 členi, Proti – 5 členů, Zdržel se – 5 členů. Návrh nebyl přijat, nicméně členové
se shodli, že pokud se o pořadatelství nepřihlásí jiný kandidát, tak tento bod opětovně projednají.
Turnaj Sladkých nadějí 2019: bylo navrženo opětovně nepořádat.
Hlasování: Pro - 14 členů, Proti – 0 členů, Zdržel se – 0 členů. Návrh přijat – TSN se v roce 2019
pořádat nebude.
d) Odchod trenérů
M. Vrbová dále informovala členy, že pro sezónu 2019 odcházejí trenéři P. Kulhánková a M.
Kroupová. Apelovala na členy s prosbou o pomoc při trénincích začátečníků i družstev. Pomoc
prozatím přislíbila N. Stejskalová a E. Pirklová.
e) Nový cvičební prostor a měření psů
Členové diskutovali o novém cvičebním prostoru – aktuální stavu jednání s úřady. Dále se mluvilo
o možnosti přeměření již změřeného psa.
f) Fitnes seminář
Proběhla diskuze na téma fitnes semináře pro psy. Diskutovalo se o možnostech, sdílení znalostí
členů i zaplacení lektora. Bylo navrženo kontaktovat lektorku K. Lérlovou.
Hlasování: Pro - 14 členů, Proti – 0 členů, Zdržel se – 0 členů. Návrh přijat. V. Hornychová co
nejdříve kontaktuje lektorku. M. Vrbová poté ověří možnosti organizování v hale Jenštejn.
4) Závěr
A. Nováková přednesla návrh usnesení ze schůze, který byl jednomyslně schválen.
Zapsala: Nikola Stejskalová

