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 11. 2. 2015, SynotTip Arena Eden, Praha 10
Přítomni: Tomáš Dvorský, Jan Franek, Jiří Horák, Pavel Král, Milan Krátký a
Petra Pakostová
Omluveni: Miloš Kočí
Hosté: Ivo Zajíc (člen kontrolní komise)
1.

Administrativa a finanční záležitosti
1.1.
Nová externí účetní Fanklubu Marcela Bohatová převzala účetnictví
od bývalé účetní Jitky Jelínkové. Ve spolupráci s hospodářem
Milanem Krátkým odstraní nedostatky v účetnictví za předchozí
období uvedené ve zprávě kontrolní komise, která byla předložena
KK na poslední VH Fanklubu.
1.2.
Do konce února bude zřízen přístup k bankovnímu účtu FK pro
hospodáře Milana Krátkého a jednatele Jana Franka.
1.3.
Nové znění stanov schválené na VH bylo odesláno i s dalšími
dokumenty z VH na soud.
1.4.
Výbor projednal změny na webu, které by měly být provedeny
v průběhu jara. Jedná se zejména o systém automatického
přihlašování na výjezdy, databázové propojení členů na webu
Fanklubu či infobar krátkých zpráv.
1.5.
Pokud by se nepodařilo online propojení členské databáze
s webovými stránkami, bude výbor zvažovat pořízení nového
softwaru pro zprávu členské databáze.

2.

Výjezdy
2.1.
Výjezd na první jarní venkovní zápas do Liberce je připraven.
2.2.
Další venkovní výjezd do Plzně je výborem schválen a připravuje se
speciální akce pro tento výjezd.
2.3.
Výbor projednal různé možnosti cenového zvýhodnění či věcných
darů pro všechny jarních výjezdy.

3.

Suvenýry FK
3.1.
Výbor schválil prodejní akci suvenýrů na ploše před SynotTip Arenou
před některým z domácích zápasů a pověřil sekretářku Alenu
Hodboďovou, aby zjistila u majitele stadionu podmínky umístění
stánku.

4.

Pravidelné losování členů Fanklubu
4.1.
Výherci dnešního losování jsou: Ing. Tomáš Lukavský, Hořovice;
Oldřich Krch, Louny; Eduard Stöhr, Praha 10. Suvenýry Fanklubu
jim budou předány nebo zaslány po dohodě se sekretariátem.

Další schůze bude v první polovině března 2015. Přesný termín bude stanoven
dle časových možností členů výboru.
Zapsala: Petra Pakostová
Za správnost: Tomáš Dvorský, předseda FK
V Praze 11. 2. 2014

