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 3. 4. 2019, Stadion Eden, Praha 10
Přítomni: Tomáš Dvorský, Miloslav Kočí, Petra Pakostová a Ivo Zajíc
Omluveni: Marek Houser, Karel Kunst a Jana Sixtová
Hosté: -

1.

Administrativa a finanční záležitosti
1.1.
Pracovnice sekretariátu Alena Hodboďová na vlastní žádost končí
k 26. květnu2019 pracovní poměr v sekretariátu.
1.2.
Výbor projednal podmínky a požadavky na nového pracovníka a
pověřil Tomáše Dvorského zveřejněním inzerátu na webu a
sociálních sítích Fanklubu.
1.3.
V souvislosti s ukončením pracovního poměru Aleny Hodboďové,
byl agendou objednávky vstupenek pověřen Miloslav Kočí a zřízen
nový email vstupenkyfanklub@slavista.cz pomocí kterého lze
vstupenky objednat.
1.4.
V souvislosti s jarními výsledky Slavie v Evropské lize prudce
narostl počet členů Fanklubu, který aktuálně čítá přes 500. Více
než 200 přihlášek však stále čeká na vyřízení, které bude
zpracováno v následujících dnech.
1.5.
Tomáš Dvorský informoval o odeslání příslušných dokumentů
souvisejících s prosincovou valnou hromadou na rejstříkový soud.
Po zapsání změn do rejstříkového soudu bude možné provést další
změny, konkrétně v disponentech na účtu Fanklubu.

2.

Fanklub vs. Odbor přátel
2.1.
Tomáš Dvorský informoval výbor o zaslání dopisu výboru OP
s nabídkou úzké spolupráce. OP prostřednictvím svého předsedy
Michaela Janáčka navrhnul osobní setkání užšího vedení obou
organizací, které by se mělo uskutečnit v průběhu dubna či května.
Konkrétní termín bude dojednán dle časových možností
zúčastněných osob.

3.

Výjezdy a akce
3.1.
O víkendu 26. - 27. ledna 2019 proběhla na stadionu v Edenu Muzeu Slavia akce „Víkend otevřených dveří“, které se v nedělním
termínu účastnil i Fanklub. Pro příchozí slávisty připravil

3.2.

3.3.
3.4.

3.5.

3.6.
3.7.
3.8.

vědomostní soutěž o jarní permanentku na Slavii, kterou vyhrál
Jiří Silný.
Během zimní přestávky probíhala na webových stránkách již
tradiční vědomostní soutěž, do které se zapojilo sedm desítek
soutěžících. Hlavní cenu, jarní permanentku na Slavii, vyhrála
Veronika Mašková.
Ve spolupráci s CK Czech Sport Travel vypravil Fanklub zájezd na
zápas Evropské ligy do Genku, kam vypravil 2 autobusy.
Se stejnou CK připravuje Fanklub zájezdy na zápas čtvrtfinále
Chelsea Londýn - Slavia, a to autobusový zájezd na otočku,
s noclehem a třetí variantou je letecky. Celkový počet cestujících
bude záviset na konečné výši vstupenek, které Fankub obdrží od
Slavie. Aktuálně se jedná o 200-250 ks vstupenek.
Fanklub vypravil výjezd na zápas Ligy mistryň Bayern Mnichov Slavia, který byl obohacen o prohlídku bavorské metropole
v doprovodu místního slávisty trvale žijícího v bavorské metropoli.
Fanoušci ženského fotbalu byli výjezdem velmi potěšeni a kladné
reakce přišly i přímo od fotbalistek Slavie.
V domácí Fortuna lize vypravil Fanklub autobusy na zápasy do
Plzně a Příbrami.
Výbor odsouhlasil na výjezd do Zlína mimořádnou dotaci na
dopravu ve výši 2000 Kč.
Výbor odsouhlasil účast na fanzoně při zápasu se Spartou
v nadstavbové části Fortuna ligy, kde bude kromě stánku
s propagačními předměty různé aktivity pro děti.

Termín další schůze nebyl stanoven a bude stanoven dle časových možností
členů výboru.
Zapsala: Petra Pakostová
Za správnost: Tomáš Dvorský, předseda FK
V Praze 3.4.2019

