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 21. 12. 2015, SynotTip Arena Eden, Praha 10
Přítomni: Tomáš Dvorský, Jan Franek, Jiří Horák, Pavel Král, Milan Krátký
a Miloš Kočí
Omluveni: Petra Pakostová
Hosté: Ivo Zajíc (člen kontrolní komise)
1.

Administrativa a finanční záležitosti
1.1.
Předseda Tomáš Dvorský informoval výbor o uzavření dohody o
ukončení pracovního poměru pana Petra Smrkovského (bývalého
sekretáře) včetně vyrovnání všech vzájemných závazků.
1.2.
Účetní doklady za měsíce říjen a listopad zkontroloval hospodář
Milan Kátký a následně byly předány účetní paní Bohatové.
1.3.
Výbor FK odsouhlasil zřízení aktivního přístupu k bankovnímu účtu
Fanklubu sekretářce paní Aleně Hodboďové, přičemž bude v této
souvislosti rozšířena pracovní smlouva paní Hodboďové o dohodu o
hmotné zodpovědnosti zahrnující právě přístup k bankovnímu účtu.
1.4.
Milan Krátký informoval výbor o stavu členské základny, která čítá
cca o 20 členů více jako v minulé sezoně. Dále informoval o
průběžném stavu hospodaření za podzimní část sezony, které je
v zisku cca 15 tis. Kč. Výbor rozhodl, že část zisku bude investována
do nových suvenýrů a část na dotaci výjezdů v jarní části sezony
2015/16.

2.

Výjezdy a akce
2.1.
Výbor Fanklubu se zabýval několika podněty fanoušků související s
událostmi při zápase v Liberci. Ivo Zajíc, jakožto jeden z přímých
účastníků, připraví stanovisko Fanklubu k tomuto incidentu, které
bude zveřejněno na webu.
2.2.
V úterý 5. 1. 2016 proběhne v kině Světozor slavnostní
předpremiéra dokumentu Věčná Slavia za účasti hráčů, vedení a
tvůrců dokumentu. Na akci obdržel Fanklub omezené množství
vstupenek, které budou poskytnuty členům Fanklubu.
2.3.
Přes vánoční svátky proběhne fotosoutež s nej slávistickou
výzdobou o VIP vstupenky na Slavii. Zajistí Tomáš Dvorský.
2.4.
Na nový rok připraví Fanklub dlouhodobou vědomostní soutěž o
permanentní vstupenku na Slavii. Zajistí Miloš Kočí.
2.5.
Fanklub plánuje výjezd na ženskou Ligu mistrů do Lyonu v březnu
2016. První informace k výjezdu budou zveřejněny začátkem ledna.

2.6.

Výbor Fanklubu diskutoval nad možnými variantami jarní akce pro
fanoušky. Z diskuse vyplynulo několik variant, které budou
projednány se Slavií a poté zveřejněny na webu.

3.

Suvenýry FK
3.1.
Výbor odsouhlasil výrobu nových suvenýrů, které by měly být
k dispozici před začátkem jarní sezony 2015/16.

4.

Web FK
4.1.
Předseda Tomáš Dvorský informoval výbor o drobných změnách na
webu, které budou realizovány v průběhu zimní přestávky.

5.

Pravidelné losování členů Fanklubu
5.1.
Výherci dnešního losování jsou: Jáchym Ježek, Dřevčice; Jaroslav
Vebr, Pardubice; Petr Tomášek, Nový Bor. Suvenýry Fanklubu jim
budou předány nebo zaslány po dohodě.

Další schůze bude ve středu 20. 1. 2015.
Zapsal: Miloš Kočí
Za správnost: Tomáš Dvorský, předseda FK
V Praze 21. 12. 2015

