Fotbalový oddíl SK Slavia Praha – Odbor přátel

Zápis č. 14
ze zasedání výboru FO SK Slavia Praha – Odboru přátel, z. s. konaného dne 2. května 2019
na stadionu Sinobo Stadium v Edenu
Přítomni:
Sekretariát:
Kontrolní komise:
Omluveni:

Chmelík, Janáček, Jonáš, Krob, Krula, Moulis, Pomikal, Smetana
Vršecký
Havlíček, Krula, Ocetník, Tomčišin, Vavřina, Váňa, Veselý, Vlnas

1. Schválení programu
Program byl schválen všemi hlasy.
2. Schválení zápisu
Zápis byl schválen všemi hlasy
3. Kontrola úkolů
Úkol 9/7: Pracovní skupina Chmelík, Janáček, Krula, Ocetník zkontroluje znění již přijatých
dokumentů GDPR a navrhne jejich případné doplnění ve spojení s pravidly GDPR.
Úkol probíhá. Dokumenty jsou připraveny. Než budou odeslány ke schválení výborem, je třeba,
aby pracovní skupina odsouhlasila poslední verzi, či případné doplnění. Následně budou
předloženy ke schválení valné hromadě FO-OP.
Úkol 9/8: Př. Ocetník zajistí pro zájemce vyhotovení vizitek FO-OP dle grafického návrhu př.
Pomikala. Proběhne kontrola údajů pro vizitky.
Úkol probíhá. Výbor z více návrhů vybral jednu grafickou verzi vizitek, vizitka bude orientována
vertikálně, zadní strana bude ve stylu původní vlajky Slavie, tj. červená hvězda na jednom cípu
stojící v bílém poli.
Úkol 9/9: Př. Pomikal odsouhlasí návrh nového grafického řešení banneru FO-OP na vstup do
prostor kanceláří na stadionu Slavie, který navrhne odbočka Fans Beroun. Př. Pomikal jim k tomu
poskytne logo FO-OP ve křivkách.
Úkol trvá.
Úkol 10/2: Př. Jonáš zajistí činnosti vedoucí ke kompletní inventarizaci věcí v majetku FO-OP
včetně věcí zapůjčených do slávistického muzea a věcí v archivu.
Úkol probíhá. Dosavadní archiv na stadionu Slavie zůstává FO-OP k dispozici, je domluvena
schůzka s př. Riesnerem, který bude spolupracovat na inventarizaci. Do inventarizace se zapojili
zaměstnanci Slavie p. Petrák a pí. Nouzáková. Spolupracuje i př. Zápotocký. Je třeba udělat soupis
všech věcí zapůjčených do muzea.
Úkol 10/6: V souvislosti s dotiskem textu na členské karty př. Ocetník zjistí cenu tisku, pokud
bychom si text na členských kartách tiskli sami.
Úkol probíhá. Dotisk bude probíhat za spolupráce ticketingového manažera fotbalové Slavie
Filipa Němce. Cenu dotisku zjistí př. Ocetník. Na členských kartách musí být kódy pro potvrzení
slev na internetu.
Úkol 11/4: Udělování ocenění pro členy FO-OP, které by mělo tři stupně, od bronzového po zlatý.
Př. Janáček projedná grafické provedení s př. Pomikalem.
Úkol trvá.
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Úkol 13/1: Př. Ocetník zveřejní výsledek kontroly způsobu distribuce vstupenek na zápas Chelsea
FC vs SK Slavia Praha na webu FO-OP.
Úkol splněn
Úkol 13/2: Vzhledem k již zmiňované revizi smlouvy s Fanklubem zašle př. Ocetník současnou
smlouvu mezi FO-OP a Fanklubem jednotlivým členům výboru FO-OP.
Úkol splněn
Po diskusi bylo navrženo smlouvu vypovědět pro její nefunkčnost a neaktuálnost některých jejích
ustanovení. Návrh na vypovězení smlouvy byl hlasováním přijat.
Úkol 13/3: Př. Chmelík vzhledem k brzkému termínu vydání ČBL svolá schůzi redakční rady.
Úkol splněn.
Úkol 13/4: Sekretariát pozve na příští zasedání zástupce fotbalové Slavie p. Marka Bendu.
Úkol trvá, Marek Benda bude pozván na některou další schůzi výboru FO-OP.
4. Informace předsedy
Př. Janáček se věnoval:
•

•
•

Valné hromadě SK Slavia Praha – fotbal, a. s., zmínil:
o kapitalizaci pohledávek majitele vůči akciové společnosti
o změnu majitele - novým majitelem se stala čínská společnost Citic
o neformální diskusi s J. Tvrdíkem
Prohlášení Tribuny Sever, ke kterému se připojil i FO-OP
Plánovanému výstupu na Říp – v pořadí 4. výstup by měl proběhnout 1. června 2019

5. Informace z jednání představenstva SK Slavia Praha, z. s.
Informaci z jednání přednesl př. Chmelík, zmínil:
•
•
•
•

Výsledek soudního jednání mezi žalobcem SK Slavia Praha – fotbal, a. s. a žalovanou
společností Hochtief CZ, a. s. ohledně neoprávněného užívání pozemku.
Parkování v areálu SK Slavia Praha, z. s. spolu s přípravou nových parkovacích karet.
Parkování bude řešit nový ředitel spolku pan Plucha, který nastoupí po odstupujícím řediteli
panu Pínovi.
Jediným akcionářem HC Slavia Praha, a. s. je po valné hromadě pan Tichý.
Spolek podává návrh na zrušení zástavních práv v areálu SK Slavia Praha, z. s. Vše bylo
splaceno.

6. Příprava Setkání slávistů 2019
FO-OP poskytlo pořadateli obvyklý příspěvek ve výši 10.000 Kč. Pořadatel Setkání si již zajistil
pronájem chatové osady, která kromě noclehů nabízí i doplňkové sportovní vyžití. Dle
poskytnutých informací je ubytovací kapacita chatové oblasti již naplněna.
Ve spolupráci s př. Pomikalem jsou připravovány poutače a prezentace. Připravuje se přednáška
Univerzity Slavie. Některé typy suvenýrů spojených se Setkáním poskytne fanshop Slavie.
Dalšími připravovanými akcemi jsou např.:
• Loutkové divadlo pro děti
• Mažoretky – výstup starších ročníků
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•

Beseda – v případě zajištění zástupce Slavie

Pro fotbalový turnaj je stanoven maximální počet týmů 32. Mělo by být naplněno ustanovení, že
v turnaji startují týmy odboček složené z členů FO-OP, což bude daná odbočka garantovat.
Výjimka bude udělena týmu Fanklubu.
Setkání zástupců odboček a výboru FO-OP v rámci Setkání neproběhne, bude se připravovat jako
samostatná akce.
Úkol 14/1: Sekretariát pozve na příští zasedání výboru FO-OP zástupce pořadatele.
7. Informace o webových stránkách
Web FO-OP funguje standardně. Ve vrchní části domovské stránky FO-OP by měla mít místo
upoutávka na Setkání slávistů 2019.
8. Informace sekretáře
Informace přednesl př. Vršecký.
Současný počet členů FO-OP překročil hranici 4 tisíc členů.
Stav na bankovních účtech přednesen.
Do Anglie na zápas s Chelsea bylo vypraveno 8 autobusů.
Na zápas do Liberce se připravuje 6 autobusů, náklady budou hradit hráči ligového týmu Slavie.
Očekáváme platbu Fanshopu za používání loga FO-OP.
Vzhledem k získaným novým prostorám pro kancelář FO-OP vyplynula potřeba nového
kancelářského vybavení, zároveň by mělo být nahrazeno již nevyhovující vybavení. Výbor FO-OP
výdaj na vybavení kanceláře hlasováním odsouhlasil.
Úkol 14/2: Př. Ocetník bude spolupracovat se sekretariátem při výběru potřebného vybavení,
minimálně zamykací skříně, stolu a sedací soupravy.
Obvinění znalce Šmídy bude projednávat soud.
9. Informace o Červenobílých listech
Př. Pomikal informoval o struktuře obsahu nového čísla a o autorském zajištění plánovaných
článků. Nosný článek o zápase s Oxfordem, který znamenal historický přelom ve vývoji české
kopané, již dodal př. Donner. Důležitým článkem bude i ohlédnutí za sezónou, který by měl dodat
př. Quelhar. Dále se počítá s tradičními rubrikami jako je Mozaika, jubilanti, informace o činnosti
jiných oddílů Slavie apod.
Je třeba mít články nejpozději do konce května připraveny. Průběžně dle jejich dodání bude
probíhat korektura.

10. Informace o činnosti odboček
Informaci podal př. Moulis:
Konalo se:
24.03.2019 – Kolín

„Potkali se u Kolína“, turnaj v bowlingu pořádaný v Kutné Hoře
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17.04.2019 – FO-OP
17.04.2019 – Božetice

Výjezd na pohárový zápas s Chelsea do Londýna
Čtyřdenní zájezd na pohárový zápas s Chelsea do Londýna
s doprovodným programem
30.04.2019 – Rožďalovice Slávistické čarodějnice
Připravuje se:
09.05.2019 – Praha

Výroční valná hromada odbočky Area 114

11. Různé
Př. Moulis informoval o oslavě výročí založení Transplantačního centra Fakultní nemocnice
Motol, se kterým př. Moulis úzce spolupracuje. V rámci oslavy budou udělována ocenění
partnerům, jedním z oceňovaných partnerů by měla být i akciová společnost SK Slavia Praha –
fotbal, a. s. Bylo by vhodné, aby i FO-OP měl na akci své zástupce.
Příští zasedání výboru FO-OP proběhne 5. června 2019. Čas a místo budou ještě předmětem
upřesnění.
Zapsal dne 2. května 2019 Jan Chmelík.

