
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 20. 1. 2016,  SynotTip Arena Eden, Praha 10 

  

Přítomni: Tomáš Dvorský, Pavel Král, Milan Krátký, Petra Pakostová, 
Miloš Kočí,  

Omluveni: Jan Franek, Jiří Horák 
Hosté: Josef Čáslavka, Ivo Zajíc (členové kontrolní komise) 
 
 
1. Administrativa a finanční záležitosti 

1.1. Předseda Tomáš Dvorský výboru sdělil plány klubu, včetně těch ve 

spolupráci s Fanklubem, Odborem přátel a dalšími zájmovými spolky 

Slavie. Vedení ústy Tomáše Syrovátky podpořilo snahu a konkrétní 

návrhy Fanklubu o větší propojení Slavie, potažmo hráčů, a 

zájmových spolků i fanoušků obecně. Na všech potenciálních akcích 

se pracuje.  

1.2. Výbor zhodnotil jako nedostačující způsob prodeje lístků před 

domácími zápasy, zvláště dlouhé fronty u pokladen komplikují 

fanouškům včasný příchod na zápas. Výbor proto klubu nabídl 

pomoc s prodejem formou kamelotů, nad detaily se vede debata s 

klubem. 

1.3. Jednatel Milan Krátký seznámil výbor s vývojem počtu členů v této 

sezoně. Informoval i o prodejích a stavu zásob suvenýrů. Zhodnotil 

prodejnost jako nadstandardní oproti předchozím obdobím, 

1.4. Po prosbách členů došlo k odstranění jmenné databáze členů z 

webu. 

 

2. Výjezdy a akce 

2.1. Předsednictvo Fanklubu zaslalo podnět k průběhu odbavení 

fanoušků před zápasem v Liberci na konci podzimní části ligy, a to 

na základě osobních zkušeností člena kontrolní komise výboru na 

místě, i stížností dalších návštěvníků. Podnět i následné vyjádření 

vedení libereckého klubu byly vyvěšeny na webu FK. 

2.2. Výbor připravuje první jarní autobusový výjezd do Jihlavy. 

2.3. Petra Pakostová byla pověřena jednáním s Tomášem Syrovátkou 

stran společných akcí při výjezdech Fanklubu na venkovní zápasy.  

2.4. Připraven je výjezd do francouzského Lyonu na zápas ženské Ligy 

mistryň. 

2.5. V souvislosti s výjezdem do Lyonu se výbor zabýval aktualizací, 

resp. revizí přepravního řádu a dalšími právními úkony kolem 

zahraničních výjezdů. Tímto byli výborem pověřeni Petra Pakostová, 

Jan Franek a Jan Formánek. 



2.6. Během zimní pauzy proběhla fotosoutěž, jejíchž výherce získal VIP 

vstupenky na Slavii, které využije při zápase s Baníkem Ostrava. 

2.7. Během zimní pauzy probíhá, dle plánů, vědomostní soutěž na webu 

Fanklubu. Vyhodnocení bude standardně zveřejněno na webu a 

sociálních sítích Fanklubu. 

 
3. Suvenýry FK  

3.1. V tisku jsou nové motivy triček, které by měli být k dispozici před 

začátkem jarní sezony 2015/16. 

 
4. Pravidelné losování členů Fanklubu 

4.1. Výherci dnešního losování jsou: Ing. Jindřich Kunc, Staré Sedliště; 

Martin Hauzírek, Děčín; Jiří Winkler, Olšany. Suvenýry Fanklubu jim 

budou předány nebo zaslány po dohodě se sekretariátem. 

 
Další schůze bude v únoru 2016. 
 

Zapsala: Petra Pakostová 
Za správnost: Tomáš Dvorský, předseda FK 

V Praze 20. 1. 2016 


