
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 7. 9. 2016,  Eden Arena, Praha 10 
  
Přítomni: Tomáš Dvorský, Pavel Král, Jiří Horák, Miloš Kočí 
Omluveni: Petra Pakostová, Jan Franek, Milan Krátký 
Hosté: Ivo Zajíc (člen kontrolní komise), Alena Hodboďová (sekretářka 
Fanklubu) 
 
 
1. Administrativa a finanční záležitosti 

1.1. Od května do srpna se výbor scházel v užších pracovních skupinách. 
1.2. Předseda Tomáš Dvorský informoval o úspěšném zřízení datové 

schránky.  
1.3. Alena Hodboďová předala ke zpracování účetní doklady za druhé 

čtvrtletí účetní paní Marcele Bohatové. 
1.4. Fanklub kontaktuje nové vedení hokejového fanklubu Slavie ve věci 

pokračování spolupráce obou fanklubů. Jednáním byl pověřen Miloš 
Kočí a Alena Hodboďová. 

1.5. V průběhu podzimu se uskuteční řádná valná hromada členů 
Fanklubu. Termín konání bude upřesněn podle rozlosování domácích 
ligových zápasů. Budou osloveni současní členové, kteří by měli 
zájem kandidovat do výboru a kontrolní komise, případně jakkoli 
jinak se zapojit do dění ve Fanklubu.  
 

2. Slavia 
2.1. Výbor Fanklubu probíral aktuální situaci ve Slavii. Výbor je potěšen 

volbou nového trenéra, který má významnou slávistickou minulost.  
 
3. Výjezdy a akce 

3.1. Fanklub organizoval výjezdy na všechny úvodní ligové zápasy do 
Brna, Jihlavy a Plzně. Zápas v Brně byl pro nepřízeň počasí zrušen a 
utkání bude odehráno v náhradním termínu ve středu 19. října. 
Fanklub opět plánuje uspořádat výjezd. Výjezd do Jihlavy byl pro 
malou účast zrušen, uskutečnil se až výjezd do Plzně. 

3.2. Fanklub organizoval výjezdy na zápasy evropské ligy. První výjezd 
po sedmi letech do Tallinu byl však pro malou účast zrušen. Druhý 
výjezd do Bruselu se již uskutečnil ve spolupráci s Odborem přátel 
v duchu hesla #spolujsmesilnější a navázal tak na tradici sdružení 
„Sešívaní drží spolu“. 

3.3. Fanklub připravuje výjezd do Teplic za cenu pro členy 100 Kč, pro 
nečleny za 200 Kč. Podrobnosti jsou zveřejněny na webu a 
sociálních sítích FK.  



3.4. Pořádání 2. ročníku Fanklub CUPu je prozatím odloženo a výbor 
hledá alternativní možnosti obdobné akce. 

 
4. Suvenýry FK  

4.1. Fanklub připravuje podzimní kolekci nových suvenýrů (např. 
bundy), která by měla být ke koupi během října, jako obvykle 
v sekretariátu přes eshop.slavista.cz. 

 
5. Pravidelné losování členů Fanklubu 

5.1. Výherci dnešního losování jsou: Dalibor Vančura, Nymburk; Matěj 
Šimák, Horní Cerekev; Roman Lojík, Praha 4. Suvenýry Fanklubu 
jim budou předány nebo zaslány po dohodě se sekretariátem. 

 
 
 
Další schůze bude 5. října 2016, případně dle časových možností členů výboru. 
 
Zapsala: Alena Hodboďová 
Za správnost: Tomáš Dvorský, předseda FK 
V Praze 7. 9. 2016 


