
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 5. 9. 2018,  Eden Arena, Praha 10 

  
Přítomni: Tomáš Dvorský, Miloslav Kočí, Jana Sixtová, Jiří Horák, Ivo Zajíc 
Omluveni: Petra Pakostová, Milan Krátký  
Hosté: Alena Hodboďová 
 
 
1. Slavia 

1.1. Výbor je velmi potěšen cenou balíčků na trojici zápasů Slavie 
v základní skupině Evropské ligy. Ceny jsou velmi sympatické a je 
nutné apelovat na členy i nečleny k jejich koupi a maximální 
podpoře Slavie. 

1.2. Výbor projednal nesouhlas fanoušků s přesunem zápasu Ligy 
mistryň na stadion Viktorie Žižkov. Stadion je nejen nevyhovující, 
ale také nedůstojný nejen prestiže dané soutěže, ale i vůči 
samotným fotbalistkám Slavie.  
Výbor pověřil Jiřího Horáka zpracováním výzvy předsedovi 
představenstva Ing. Jaroslavu Tvrdíkovi s apelem na přesun kopané 
žen opět do Edenu.  

 
2. Administrativa a finanční záležitosti 

2.1. K uzávěrce účetnictví za sezonu 2017/18 si účetní vyžádal další 
podklady, které jí byly předány prostřednictvím pracovnice 
sekretariátu, Aleny Hodboďové. 
Výsledky hospodaření za loňskou sezonu budou hotové do 30. září 
2018, kdy je také nutné podat daňové přiznání.  
Komunikaci s paní Jelínkovou zajišťuje průběžně Alena Hodboďová a 
hospodář Milan Krátký.  

2.2. Jana Sixtová předloží výboru do příští schůze přehled výjezdů za 
sezonu 2016/17 a 2017/18. Podklady budou dále k dispozici na 
valné hromadě Fanklubu.  

2.3. V listopadu 2018 se uskuteční řádná valná hromada. Přesný termín 
bude stanoven podle rozpisu domácích zápasů Slavie. Podrobnosti 
budou zveřejněny na webu a facebooku Fanklubu a rozeslány 
členům emailem.  
Zájemci z řad členů Fanklubu, kteří mají zájem o práci ve výboru a 
chtějí kandidovat, se mohou přihlásit na emailu 
sekretariat@slavista.cz nebo fanklub@slavista.cz. 

2.4. Od nové sezony 2018/19 se přihlásilo cca 400 nových členů.   
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3. Výjezdy a akce  
3.1. V úvodu sezony byl vypraven pouze výjezd na Teplice. Výjezd na 

Slovácko byl pro malý zájem zrušen. 
3.2. Další venkovní zápas čeká Slavii proti Baníku. Termín zápasu 

prozatím není znám. Jakmile bude stanoven,  
3.3. Ve spolupráci s CK Metatour a CK SMart GO pořádal Fanklub letecké 

zájezdy na zápas 3. předkola LM do Kyjeva. 
3.4. Na zápasy základní skupiny Evropské ligy opět Fanklub oslovil ke 

spolupráci CK SMart GO a Czech Sport Travel, se kterými připravil 
letecké zájezdy do všech tří měst, kde bude Slavia hrát, tj. do 
Petrohradu, Kodaně a Bordeaux. V nabídce zájezdů je možné 
dokoupit i doprovodný program. Podrobnosti jsou na webu 
Fanklubu, resp. na stránkách výše uvedených CK. 

3.5. Fanklub připravuje i vlastní autobusové zájezdy do Kodaně a 
Bordeaux. V případě Kodaně se bude jednat o klasický zájezd na 
otočku. Do Bordeaux zvažuje výbor i variantu s přespáním na jednu 
noc. Podrobnosti včetně možnosti přihlášení budou zveřejněny na 
webu Fanklubu. 

3.6. Výbor pověřil Janu Sixtovou zajištěním dalšího posezení se slávistou 
„Kavárna Slavia“. Akce se uskuteční dle časových možností hráčů 
Slavie.  

3.7. Výbor pověřil Tomáše Dvorského a Miloše Kočího poptáním 
vhodných hřišť, resp. haly pro zimní turnaj v malé kopané Fanklub 
CUP.  

 
 
  
 
Termín další bude ve středu 3. 10. 2018. 
  
Zapsala: Alena Hodboďová 
Za správnost: Tomáš Dvorský, předseda FK 
V Praze 5. 9. 2018 


