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 23.1.2019, Stadion Eden, Praha 10
Přítomni: Tomáš Dvorský, Marek Houser, Miloslav Kočí, Karel Kunst a Jana
Sixtová a Ivo Zajíc
Omluveni: Petra Pakostová
Hosté: Alena Hodboďová

1.

Ustanovení orgánů výboru
1.1.
Proběhly volby do orgánů výboru Fanklubu, zvoleni byli:
předseda
Tomáš Dvorský - zvolen všemi hlasy
místopředseda
Marek Houser - zvolen všemi hlasy
hospodář
Jana Sixtová - zvolena všemi hlasy
jednatel
Miloslav Kočí - zvolen všemi hlasy
1.2.
Volba předsedy kontrolní komise proběhne za přítomnosti všech
členů kontrolní komise při jejich zasedání.

2.

Administrativa a finanční záležitosti
2.1.
Výbor odsouhlasil osobu, která jedná jménem statutárního orgánu
(výboru) Fanklubu:
2.2.

• Tomáš Dvorský (předseda), r.č.: xxxxxxxxxxx
Výbor odsouhlasil osoby, které jsou oprávněny disponovat s
bankovními účty FK:
členové výboru:
•
•

2.3.

2.4.

Tomáš Dvorský (předseda), r.č.: xxxxxxxxxxx
Marek Houser (místopředseda), r.č.: xxxxxxxxxxx

• Jana Sixtová (hospodář), r.č.: xxxxxxxxxxx
vedoucí sekretariátu:
• Alena Hodboďová, r.č.: xxxxxxxxxxx, které bude zřízen, resp.
ponechán pouze stávající pasivní přístup, tzn. pouze
s možností náhledu do internetového bankovnictví.
Výbor pověřil Tomáše Dvorského, aby zajistil přístupy zvoleným
členům výboru, kteří jsou oprávněni disponovat s bankovními účty
Fanklubu.
Výbor pověřil vedoucí sekretariátu Alenu Hodboďovou, aby
poptala a připravila nabídky externí účetní pro Fanklub.

2.5.

2.6.
2.7.

Výbor pověřil Tomáše Dvorského a Jana Formánka (člen kontrolní
komise), aby zajistili veškeré právní kroky spojené s aktualizací
spolkového rejstříku.
Výbor opětovně zplnomocnil Jana Formánka a Tomáše Dvorského
ke komunikaci se soudem a příslušnými úřady ve věci Hampl.
Výbor odsouhlasil pracovní náplň jednotlivých členů výboru, která
není specifikována ve stanovách:
•
•
•

Marek Houser - správa webových stránek a sociálních sítí
Karel Kunst a Jana Sixtová - organizace výjezdů Fanklubu
Miloslav Kočí - historik Fanklubu, osoba pověřená jednáním
s Odborem přátel

3.

Fanklub vs. Slavia
3.1.
Tomáš Dvorský, Ivo Zajíc a Alena Hodboďová informovali o schůzce
se zástupci Slavie (Marek Benda, Petr Kica, Michal Býček), na které
se obě strany vzájemně informovali o chystaných akcích pro jarní
část ligy 2018/19 a projednaly vzájemnou spoluúčast a zapojení do
nich.
3.2.
Fanklub byl přizván k účasti na akci „Víkend otevřených dveří
stadionu Eden 26.-27. ledna 2019. Pro tuto akci připraví Fanklub
vědomostní kvíz o jarní permanentku na Slavii.
3.3.
Dále zástupci Slavie vyzvali Fanklub k aktivní účasti i na dalších
jarních akcích, které Slavia chystá, a to 22. kolo proti Slovácku, 24.
kolo proti Ostravě a zejména 28. kolo derby Slavia - Sparta.
3.4.
Na schůzce byly projednány i možnosti zapojení Slavie a hráčů a
členů A-týmu na akcích Fanklubu. Pro tyto akce je nutné zajistit
minimální účast 30 osob.
3.5.
Pro akce Fanklubu je možné využívat všechny prostory stadionu
Eden (muzeum Slavia, tiskové centrum atd.), kde nebude probíhat
jiný program, případně které bude možné zpřístupnit i pro
veřejnost.

4.

Fanklub vs. Odbor přátel
4.1.
Tomáš Dvorský informoval o uvažovaných změnách v organizaci
tradičního celostátního setkání slávistů pořádaných Odborem
přátel.
4.2.
Výbor vzal výše uvedenou informaci na vědomí a diskutoval nad
možnostmi spolupráce s Odborem přátel na akcích pořádaných
oběma spolky a případné společné organizace příslušných akcí.
4.3.
Výbor pověřil Tomáše Dvorského a Miloslava Kočího oslovením a
jednáním s Odborem přátel s nabídkou spolupráce ve snaze účasti
co největšího množství slávistů na akcích Slavie, OP a FK.

5.

Výjezdy a akce
5.1.
Tomáš Dvorský informoval o výjezdu do Genku, který je pořádán
ve spolupráci s renomovanou cestovní kanceláří specializující se na
sportovní zájezdy Czech Sport Travel. Ke dni schůze je přihlášeno
téměř 100 osob a budou vypraveny 2 busy. Vypravení případného
třetího autobusu závisí, zda Genk navýší stávající kapacitu
vstupenek pro fanoušky Slavie (1000 ks), která je v současné době
vyčerpána.
5.2.
Výbor pověřil Karla Kunsta a Janu Sixtovou přípravou výjezdu na
zápas Plzně - Slavia a výjezdu na zápas Ligy mistryň Bayern
Mnichov - Slavia do bavorské metropole.
5.3.
Výbor pověřil Miloslava Kočího a Marka Housera přípravou
vědomostního kvízu na Víkend otevřených dveří, viz bod 3.2.
5.4.
Pořádání dalšího ročníku fotbalového turnaje Fankub CUP bylo
výborem odloženo a případné pořádání akce se bude odvíjet i na
případné spolupráci s OP.

6.

Webové stránky
6.1.
Výbor pověřil Marka Housera a Tomáše Dvorského zpracováním
nabídky na aktualizaci webových stránek Fanklubu, resp. výstavbu
nových stránek.

Termín další schůze nebyl stanoven a bude stanoven dle časových možností
členů výboru.
Zapsala: Alena Hodboďová
Za správnost: Tomáš Dvorský, předseda FK
V Praze 23.1.2019

