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 29. 5. 2019, Stadion Eden, Praha 10
Přítomni: Tomáš Dvorský, Miloslav Kočí, Karel Kunst, Jana Sixtová, Petra
Pakostová a Ivo Zajíc
Omluveni: Marek Houser,
Hosté: Veronika Mašková

1.

Administrativa a finanční záležitosti
1.1.
K 26. květnu ukončila dlouholetá pracovnice sekretariátu Alena
Hodboďová pracovní poměr ve Fanklubu. Výbor jí děkuje za
obětavou a práci. Osobní poděkování za práci bude učiněno před
začátkem nového ligového ročníku.
1.2.
Na základě inzerátu se přihlásila desítka uchazečů o práci
v sekretariátu. Za účasti předsedy Tomáše Dvorského, jednatele
Miloslava Kočího a Aleny Hodboďové absolvovali uchazeči
v průběhu května osobní pohovory, ze kterých byla vybrána, a od
26. května nastoupila do sekretariátu, slečna Veronika Mašková.
1.3.
Výbor odsouhlasil pro Veroniku Maškovou oprávnění disponovat s
bankovními účty FK, a to zřízení pasivního přístupu, tzn. pouze
s možností náhledu do internetového bankovnictví.
1.4.
Sekretariát Fanklubu bude od 10. června do 24. června uzavřen.
Případné dotazy bude vyřizovat prostřednictvím emailu
sekretariátu.
1.5.
Alena Hodboďová se bude aktivně podílet na výrobě propagačních
předmětů Fanklubu, k čemuž jí byla zřízena emailová adresa
suvenýry@slavista.cz.
1.6.
Výbor pověřil Alenu Hodboďovou, Tomáše Dvorského a účetní FK
Jitku Jelínkovou se zpracováním a předáním účetnictví za sezonu
2018/19 do 31. července 2019.
1.7.
Tomáš Dvorský informoval výbor, že pro novou sezonu připravuje
Slavia změnu v administraci a distribuci kódů Ticketportálu pro
uplatnění slev na nákup vstupenky a permanentky Slavie pro členy
fanouškovských organizací.
1.8.
Miloš Kočí informoval výbor o komplikacích v objednávkovém
servisu vstupenek pro členy Fanklubu. I přes dané podmínky a
upozornění členové nerespektují pravidla a například i po zaslání
objednávky jí často mění či dokonce ruší. Výbor se shodl na

1.9.
1.10.

změnách v objednávkovém servisu, např. zaplacení nevratné
zálohy 100 Kč/vstupenku. Konkrétní změny budou zveřejněny
před začátkem nové sezony 2019/20.
Po úspěšném vystoupení Slavie v sezoně 2018/19, zejména jarní
částí fotbalové sezony, narostl počet členů na více než 850.
Tomáš Dvorský informoval výbor, že rejstříkový soud vrátil žádost
o zapsání změn souvisejících s valnou hromadou k doplnění
v požadovaném termínu. Vyřízením žádosti je i nadále pověřen
Tomáš Dvorský.

2.

Fanklub vs. Odbor přátel
2.1.
Tomáš Dvorský a Miloslav Kočí se setkali se zástupci Odboru přátel
Michalem Janáčkem a Davidem Ocetníkem. V rámci setkání byly
projednány možnosti úzké spolupráce obou sdružení, např.
spoluúčast Fanklubu na 19. celostátním setkání Slávistů v Bělé pod
Bezdězem, účast týmu Fanklubu na setkání či společné výjezdy na
venkovní zápasy Fortuna ligy. V budoucnu pak i možnosti
případného sloučení obou sdružení.
2.2.
Výbor Odboru přátel, prostřednictvím svého předsedy Michaela
Janáčka, informoval, že schválil účast týmů Fanklubu na setkání
v Bělé pod Bezdězem. Podmínkou účasti je, že tým musí být složen
výhradně z členů fanouškovských organizací (FK/OP).
2.3.
Výbor Fanklubu je potěšen vstřícností OP stran úzké spolupráce
obou sdružení. Otázka spojení obou sdružení je otázkou dalších
jednání.
2.4.
Výbor odsouhlasil finanční příspěvek na setkání Slávistů v Bělé pod
Bezdězem ve výši 4000 Kč. Tomáš Dvorský byl pověřen výborem
projednat s organizátory, resp. sekretariátem OP způsob
proplacení příspěvku v souladu s účetnictvím FK.
2.5.
Marek Houser a Ivo zajíc byli pověřeni sestavením fotbalového
týmu pro turnaj v malé kopané na setkání v Bělé pod Bezdězem.

3.

Výjezdy a akce
3.1.
Ve spolupráci se Slavií se Fanklub podílel na organizaci vlakových
výjezdů na zápasy nadstavby do Ostravy a finále MOL CUP do
Olomouce.
3.2.
Na zápas nadstavby do Ostravy schválil výbor per rolam 100%
dotaci na vstupenku pro členy Fanklubu. V předem daném
termínu, do 26. května, dodalo vstupenku k proplacení cca dvě
desítky členů FK.
3.3.
Výbor projednal uspořádat pro fanoušky Slavie pře začátkem
nového ročníku Fortuna ligy focení s poháry Mistra ligy a MOL CUP.
Termín bude závislý na zápasech Slavie. Organizací byla pověřena
Jan Sixtová.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

Ve spolupráci s CK Czech Sport Travel uspořádal Fanklub zájezdy
na zápas čtvrtfinále Chelsea Londýn - Slavia, a to autobusový
zájezd na otočku, s noclehem a třetí variantou byl letecký zájezd.
Celkem cestovalo s Fanklubem přes 200 slávistů.
Jana Sixtová informovala výbor, že i přes mimořádnou dotaci
nebyl vypraven výjezd na zápas do Zlína, který byl v přímé kolizi
s Velikonočními svátky.
Na zápas nadstavby do Liberce vypravil Fanklub 2 autobusy, které
byly hrazeny hráči A-týmu a realizačního týmu Slavie. Proplacením
dopravy ze strany Slavie byl pověřen Tomáš Dvorský.
Fanklub měl při nadstavbovém zápase se Spartou stánek ve
fanzoně, kde bylo několik aktivit pro děti doplněných o prodej
propagačních předmětů Fanklubu. Zájem malých slávistů
přesahoval kapacitu stánku.
Pro další účast ve fanzoně je nutné rozšířit nabídku aktivit, tak aby
bylo možné uspokojit větší část malých, ale i velkých slávistů.
Členové výboru mají zaslat do konce června 2019 nápady na další
aktivity.

Termín další schůze nebyl stanoven a bude stanoven dle časových možností
členů výboru.
Zapsala: Veronika Mašková
Za správnost: Tomáš Dvorský, předseda FK
V Praze 29. 5. 2019

