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FOTBALOVÝ ODDÍL SK SLAVIA PRAHA – ODBOR PŘÁTEL, z. s. 
Praha 10, Vladivostocká 1460/10, PSČ 10005 
 
 

ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY 
FOTBALOVÉHO ODDÍLU SK SLAVIA PRAHA – ODBOR PŘÁTEL, z. s., 

 
konané dne 16. října 2021 ve Sportovním centru Eden 

 
 
 

1. Jednání řádné valné hromady (dále jen VH) Fotbalového oddílu SK Slavia Praha – 
Odboru přátel, z. s.  (dále jen FO-OP) bylo zahájeno ve 13:30 hodin. Ing. Václav 
Smetana, pověřený řízením VH, přivítal účastníky VH a přítomné hosty, Ing. Jaroslava 
Tvrdíka, předsedu představenstva SK Slavia Praha – fotbal, a. s., MgA. Jiřího Vrbu, 
předsedu představenstva SK Slavia Praha, spolek, který rovněž zastává pozici ředitele 
strategických vnějších vztahů SK Slavia Praha – fotbal, a. s. a pana Tomáše Pluchu, 
ředitele SK Slavia Praha, spolek.  

 
Následně proběhla volba pracovního předsednictva. Za členy předsednictva byli 
navrženi MUDr. Michael Janáček, David Ocetník a Ing. Václav Smetana – řídící schůze. 
Návrh na doplnění členů nebyl podán, složení pracovního předsednictva bylo poté 
schváleno všemi hlasy přítomných.  

 
2. Ing. Smetana představil návrh programu VH. Navrhovaný program byl schválen všemi 

hlasy přítomných. 
 

3. Na vyzvání Ing. Smetany vystoupili s příspěvkem pozvaní hosté.  
• MgA. Vrba v příspěvku zmínil nutné opravy bývalého hotelu Slavia, jehož 2/3 část má 

spolek Slavia nově v majetku a který má v budoucnosti sloužit jako zázemí 
slávistickým sportovcům. V plánu je výstavba nové víceúčelové haly. Vizí je 
vybudování centra slávistického sportu v Edenu.  

• Ředitel Plucha se věnoval provozním věcem spojených s fungováním spolku SK Slavia 
Praha. Nově by měl být přijat mezi spolkové oddíly nový oddíl provozující sport zvaný 
padel. 

• Ing. Tvrdík v následném vystoupení zmínil: 
o Fungování spolku SK Slavia Praha - změnou ve vedení spolku nastal kvalitativní 

posun ve vzájemných vztazích s SK Slavia Praha – fotbal, a. s. 
o Budování mládežnické akademie – pro budoucí sportovní využití se podařilo 

dohodnout pozemek na Šeberově, o úspěch v jednání se zastupiteli městské části 
Šeberov a vznik projektu akademie se v nemalé míře zasloužil MgA. Vrba. Mělo by 
vzniknout jedenáct fotbalových hřišť. Sportovní zázemí by mohla využívat do 
určité míry i veřejnost. Přímo v Edenu ale zůstane „A“ tým Slavie. Ženské týmy 
budou využívat areál v Horních Měcholupech. 

o Zřízení nových prostor pro regeneraci. 
o Sportovní oblast – mužský „A“ tým má jedenáct zraněných hráčů vinou velké 

vytíženosti a chybějícího odpočinku. Řešení uvedené příčiny je možné jen ve 
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spolupráci s LFA, nemalé zátěži hráčů přispívá ligová nadstavba, která zkracuje 
období odpočinku hráčů i jejich přípravu.  

o Televizní práva – současný stav v této oblasti je zoufalý, televizní práva tvoří jen 3-
4% procenta příjmů. Bohužel dochází ke střetu zájmů, kdy pracovník LFA pracuje 
zároveň i pro prodejce televizních práv. 

o Návštěvnost zápasů – návštěvnost trpí probíhající covidovou pandemií. 
o Hledání sponzorů – v současnosti je v rámci sponzoringu ve hře přejmenování 

fotbalového stadionu dle názvu sponzora, evidují se tři zájemci. 
o Skauting – sondují se možnosti přivádět hráče z Afriky. Spolupracuje se s akademií 

francouzského klubu Evian. V současnosti je v Praze pět hráčů na testování. 
o Strategie posilování „A“ týmu Slavie – cílem je přivádět hráče do 22 let, kteří by 

doplňovali zkušené starší hráče tak, aby tým byl věkově vyvážený. 
 

4. JUDr. Vlastimil Váňa představil nové číslo Červenobílých listů. Provedl přítomné jeho 
obsahem a podrobněji okomentoval stěžejní články nového čísla. Následně host Ing. 
Tvrdík provedl křest nového vydání. Závěrem křtu byl Ing. Tvrdíkovi předán jeden výtisk 
Červenobílých listů. 

 
5. Vladimír Zápotocký s Tomášem Pluchou přiblížili přítomným účastníkům VH slávistické 

Kalendárium, které představuje jakousi retrospektivu všemi sporty, ve kterých sklízeli 
úspěchy slávističtí sportovci. O vznik Kalendária se zasloužili pánové Zápotocký, Pína a 
Zavadil. 

 
6. Proběhlo slavnostní předání Čestných uznání výboru FO-OP členům FO-OP a odbočkám.  

 
Čestná uznání obdrželi: 
Ing. Ladislav Adamec – za práci pro Slavii a ve výboru FO-OP u příležitosti věkového 
jubilea, 
Ing. Tomáš Donner – za práci v historické sekci FO-OP,  
RNDr. Michal Dobiáš  – za celoživotní angažovanost ve Slavii a FO-OP, 
Odbočka Strakonice – za aktivitu spojenou s organizací charitativního sportovního dne 
vč. utkání bývalých hráčů SK Slavia Praha na pomoc Jakubovi Jandovi, synovi bývalého 
ligového hráče sešívaných, 
Odbočka Brandýs nad Orlicí – za dlouhodobou aktivitu v rámci FO-OP a u příležitosti 40. 
výročí založení odbočky. 

 
7. Schválení volebního a jednacího řádu. Žádný návrh na změnu znění volebního resp. 

jednacího řádu podán nebyl. Maximální délka příspěvku stanovena na 5 minut. Přítomní 
hlasováním schválili znění jednacího řádu VH. 

 
8. Proběhla volba mandátové, návrhové a volební komise. 

  
• Do mandátové komise byli navrženi (abecedně) Libor Jonáš, Ondřej Kapucián a Ing. 

Jiří Krula. Návrh na doplnění nebyl podán. Složení mandátové komise bylo schváleno 
všemi hlasy. 

• Do návrhové komise byli navrženi (abecedně) Ing. Ladislav Adamec, Ing. Tomáš 
Donner, JUDr. Vlastimil Váňa. Návrh na doplnění nebyl podán. Složení návrhové 
komise bylo schváleno všemi hlasy. 
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• Do volební komise byli navrženi (abecedně) Václav Dvořák, Jana Tomčišinová, Michal 
Trávníček. Návrh na doplnění nebyl podán. Složení návrhové komise bylo schváleno 
všemi hlasy. 

 
9. Zprávu o činnosti v období od poslední VH přednesl předseda FO-OP MUDr. Michael 

Janáček. Ve své zprávě zmínil: 
• Poslední VH FO-OP, která proběhla vzhledem k pandemii on-line. 
• Práci a složení končícího výboru FO-OP. 
• Probíhající jednání o smlouvách s SK Slavia Praha – fotbal, a. s. a s SK Slavia Praha, 

spolek. 
• Přesun sekretariátu do Sportovního centra Eden. 
• Pravidla ochrany osobních údajů (GDPR). 
• Soudní spor s JUDr. Šmídou o náhradu škody za znehodnocení akcií SK Slavia 

Praha – fotbal a. s. 
• Vyjádření FO-OP k událostem na hřišti FC Rangers v Glasgow. 
• Přípravu přednášek Univerzity Slavie a její on-line verzi. 
• Ztrátu původního putovního poháru pro vítěze turnaje v malé kopané na 

celostátním Setkání slávistů zaviněnou pracovnicí úklidu.  
• Problém s bezpečností fanoušků na zejm. fotbalovém stadionu Slavie v souvislosti 

se zcizováním vlajek. 
• Sportovní úspěchy „A“ týmu Slavie. 
• Aktivity FO-OP – např. výstup na Říp, Dušičky. Setkání slávistů se vzhledem 

k epidemiologické situaci nekonalo. 
• Adopci hrobů – v současnosti se řeší adopce hrobu Jana Vaníka. 
• Aktuální stav členské základny – eviduje se 140 odboček a cca 4900 členů se 

zaplacenými příspěvky pro rok 2021. 
• Portál FO-OP – nástroj udržuje a rozvíjí př. Ocetník a Kapucián. 
• Využívání sociálních sítí - rozhovor s Ing. Tvrdíkem moderovaný př. Ocetníkem. 
• Činnost odboček. 
• Spolupráci s fanshopem. 
• Zajištění výjezdů na zápasy „A“ týmu Slavie. 
• Úmrtí známých členů FO-OP – Hladký, Malý. 
• Založení charitativního účtu – využívá se pro pomoc (např. postiženým tornádem 

na Moravě, Donor) a pro podporu (např. zdravotně postiženým). 
• Podporu mládežnické kopané.  
• Spolupráci s SK Slavia Praha spolkem i s fotbalovou akciovou společností.   

 
Na závěr svého vystoupení MUDr. Janáček poděkoval končícímu výboru FO-OP za 
dobrou spolupráci v uplynulém volebním období. 
 
V rámci bodu Zpráva o činnosti doplnil podrobnější informace o činnosti odboček 
v uplynulém období př. Pavel Moulis. Práci Historické sekce FO-OP přiblížil př. Miroslav 
Pomikal. 

 
10. Př. David Ocetník přednesl zprávu o hospodaření FO-OP v roce 2020 a návrh 

ekonomického zabezpečení na další období. Zpráva byla odsouhlasena všemi hlasy 
přítomných členů s hlasem rozhodujícím. Kompletní zpráva je přílohou k zápisu. 
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11. Zpráva kontrolní komise. Zprávu přednesl v zastoupení př. Karla Vavřiny př. Jiří 
Červenský. 
Komise pracovala ve složení Karel Vavřina (předseda KK), Jiří Havlíček, Jiří Krula a Pavel 
Tomčišin. V průběhu volebního období odstoupil Jiří Havlíček, kterého nahradil Jiří 
Červenský. 
 
Členové KK: 
• Pravidelně se účastnili schůzí výboru FO-OP, kde vznášeli své připomínky. 
• Prováděli kontroly práce sekretariátu, kde se zaměřili na vedení agend, účetnictví a 

práci s doklady.  
• Kontrolovali stav majetku, závazků a finančních účtů. 
• Kontrolovali dodržování pravidel ochrany osobních údajů (GDPR). 
• Zabývali se smluvními vztahy FO-OP. 

 
Kontrolní komise dále upozornila na nutnost dokončení inventarizace majetku, doladění 
uzavíraných smluv a dořešení škodní události zničení původního putovního poháru pro 
vítěze turnaje v malé kopané celostátního Setkání slávistů.  

 
V uplynulém období kontrolní komise obdržela dvě stížnosti, které budou řešeny 
v součinnosti s novým výborem FO-OP. 
 
Kontrolní komise závěrem konstatovala, že výbor FO-OP a sekretariát pracoval 
v souladu s platnými právními předpisy ČR. Kompletní zpráva je přílohou k zápisu.  
Zpráva byla hlasováním odsouhlasena: 90 pro, 0 proti, 2 se zdrželi. 

 
12. Zpráva mandátové komise. Aktuálně je přítomno 96 členů s hlasem rozhodujícím. 

 
13. Koncepce rozvoje činnosti FO-OP na další období. Zprávu přednesl MUDr. Janáček.  

Výbor FO-OP doporučuje a navrhuje: 
 

• Podporu nositele profesionálního slávistického fotbalu akciové společnosti SK Slavia 
Praha – fotbal. 

• Revizi spolkových stanov FO-OP. 
• Dokončení procesu aktuálně uzavíraných smluv. 
• Pokračování ve vydávání Červenobílých listů. 
• Podporu pořádání akcí FO-OP. 
• Podporu výjezdů na zápasy týmů SK Slavia Praha. 
• Besedy s hráči a funkcionáři SK Slavia Praha. 
• Dokončení inventarizace.  
• Zlepšení digitalizace agend. 
• Pokračování práce historické sekce FO-OP. 
• Budování dobrých vztahů se spolkem SK Slavia Praha, akciovou společností SK Slavia 

Praha – fotbal i se společností Proslavisty.cz s.r.o. provozující fanshop. 
 

Ke koncepci rozvoje se vyjádřil Ing. Martin Krob, který zhodnotil i uplynulá období, ve 
kterých působil jako předseda FO-OP a posléze jako místopředseda FO-OP. FO-OP v 
začátku jeho působení měl pouze kolem 1500 členů a ani ekonomická stránka nebyla 
příznivá. Prioritou tedy bylo FO-OP ekonomicky stabilizovat a více aktivizovat výbor FO-
OP, což se podařilo. Kromě již zavedených celostátních Setkání slávistů a Slávistických 
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večerů se začaly konat přednášky Univerzity Slavie, Slávistické procházky, výšlapy na Říp 
či Sněžku, výjezdy na fotbalové zápasy, ve větším formátu Dušičky, začala pracovat 
Historická sekce a více se podporovaly aktivity odboček.  
Budoucnost FO-OP vidí kromě již zmíněných činností právě v pomoci odbočkám a 
maximální podpoře jejich aktivit.   

  
14.  Schválení delegátů FO-OP na mimořádnou valnou hromadu SK Slavia Praha, spolek. Po 

krátké diskuzi o obsazení 15 míst delegátů byl vznesen návrh, aby VH dala mandát 
jmenovat 15 delegátů nově zvolenému výboru, což mimo jiné schválila i předchozí VH 
FO-OP. Pro návrh bylo hlasováno s výsledkem 90 pro, 4 proti, 2 se zdrželi. Návrh byl 
přijat, delegáty jmenuje nově zvolený výbor. 

    
15. Volby do výboru a kontrolní komise FO-OP. Hlavní pravidla hlasování dle přijatého 

volebního řádu připomněl Ing. Jan Chmelík.  Kandidáti se plénu představili, někteří 
informovali o svých zamýšlených aktivitách v případě zvolení. 

 
16. Vyhlášení výsledků voleb. O výsledcích voleb informoval předseda volební komise 

Michal Trávníček. Bylo vydáno 96 volebních lístků, do urny bylo v řádně vyhlášeném 
čase vhozeno celkem 89 volebních lístků, z toho bylo 86 platných volebních lístků do 
výboru i kontrolní komise FO-OP. Tři volební lístky byly neplatné. 

 
Výsledky voleb do výboru FO-OP: 

 
MUDr. Michael Janáček  77 hlasů 
Př. David Ocetník   72 hlasy 
Bc. Miroslav Pomikal  72 hlasy 
Př. Pavla Kubálková  71 hlas 
Ing. Jan Chmelík   67 hlasů 
JUDr. Vlastimil Váňa  61 hlas 
Př. Lukáš Gavlák   57 hlasů 
Př. Pavel Moulis   53 hlasy 
Ing. Václav Smetana  49 hlasů 
Př. Marek Veselý   47 hlasů 
Př. Rudolf Vinař   43 hlasy 

 Př. Libor Jonáš    37 hlasů 
 
Složení nového výboru FO-OP je (abecedně): 
Gavlák, Chmelík, Janáček, Kubálková, Moulis, Ocetník, Pomikal, Smetana, Váňa, 
Veselý, Vinař. 

Prvním náhradníkem v případě odstoupení některého ze členů výboru je př. Libor Jonáš. 
 
Výsledky voleb do kontrolní komise FO-OP: 
 
Př. Karel Vavřina   69 hlasů 
Př. Pavel Tomčišin  64 hlasy 
Ing. Jiří Červenský  64 hlasy 
Ing. Jiří Krula   52 hlasy 

 
Složení nové kontrolní komise FO-OP je (abecedně): 



- 6 - 
 

Červenský, Krula, Tomčišin, Vavřina. 
 

17. Diskuze. 
Nebyl přijat žádný diskuzní příspěvek. 

 
 

18. Usnesení VH FO-OP. 
Ing. Ladislav Adamec, předseda návrhové komise, přednesl návrh usnesení VH FO-OP.  

 
VH schvaluje: 
• Program VH 
• Členy pracovního předsednictva VH 
• Jednací řád VH 
• Volební řád VH 
• Členy mandátové, návrhové a volební komise 
• Zprávu o hospodaření a návrh ekonomického zabezpečení FO-OP v dalším období 
• Zprávu kontrolní komise FO-OP za minulé období 
• Mandát výboru FO-OP ke jmenování delegátů na valnou hromadu SK Slavia Praha, 

spolek 
 
VH bere na vědomí: 
• Vystoupení hostů MgA. Jiřího Vrby, Ing. Jaroslava Tvrdíka a Tomáše Pluchy 
• Představení nového čísla ČBL 
• Představení Kalendária 
• Předání čestných uznání členům FO-OP Ing. Adamcovi, Ing. Donnerovi 

RNDr. Dobiášovi a odbočkám Brandýs nad Orlicí a Strakonice 
• Zprávu o činnosti výboru FO-OP v době od poslední valné hromady 
• Zprávu mandátové komise 
• Výsledky voleb do výboru FO-OP a kontrolní komise FO-OP 
 
VH ukládá výboru FO-OP: 
• Naplňovat koncepci rozvoje činnosti FO-OP na další období 
• Vyvíjet činnost vedoucí k dalšímu růstu členské základny 
• Podílet se na akcích v rámci FO-OP organizačně i koordinačně 
• Finalizovat v současnosti nově uzavírané smlouvy 

 
VH doporučuje: 
• Výboru FO-OP a všem členům získávat sponzory 
• Dokončit inventarizaci a digitalizaci majetku FO-OP 

 
Hlasováno. Návrh usnesení byl schválen všemi hlasy.  

 
19. Řídící schůze Ing. Václav Smetana poděkoval závěrem všem účastníkům VH za účast a 

popřál Slavii hodně úspěchů v následujícím období. Jednání VH FO-OP bylo v čase 16:40 
hodin ukončeno.  

 
 
Dne 16. října 2021 zapsal Ing. Jan Chmelík  
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Za správnost: Mgr. Petr Vršecký, sekretář Fotbalového oddílu SK Slavia Praha – Odbor přátel, 
z. s. 
 


