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Zápis z náhradního zasedání 15. členské schůze Flyball
Clubu ČR
Marek · Thursday, December 7th, 2017

konaného dne 26. 11. 2017 v Praze
UsneseníFCCR2017
(ve formátu pdf)
Zápis_schuzeFCCR2017
(ve formátu pdf)
Náhradní schůze byla zahájena v 13:15 dne 26. 11. 2017. Náhradní schůzi (pro
nepřítomnost nadpoloviční většiny členů FC ČR) zahájila předsedkyně Zuzana
Pecháčková členové výboru Michal Kasalý a Sabina Koubková byli omluveni. Schůzi
bylo přítomno 86 členů.
1. Do role zapisovatele byla jednomyslně zvolena Petra Kulhánková.
Přítomní dále volili komisi návrhovou ve složení Kateřina Skálková, Jana Kupková a
Adéla Bednářová, a komisi volební ve složení Petra Prokešová, Zuzana Ouředníková a
Monika Kasalá.
Hlasování: 100% pro (86 členů). Návrh byl přijat.
2. Proběhlo seznámení s programem.
Hlasování: 100% pro (86 členů). Návrh byl přijat.
3. Předsedkyně Zuzana Pecháčková přednesla zprávu o činnosti klubu v roce 2017.
4. Hlavní výcvikář Jiří Kříž přednesl zprávu o výcviku, reprezentování českého flyballu na
ME 2017 a propagaci flyballu v roce 2017. V tomto bodě stoupl počet přítomných na
87.
5. Pokladní Klára Zavřelová přednesla zprávu o stavu pokladny a hospodaření klubu ke
dni konání schůze.
6. Za Kontrolní a revizní komisi přednesla zprávu její předsedkyně V. Budková. Při revizi
nebyly shledány žádné nedostatky.
7. Schůze přešla k volbě do jednotlivých orgánů klubu. S ohledem na větší počet
kandidátů na členství ve výboru, než kolik je voleno pozic, vyzvala předsedkyně Zuzana
Pecháčková kandidáty do výboru ke krátkému představení a následně umožnila
přítomným vznést dotazy na jednotlivé kandidáty.
Kandidáti na členství ve výboru: Milena Vrbová, Michaela Nováková, Zuzana
Pecháčková, Stanislav Prokeš, Josef Präger, Marcela Nosková, Michal Kasalý, Jiří Kříž,
Jindřich Silovský, Sabina Koubková, Nikola Stejskalová
Kandidáti do kontrolní a revizní komise: Jitka Srbená, Alena Filipová, Petr Prokeš
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Proběhlo hlasování tajnou volbou.
8. Po přestávce následovalo vyhlášení výsledků celoroční soutěže českého flyballového
poháru – K9 Selection Cupu, který byl v letošním roce rozdělen do 4 divizí s
vyrovnaným počtem družstev. Než se přistoupilo k vyhlášení, Jiří Kříž shrnul
vyrovnanost jednotlivých družstev v divizích a fakt, že o konečné výsledky se bojovalo
až do posledního turnaje. Hned ve dvou divizích (divize III a divize IV) se na třetím a
čtvrtém místě umístila družstva se stejným počtem bodů a o konečném umístění
rozhodl až průměr časů.
Ve 4. divizi zvítězilo družstvo CrazyBalls III, na druhém místě se umístilo
družstvo FUNatic Jumpers a na třetím místě se umístilo družstvo Dajavera Y.
Ve 3. divizi zvítězilo družstvo Manic Dogs 2, na druhém místě se umístilo
družstvo Alea – noční můra a na třetím místě se umístilo družstvo Hop Trop
PANTHERS.
Ve 2. divizi zvítězilo družstvo FUNatic Runners, na druhém místě se umístilo
družstvo The Rebels Rock and Rolls a na třetím místě se umístilo družstvo Orca
Atlantic.
V 1. divizi zvítězilo družstvo Hop Trop PRAGUE, na druhém místě se umístilo
družstvo The Rebels Hardcore a na třetím místě se umístilo družstvo Alea – tým
naděje.
9. Volební komise přistoupila k vyhlášení výsledků voleb do orgánů klubu. Hlasování
proběhlo pomocí hlasovacích lístků (87 hlasovacích lístků, z toho platných 86). Výbor
byl zvolen v tomto složení:
Jiří Kříž (Zvolen počtem 78 hlasů)
Milena Vrbová (Zvolena počtem 68 hlasů)
Zuzana Pecháčková (Zvolena počtem 66 hlasů)
Sabina Koubková (Zvolena počtem 63 hlasů)
Michaela Nováková (Zvolena počtem 62 hlasů)
Jindřich Silovský (Zvolen počtem 57 hlasů)
Nikola Stejskalová (Zvolena počtem 43 hlasů)
Do výboru nebyli zvoleni:
Stanislav Prošek (41 hlasů), Josef Präger (34 hlasů), Michal Kasalý (30 hlasů) a
Marcela Nosková (30 hlasů)
Kontrolní komise byla zvolena v tomto složení:
Jitka Srbená (Zvolena počtem 86)
Alena Filipová (Zvolena počtem 86)
Petr Prokeš (Zvolen počtem 79)
10. Diskuze:
Z. Pecháčková informovala přítomné o plánovaných mezinárodních turnajích na
příští rok, které jsou termínově velice blízko sobě. Prvním turnajem je Světový
pohár (Flyball Open World Cup 2018), který se bude konat v termínu 18.-19.8.2018
ve městě Dunkerque v severní Francii. Detaily kvalifikace a podmínky turnaje
budou upřesněny.
Dalším turnajem je mistrovství Evropy 2018 (European Flyball Championships
2018), které se bude konat v termínu 24.-26. 8. 2018 na severu Polska ve městě
Sopot. Tento termín neumožňuje konání mistrovství republiky v termínu obvyklém a
výbor se proto rozhodl uspořádat MR 2018 v termínu 15.-16.9.2018.
M. Vrbová navázala na informace o plánovaných turnajích pro sezonu 2018 a za
klub Hop Trop informovala přítomné o konání Eager ́s Cupu v termínu 5.-7.5.2018. S
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ohledem na posun termínu MR 2018 klub Hop Trop nebude v sezoně 2018
pořádat Turnaj sladkých nadějí z časových důvodů.
K. Mračková za DogDragons informovala o plánovaném pořádání turnaje Drak v
termínu 9.-10.6.2018. Místo konání zatím není specifikováno.
V souvislosti s plánováním turnajů byl vznesen obecný dotaz na hlavního sponzora
na příští sezonu. Výbor okomentoval proces oslovování potenciálních sponzorů a
úskalí, která tento proces s sebou nese. Změna hlavního dodavatele na sezonu 2018
je možná, nyní však nejsou dojednány konkrétní detaily a podmínky.
K. Mračková vznesla dotaz na výbor, zda zvažují (případně již v minulosti
zvažovali) finanční příspěvky na startovní rozhodčí. Na toto téma byla vedena diskuze.
Závěrem diskuze bylo konstatování, že každý pořadatel má možnost zvážit, zda zvolí
jako odměnu pro startovní rozhodčí úhradu obědů formou stravenek na turnaji nebo
zda jednotlivým rozhodčím místo této odměny poskytne odměnu finanční.
Každé družstvo pak má možnost výboru podat požadavek na snížení odvodů na
jím pořádaný turnaj jako finanční kompenzaci.
S. Prošek vznesl na výbor dotaz na měřidlo a přesný způsob měření loketní kosti
psa. M. Vrbová se ujala slova a proces měření a detail měřidla vysvětlila.V tomto bodě
klesla účast přítomných na počet 67.
11. Zástupce návrhové komise Kateřina Skálková přednesla návrh usnesení schůze.
Členská schůze schválila usnesení jednomyslně.
Hlasování: 67 pro, 0 proti, nikdo se nezdržel hlasování.
12. Závěrem Zuzana Pecháčková poděkovala přítomným za hojnou účast, popřála všem
krásný závěr roku 2017 a popřála zdraví do sezony 2018. Schůze byla tímto ukončena.
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Zapsala dne 26. 11. 2017, Petra Kulhánková

This entry was posted on Thursday, December 7th, 2017 at 1:44 am and is filed under
Členská schůze FC, Novinky
You can follow any responses to this entry through the Comments (RSS) feed. Both
comments and pings are currently closed.
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