Zápis z volební členské schůze Flyball Hop Trop,
sobota 23. listopadu 2019 v Praze v Press Centru FAČR
) Zahájení
Schůze byla zahájena ve 10:00 dne 23.11.2019. Schůzi zahájila předsedkyně M. Vrbová.
Přítomno dle prezenční listiny bylo 11 členů a 1 host, z toho oprávněných hlasovat bylo 11
členů. Do role zapisovatele byla navržena N. Stejskalová a pro přípravu usnesení A.
Nováková.
Hlasování: Pro - 11 členů, Proti – 0 členů, Zdržel se – 0 členů. Návrh přijat.
) Zpráva předsedkyně o činnosti klubu a o finanční situaci
Předsedkyně M. Vrbová přednesla zprávu o činnosti klubu v průběhu roku 2019 - zhodnotila
dosažené výsledky na turnajích v průběhu roku. Sezonu 2019 zahájili nováčci na turnaji
začátečníku, kde se umístili na 1. místě. Družstva běhala tři – Hop Trop PRAGUE, které
mělo slabší sezonu, Hop Trop HURRICANE, které mělo velmi dobrou sezonu a Hop Trop
PANTHERS, které nezávodilo celou sezonu. Družstva se zúčastnila všech pohárových
turnajů v rámci Fitmin Cupu, EFC (Německo) a MČR, přičemž se 7x umístila do 3. místa.
Taktéž přednesla správu o stavu financí, v této oblasti došlo oproti předešlému roku
zlepšení. Předala členům náhled rozpisu výdajů a příjmů za rok 2019.
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.
Informovala o jednání
ohledně prostoru pro
zřízení
nového cvičiště.
Dále poděkovala trenérům, všem pomocníkům za pomoc během sezóny 2019. Taktéž
poděkovala Ivaně Karasové za převzetí účetnictví klubu.
) Volba nového výboru
Během sezony 2019 ukončila činnost pokladní A. Štěpánová, její místo převzala nově I.
Karasová, která byla ochotná ve funkci pokračovat. Ostatní 2 členové výboru byli ochotni
taktéž ve svých funkcích setrvat – M. Vrbová jako předseda klubu a N. Stejskalová jako
místopředseda. Jiní adepti do výboru se nepřihlásili.
Vzhledem k tomu, že nebyli další kandidáti, M. Vrbová navrhla členům veřejnou volbu, o
které členové hlasovali.
Hlasování: Pro - 11 členů, Proti – 0 členů, Zdržel se – 0 členů. Návrh přijat.
Veřejnou volbou dále volili členy nového výboru: M. Vrbová – předseda, N. Stejskalová –
místopředseda, I. Karasová – pokladní.
Hlasování: Pro - 8 členů, Proti – 0 členů, Zdržel se – 3 členi. Návrh přijat.
) Diskuze
Odměny
M. Vrbová navrhla peněžité odměny za mimořádnou pomoc během roku 2019 – jmenovitě:
▪ 2000 Kč – Z. Chalupníček
▪ 1500 Kč – J. Straka
▪ 1500 Kč – I. Karasová
Hlasování: Pro - 11 členů, Proti – 0 členů, Zdržel se – 0 členů. Návrh přijat.

Turnaje
Členové dále diskutovali o pořádání turnajů v sezóně 2020 klubem Hop Trop.
Eager´s Cup 2020: M. Vrbová předložila návrhy formátu turnaje, a to:
a) 2 denní: pátek ST a sobota DE
b) 2 denní: sobota ST a neděle DE
c) 3 denní: pátek odpoledne+sobota dopoledne ST, sobota odpoledne+neděle dopoledne DE
Po rozsáhlé diskusi členové hlasovali, který formát chtějí pro turnaj aplikovat.
Hlasování: varianta a) - 1 člen, varianta b) - 1 člen, varianta c) - 8 členů, zdržel se – 1 člen.
Přijata varianta c.
MČR 2020: M. Vrbová položila dotaz, zda HT chtějí v roce 2020 uspořádat MČR ve
flyballu.
Hlasování: Pro - 0 členů, Proti – 11 členů, Zdržel se – 0 členů. Návrh nebyl přijat.
Odchod trenérů
M. Vrbová dále informovala členy, že pro sezónu 2020 odcházejí další trenéři a apelovala na
členy s prosbou o pomoc při trénincích začátečníků i družstev. Trenérskou pomoc přislíbila
A. Králová. Pomoc organizační přislíbila N. Stejskalová a I. Karasová.
Tréninky
Členové diskutovali o novém cvičebním prostoru a rozvržení tréninků družstev před další
sezonou.
Vybavení
M. Vrbová informovala členy o nutnosti pořízení nového boxu a nutnosti úpravy skokových
překážek z důvodu změny flyballových pravidel. Přítomní členi jednomyslně souhlasili, že
nový box je nutno pořídit, způsob pořízení budou dále diskutovat po ověření možností a cen.
Dresy
Členové diskutovali o možnostech sjednocení družstevních dresů, především triček, mikin a
bund. M. Vrbová přislíbila zaslání návrhů na nové dresy všem stávajícím členům.
5) Závěr
A. Nováková přednesla návrh usnesení ze schůze, který byl jednomyslně schválen.
V Praze dne 23.11.2019 zapsala: Nikola Stejskalová

