FANKLUB SK SLAVIA PRAHA - fotbal, PRAHA 10, U Slavie 1540/2a, PSČ 10000,
IČ 26640155, zapsán v rejstříku MV ČR

ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU FANKLUBU,
konané dne 16. 7. 2015, SynotTip Arena Eden, Praha 10

Přítomni: Tomáš Dvorský, Jan Franek, Pavel Král, Milan Krátký, Miloš
Kočí a Petra Pakostová
Omluveni: Jiří Horák
Hosté: Josef Čáslavka (člen kontrolní komise)
1.

Administrativa a finanční záležitosti
1.1.
Tomáš Dvorský a Milan Krátký informovali výbor o průběhu
výběrového řízení na post nového pracovníka sekretariátu Fanklubu.
Na základě pohovorů a i praktického zaškolení byl vybrán pan Petr
Smrkovský, který se od začátku července ujal své funkce.
1.2.
Výbor odsouhlasil zřízení pasivního přístupu k bankovnímu účtu
Fanklubu novému sekretáři panu Petru Smrkovskému.
1.3.
Výbor odsouhlasil zkrácení členského období o měsíc, tj. do
31.7.2016.
1.4.
Výbor odsouhlasil, že schůze budou vždy v prvním týdnu daného
měsíce. Konkrétní den pak bude vybrán dle časových možností
členů výboru ev. kontrolní komise.

2.

Výjezdy a akce
2.1.
První červencový víkend proběhl první ročník Fanklub CUPu - setkání
fotbalových fanklubů. I přes skromnou účast se akce vydařila a
Fanklub plánuje její opětovné uspořádání i příštím roce. Více o akci
je v samostatném článku na webu www.slavista.cz.
2.2.
Na základě soutěže byla vybrána podoba členské kartičky na sezonu
2015/16. Vítězem, stejně jako loni, je pan Ondřej Fátor, který
získává permanentní vstupenku do Edenu. Další finalisté pak získají
věcné ceny od Fanklubu.
První várka členských kartiček by měla být na první domácí zápas
s Libercem
2.3.
Fanklub připraví výjezdy do Plzně a Brna, přičemž do moravské
metropole je v plánu speciální akce - „překvapení stewarda“.
2.4.
Od nové sezony spustí Fanklub novou soutěž pro nejaktivnější
výjezďáky - Cestovní horečka.
Podrobnosti budou zveřejněny na webu.
2.5.
V průběhu léta je v plánu další zajímavá soutěž, zejména pro
fotograficky nadané slávisty.

3.

Suvenýry FK
3.1.
Nové suvenýry jsou ve výrobě a měly by být na první domácí zápas
v prodeji.

Další schůze bude v prvním týdnu září. Přesný termín bude stanoven dle

časových možností členů výboru.

Zapsala: Petra Pakostová
Za správnost: Tomáš Dvorský, předseda FK
V Praze 16. 7. 2015

