Zápis z náhradního zasedání členské schůze Flyball Clubu České republiky z.s.
konaného dne 23.11.2014 v Sedleci u Prahy

Schůze se zúčastnilo celkem 46 členů oprávněných hlasovat.

Předseda J. Janda zahájil náhradní zasedání členské schůze (pro nemožnost uskutečnění řádné členské
schůze z důvodu nepřítomnosti nadpoloviční většiny členů FC ČR) , jeho vedením pověřil M. Vrbovou.
Proběhlo seznámení s programem.

1. Proběhla volba zapisovatele - jednomyslně jím byla zvolena J. Kropáčková
Přítomní dále zvolili návrhovou komisi ve složení M. Korintová, V. Budková, H. Kropáčková s
počtem hlasů 45 PRO, 0 PROTI, 1 SE ZDRŽEL HLASOVÁNÍ, a mandátovou komisi ve složení R.
Rajdlová, M. Kasalý, M. Mikš s počtem hlasů 45 PRO, 0 PROTI, 1 SE ZDRŽEL HLASOVÁNÍ.
2. Proběhlo jednomyslné schválení programu schůze.
3. Předseda J. Janda přednesl zprávu o činnosti klubu v roce 2014.
4. Hlavní výcvikářka Z. Pecháčková přednesla zprávu o výcviku a propagaci flyballu v roce 2014.
5. Pokladní I. Jandová přednesla zprávu o stavu pokladny
23.11.2014.

a hospodaření klubu ke dni

Pokladní upozornila všechny členy, že členské příspěvky na rok 2015 jsou splatné v době od
1.1.2015 do 31.1.2015. V případě zaplacení členského příspěvku po tomto termínu se částka
navyšuje o 100 Kč za pozdní platbu. Příspěvky není možné platit před 1.1.2015!
6. Za Kontrolní a revizní komisi přednesla zprávu její předsedkyně V. Budková. Při revizi pokladny
nebyly shledány žádné nesrovnalosti.
7. J. Janda představil návrh úprav stanov FC ČR vyplývajících z nového Občanského zákoníku.
Podrobněji byly rozebrány následující body těchto úprav: možnost uspořádání řádné schůze
klubu pouze v případě přítomnosti nadpoloviční většiny členů klubu (v opačném případě
nutnost uspořádání náhradního zasedání); podmínky případné likvidace klubu.
Návrh nového znění stanov FC ČR pro rok 2015 byl odsouhlasen počtem hlasů 46 PRO, 0
PROTI, 0 SE ZDRŽELO HLASOVÁNÍ.
8. Po krátké přestávce byly vyhlášeny výsledky celoroční soutěže českého flyballového poháru Purina PRO PLAN Cupu 2014, který byl rozdělen do tří divizí. Ve 3. divizi zvítězilo družstvo Alea
- tým snů, na druhém místě se umístilo družstvo NIMBUS Hop Trop a třetí skončilo družstvo

Green "P" Pirates. Ve 2. divizi se vítězem stalo družstvo Manic Dogs 1, na 2. místě skončilo
družstvo The Rebels Rock and Roll a na 3. místě se umístilo družstvo Hop Trop PANTHERS. V 1.
divizi zvítězilo družstvo Hop Trop PRAGUE, na 2. místě se umístilo družstvo Alea - tým naděje
a třetí skončilo družstvo DogDragons.
9. V rámci diskuze byly projednány tyto body:
a) Byla diskutována pravidla celoroční soutěže Purina PRO PLAN Cup 2015 a možné
navýšení divizí na čtyři. V otázce rozdělení družstev do pohárových divizí byly uvedeny
tyto možné varianty: na počátku roku 2015 určení neměnné časové hranice mezi
jednotlivými divizemi, stejně jako tomu bylo ve všech dosavadních ročnících; nebo
řazení družstev dle jejich průměrných časů z turnajů, a na konci roku pak vytvoření
hranice mezi jednotlivými divizemi takovým způsobem, aby všechny divize
obsahovaly podobný počet družstev, následné rozřazení družstev v divizích dle
získaných bodů z turnajů.
Výbor požádal členskou schůzi o nezávazné hlasování týkajícího se počtu divizí Purina
PRO PLAN Cup 2015, které dopadlo následovně: 23 HLASŮ PRO 3 DIVIZE, 15 HLASŮ
PRO 4 DIVIZE, 8 SE ZDRŽELO HLASOVÁNÍ.
Konečné znění pravidel celoroční soutěže Purina PRO PLAN Cup 2015 je v kompetenci
výboru FC ČR a bude projednáno a schváleno v obvyklém časovém rámci.
b) M. Vrbová představila plánovaný formát turnaje Eager´s Cup, který by měl probíhat
ve dnech 8. - 10.5.2015. Díky státnímu svátku připadajícímu na pátek 8.5.2015 bude
možno turnaj uskutečnit jako třídenní, ale s tím, že každé družstvo bude běhat jen
dva dny (pátek odpoledne+sobota dopoledne, nebo sobota odpoledne+neděle
dopoledne).
c) J. Janda apeloval na zúčastněné členy, aby pokračovali v hledání vhodného prostoru k
uskutečnění Mistrovství Evropy ve flyballu pro rok 2016. Členové byli zpraveni o
kritériích, jež má vhodné místo splňovat.
10. Zástupce návrhové komise M. Korintová přednesla návrh usnesení. Členská schůze schválila
usnesení počtem hlasů 46 PRO, 0 PROTI, 0 SE ZDRŽELO HLASOVÁNÍ.
11. Závěrem J. Janda poděkoval všem přítomným za účast a prohlásil schůzi za ukončenou.

Dne 23.11.2014 zapsala Jitka Kropáčková

