
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 2. 3. 2016,  SynotTip Arena Eden, Praha 10 

  

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

Omluveni: Jan Franek 
Hosté: Ivo Zajíc (člen kontrolní komise), Alena Hodboďová (sekretářka 

Fanklubu) 
 

 
1. Administrativa a finanční záležitosti 

1.1. Předseda Tomáš Dvorský informoval výbor o narůstajícím počtu 

členů Fanklubu. FK dál eviduje nové přihlášky na stávající sezonu. 

1.2. Alena Hodboďová informovala, že došlo k posunu v kauze pana 

Hampla. Soud na něj vydal exekuční příkaz. Výbor věří v brzké 

uzavření této záležitosti.  

1.3. Předseda Tomáš Dvorský byl pověřen výborem zřízením datové 

schránky. 

1.4. Tomáš Dvorský informoval výbor o probíhajícím jednání se 

současným správcem na vylepšení webových stránek. Testování 

novinek by mohlo proběhnout již během jara a ostré spuštění se 

plánuje na začátek příští sezony. 

 

2. Výjezdy a akce 

2.1. Výbor se zabýval incidentem v autobuse při zpáteční cestě z výjezdu 

v Jihlavě a  opatřeními proti podobným událostem. Konkrétní 

problémoví účastníci jsou do budoucna vyřazeni z přepravy. 

Současně se výbor Fanklubu se shodl, že je v těchto případech 

nutné striktně dodržovat přepravní řád, tzn. osoby, které se proviní 

proti přepravnímu řádu okamžitě vyloučit z výjezdu. 

2.2. Je připraven výjezd do Mladé Boleslavi. 

2.3. Petra Pakostová informovala o počtu přihlášených na výjezd do 

Lyonu, jehož vypravení schválil. Jan Franek, Josef Čáslavka a Jan 

Formánek byli v souvislosti s výjezdem pověřeni zajištěním 

administrativních úkonů týkajících se výjezdu, tzn. pojištění, plná 

moc atd.  

2.4. Fanklub počítá s vypravením autobusového výjezdu do Příbrami a 

podle aktuální situace i do Olomouce. 

2.5. Vyhodnocení vědomostní soutěže (novoročního kvízu) bylo 

zveřejněno na webových stránkách a sociálních sítích. Výhercem 

permanentní vstupenky se stal pan Stanislav Graman.  



2.6. V době reprezentační pauzy připravuje Fanklub ve spolupráci se 

Slavií zajímavou akci pro fanoušky. Podrobnosti budou zveřejněny, 

jakmile bude znám přesný termín konání.  

2.7. Fanklub chystá 2. ročník Fanklub Cupu, který se opět uskuteční v 

létě. Termín závisí na možnostech hřiště pozemního hokeje Slavie. 

Miloš Kočí byl pověřen jeho zajištěním a vyjednáním pronájmu.  

 

3. Suvenýry FK  

3.1. Byly vyrobeny nová trička s motivem Slavista.cz, která jsou ke 

koupi v sekretariátu nebo přes eshop.slavista.cz.  

3.2. Další suvenýry suvenýry Fanklub neplánuje, resp. aktuálně pouze 

doplnění vyprodaného zboží jako např. propisky, aroma dresíky či 

náramky. 

 

4. Pravidelné losování členů Fanklubu 

4.1. Výherci dnešního losování jsou: Martin Špička, Varnsdorf; Miloslav 

Žán, Rokycany a Petr Beneš, Praha 9. Suvenýry Fanklubu jim budou 

předány nebo zaslány po dohodě se sekretariátem. 

 

Další schůze bude 6. března 2016. 
 
Zapsala: Petra Pakostová 

Za správnost: Tomáš Dvorský, předseda FK 
V Praze 2. 3. 2016 

http://eshop.slavista.cz/

