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 6. 4. 2016, Eden Arena, Praha 10
Přítomni: Tomáš Dvorský, Pavel Král, Milan Krátký, Miloš Kočí,
Omluveni: Petra Pakostová, Jan Franek, Jiří Horák
Hosté: Josef Čáslavka (člen kontrolní komise), Alena Hodboďová
(sekretářka Fanklubu)
1.

Administrativa a finanční záležitosti
1.1.
Předseda Tomáš Dvorský informoval o podání žádosti o zřízení
datové schránky. Předpokládáme, že žádost bude vyřízena
příslušnými úřady v zákonné lhůtě.
1.2.
Alena Hodboďová předala ke zpracování účetní doklady za první
čtvrtletí účetní paní Marcele Bohatové.

2.

Slavia
2.1.
Výbor Fanklubu probíral nastalou situaci ve Slavii (rezignace
dr. Šimáně a následná změna majetkového podílu ve Slavii) s tímto
stanoviskem:
Výbor
Fanklubu
přijal
pozitivně
informaci
o
změnách
majetkoprávních vztahů a setrvání pana dr. Šimáně ve vedení
klubu. Fanklub vyjadřuje Slavii plnou podporu a nabízí pomoc
vedení klubu.

3.

Výjezdy a akce
3.1.
Výjezd do Lyonu byl výborem vyhodnocen velmi pozitivně.
Zaznamenali jsme velkou míru kladných ohlasů k výjezdu.
3.2.
Ve středu 27. 4. se uskuteční prohlídka stadionu za doprovodu
kapitánky Slavie Blanky Pěničkové a trenéra ženské kopané Antona
Mišovce. Po skončení prohlídky bude se jmenovanými, a možná i
další hráčkou/ami Slavie, posezení.
3.3.
Fanklub navázal spolupráci s Divadlem D21, ve kterém se 27.5
uskuteční premiéra představení „O Knoflíčkovi“ - hra o bývalém
slávistickém útočníkovi Ivo Knoflíčkovi. Podrobnosti o hře, jakož i
možnosti koupě vstupenek a akcí s tím spojených budou zveřejněny
na webu a sociálních sítích Fanklubu.
3.4.
Fanklub pořádá výjezd do Olomouce autobus za cenu pro členy
350/450 Kč a pro nečleny za cenu 450/550Kč. Podrobnosti budou
upět zveřejněny na webu a sociálních sítích Fanklubu. Přihlašování
bude kromě obvyklých způsobů možné i v sobotu 9.4. před zápasem
s Jabloncem ve Fanzoně na stánku Fanklubu.

3.5.

2. ročník Fanklub Cup je v jednání a vše závisí na zajištění hřiště
pozemního hokeje Slavie, kde však dochází k personálním změnám
ve vedení. Termín by měl být znám do půlky dubna.

4.

Suvenýry FK
4.1.
Ve výrobě jsou drobné suvenýry, které by měly být k prodeji v
průběhu dubna. Koupě bude možná v sekretariátu přes
eshop.slavista.cz nebo ve fanzoně před domácím zápasem
(domácími zápasy).
4.2.
Další suvenýry Fanklub neplánuje, resp. aktuálně pouze doplnění
vyprodaného zboží jako např. propisky, aroma dresíky či náramky.

5.

Pravidelné losování členů Fanklubu
5.1.
Výherci dnešního losování jsou: Pavel Kolář, Praha 4; Michal
Zamrazil, Dobřichovice; Vladimír Kasal, Lipnice p. Spálené Poříčí.
Suvenýry Fanklubu jim budou předány nebo zaslány po dohodě se
sekretariátem.

Další schůze bude dle časových možností členů výboru.
Zapsala: Alena Hodboďová
Za správnost: Tomáš Dvorský, předseda FK
V Praze 6. 4. 2016

