
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. 7. 2019,  Stadion Eden, Praha 10 

  
Přítomni: Tomáš Dvorský, Miloslav Kočí, Petra Pakostová a Ivo Zajíc 
Omluveni: Marek Houser, Karel Kunst, Jana Sixtová 
Hosté: Veronika Mašková 
 
 

1. Administrativa a finanční záležitosti 
1.1. Před koncem minulé sezony byl Fanklub informován o chystané 

změně ve způsobu generování slevových kódů Ticketportal, neboť 
doposud používaný systém byl při atraktivních zápasech přetížen a 
fanoušci často čekali několik dní i týdnů, než jim byl slevový kód 
přidělen. 

1.2. V průběhu června připravil Fanklub do další sezóny vlastní řešení 
pro generování kódů Ticketportal, ale nakonec na návrh zástupců 
SK Slavia Praha bude využívat Portál přátel Slavie, jehož správcem 
je Odbor přátel.  

1.3. Pro registraci a ověření platného členství budou do portálu 
importovány osobní data členů FK (jméno, příjmení, datum 
narození a členské číslo). Po úspěšném ověření systém 
automaticky vygeneruje slevový kód Ticketportálu pro sezonu 
2019/20. 

1.4. V jednání je rovněž generování slevového kódu pro nákup na 
eShopu ProSlavisty.cz. 

 
2. Fanklub vs. Odbor přátel 

2.1. V rámci jednání o využívání Portálu (viz 1.2.), byla se zástupci OP 
opětovně diskutována otázka spojení obou sdružení.  

2.2. Výbor Fanklubu probíral téma sjednocení Odboru Přátel a 
Fanklubu, avšak bez konkrétního závěru, neboť je nutno nejprve 
upřesnit co by spojení přineslo a naopak, co by musel Fanklub 
obětovat.  

2.3. Členové výboru mají za úkol stanovit body spojení, které budou 
následně prezentovány OP.  

2.4. Výbor zváží i diskuzi či referendum napříč celou členskou 
základnou FK.  

 
 



3. Výjezdy a akce  
3.1. Fanklub připravuje první výjezdy ligové sezony 2019/20 do Zlína a 

Teplic. Podrobnosti budou zveřejněny na webu a sociálních sítích 
Fanklubu.  

3.2. I v sezoně 2019/20 plánuje Fankub účast v předzápasových 
fazonách. Prvním termínem, o kterém výbor uvažuje, je předkolo 
Ligy mistrů. Konečné rozhodnutí účasti bude záviset na 
vylosovaném soupeři, datu a času zápasu.  
 

4. Webové stránky  
4.1. Tomáš Dvorský oslovil současného správce webových stránek za 

účelem vytvoření nového webu. V průběhu léta výbor Fanklubu 
upřesní požadavky na nové webové stránky. Budeme rádi i za 
nápady a náměty z řad členů, co by ne novém webu uvítali. 

 
  
Termín další schůze nebyl stanoven a bude stanoven dle časových možností 
členů výboru. 
 
Zapsala: Veronika Mašková 
Za správnost: Tomáš Dvorský, předseda FK 
V Praze 3. 7. 2019 


