
Zápis č. 6 
ze zasedání výboru FO SK Slavia Praha – Odbor přátel z. s., konaného dne 19. května 2022 

v prostorách fotbalového stadionu Slavie 
 
 

Přítomni: Chmelík, Kubálková, Ocetník, Smetana, Váňa, Veselý, Vinař 
Sekretariát:  Vršecký 
Kontrolní komise: Krula 
Omluveni: Červenský, Gavlák, Janáček, Moulis, Pomikal, Tomčišin, Vavřina 
 
 
 
1. Schválení programu 

Program byl schválen všemi hlasy 
 

2. Schválení zápisu 
Zápis č. 5 byl schválen všemi hlasy. 
 
 

3. Informace z dění SK Slavia Praha, spolek 
 
Př. Chmelík zmínil:  

• Přípravu mimořádné valné hromady SK Slavia Praha, spolek. 
• Připravované změny stanov SK Slavia Praha, spolek, měnící některé pravomoci 

představenstva. 
• Informace o soudním sporu SK Slavia s firmou CTI a panem Boučkem ohledně dluhu. 

Soud uložil panu Boučkovi dluh zaplatit včetně úroků z prodlení. 
• Omezení v areálu Slavie v souvislosti s opravou parovodu. 
• Informace o záměru zastřešit venkovní plavecký bazén nafukovací halou za účelem jeho 

využití i v zimních měsících.    
 
 

4. Kontrola plnění úkolů 
  
Úkol 4/1: Na základě uzavřené smlouvy mezi FO-OP a SK Slavia Praha – fotbal, a. s. je třeba 
zpracovat předávací protokol na exponáty ve vlastnictví FO-OP zapůjčené do Slavia Museum. 
Zbývající naše exponáty uložené v prostorách akciové společnosti je třeba přemístit do našich 
prostor.  Seznam věcí k přemístění by měl být v následujícím týdnu sepsán. 
Úkol trvá. 
 
Úkol 22/3: Možné změny ve stanovách FO-OP, které by mohly být valnou hromadou schváleny, 
prodiskutují př. Ocetník a Chmelík. 
• Statutární orgán, jednou z možností je zavedení funkce prokury, 
• Hlasovací model na valné hromadě FO-OP, 
• Uvedení výše příspěvku, 
• Pravidla pro nová loga používaná odbočkami. 
Úkol probíhá – návrh nového znění stanov je zpracován a bude rozeslán k připomínkám určeným 
osobám. 
 
Úkol 23/2: Pracovní skupina bude dohlížet na postupnou implementaci dokumentů GDPR. 
Úkol průběžně plněn, dále nebude v zápise uváděn.  
 
Úkol 25/2: V souvislosti s úkolem na postupnou implementaci dokumentů GDPR je třeba uzavřít 
smlouvy s osobami, které mají přístup k evidenčním datům FO-OP a definovat jejich přístupová 
práva. 



Zatím projednáno ústně, bylo doporučeno uzavřít dohody o provedení práce pro spolupracovníky 
sekretariátu, podmíněné jejich závazkem dodržování předpisů GDPR.  Př. Ocetník připraví návrh 
dohody. Výbor FO-OP schválil výši odměny pro spolupracovníky sekretariátu, pro př. Čapka 
1000,- Kč/měsíc, pro př. Donnera jednorázovou odměnu za každou jednotlivou pomocnou práci 
ve výši 200,- Kč.  
Úkol trvá. 

 
Úkol 27/5: Nový software pro sekretariát Odboru přátel. Př. Ocetník bude dohlížet na 
implementaci nového SW. 
Plnění postoupilo do konečné fáze, došlo ke zpoždění vlivem víceprací, které vyplynuly v průběhu 
řešení. Dohodnutý termín nebyl opětovně splněn, nový SW k datu schůze k dispozici není. Může 
být přikročeno k odebrání zakázky a zadání dokončení novému řešiteli. 
Úkol trvá. 
 
Úkol 29/4: Adopce hrobu Jana Vaníka.  
Adopce hrobu byla schválena, hrob přešel do našeho nájmu na období 10 let. Dostali jsme tři 
cenové nabídky na opravu, výše nabídek se pohybuje okolo 80 tis. Kč. Budeme ještě hledat 
lacinější variantu  
Úkol probíhá. 
 
Úkol 4/2: V souvislosti s možnou výpůjčkou věcí v majetku FO-OP je třeba zřídit knihu výpůjček. 
Zodpovídá př. Vršecký, bude dotázána tiskárna, zda kniha výpůjček není v jejich portfoliu. 
Úkol trvá 
 
Úkol 4/4: Př. Vršecký ve spolupráci s př. Pomikalem zjistí možnosti renovace historické vlajky 
OP.   
Úkol trvá. 
 
Úkol 4/5: Př. Vršecký ve spolupráci s př. Ocetníkem zajistí založení seznamu s evidencí darů, 
které jsme obdrželi. 
Úkol trvá. 
 
Úkol 5/1: 
Pro získání ISSN a tím možnosti řádného prodeje v síti prodejen tiskovin bude provedena 
registrace našeho periodika do evidence periodického tisku jejíž provozování je v gesci 
Ministerstva kultury. 
Obě věci zajistí ve spolupráci př. Gavlák, Ocetník a Kubálková. 
Úkol trvá. 
 
Úkol 5/2: Rezervaci vstupenek držitelům permanentek při pohárových utkáních na jejich 
zaplacená místa projedná př. Ocetník. 
Úkol v jednání. 
 
Úkol 5/3: Strukturovanou žádost ohledně uznání titulů Slavie z počátku minulého století 
adresovanou FAČR připraví př. Váňa. 
Úkol probíhá, žádost je rozepsána. 
 
Úkol 5/4: Př. Váňa navrhne text čestného uznání odbočce Příbram za její aktivní činnost, př. 
Ocetník zajistí výrobu. 
Úkol splněn. 
 

 
5. Informace předsedy 

 
Informoval př. Ocetník: 
• Vzniká kniha o skotském trenéru Slavie Johnu Maddenovi. Skotskému autorovi díla budeme 

nápomocní při sběru informací. 



• Příprava oslav 130. výročí založení sportovní Slavie. Součástí oslav by měl např. být: 
o Informační transparent na radnici Prahy 10. 
o Cyklus krátkých filmů z historie Slavie. Letos by mohly být natočeny dva díly. 
o Výšlap na Říp spojený s odhalením pamětní desky prvnímu předsedovi Slavie Karlu 

Ankrtovi ve Vražkově na budově obecního úřadu. 
Ohledně oslav se zatím nepodařilo zapojit Magistrát hl. m. Prahy. 

• Problém s přeprodáváním vstupenek. Pro získání vstupenek byly zneužity osobní údaje bez 
vědomí dotyčných osob. Viník je znám. 

• Na hřišti Bohemians proběhl fotbalový turnaj týmů fanoušků Bohemians, Fanklubu 
reprezentace ČR a Odboru přátel. Vítězem se stal tým Odboru přátel. 

• Plánované akce odboček OP se potýkají s nižší účastí i nižší podporou sponzorů 
v „pocovidové době“. Výbor FO-OP odhlasoval mimořádnou finanční pomoc pro pořadatele 
Veleňské pentle ve výši 10 tis. Kč. 

• Připravuje se Setkání slávistů v Rožďalovicích. I zde je zatím menší počet přihlášených týmů 
do fotbalového turnaje. 

 
 
6. Příprava Setkání slávistů 2022 
 

O přípravách informoval př. Veselý. Setkání proběhne v Rožďalovicích 24. - 26. června 2022.  
Do fotbalového turnaje je zatím přihlášeno 7 týmů.  
Pro ubytování je zajištěna kapacita místního penzionu. Je třeba se přihlásit k ubytování včas, jinak 
rezervovaná místa budou uvolněna pro veřejnost. 
Program začíná v pátek 24. 6. 2022 v sále rožďalovické radnice přednáškou Univerzity Slavia. 
Druhý den v 8:00 je sraz všech účastníků turnaje. Návštěvníci, kteří se nebudou účastnit 
fotbalového klání, mohou využít od 11:00 komentovanou prohlídku města. Na 13:00 je plánována 
zajímavá beseda. Celý den ve 20:00 zakončí koncert skupin Komunál a Seven. 
Přihlášení družstev do turnaje či pomoc s ubytováním zájemcům zajistí Blanka Malá na 
telefonním čísle 731586278. 
 
 

7. Informace hospodáře 
 
Za nepřítomného př. Gavláka seznámil přítomné se stavem finančních prostředků na jednotlivých 
typech bankovních účtů př. Ocetník.  
 

• Spořicí  1 742.702,-Kč 
• Provozní     294.742,-Kč 
• Transparentní    379.590,-Kč  
• Na akce       61.539,-Kč   
• Choreofond    140.932,-Kč 

 
V pokladně je ke dni schůze cca 50 tis. Kč. 
 
 

8. Informace zástupce kontrolní komise 
 
Žádné příspěvky a připomínky nezazněly. 
 
 

9. Informace sekretáře 
 
Př. Vršecký informoval: 
 
• Byla zaregistrována nová odbočka Prague Beer Society v Jihočeském kraji.  



• Naopak většinou pro nenaplnění požadovaného počtu členů zanikly odbočky Řepy fans, 
Wisconsin, West Boys, Kouřim, Štětí a Slivenec. 

• Jako pořadatel Setkání slávistů v roce 2023 se přihlásila odbočka Třebíč a poslala oficiální 
nabídku. Vzhledem k již dřívějšímu příslibu pořadatelství byla nabídka odbočky Třebíč na 
pořádání Setkání slávistů v roce 2023 výborem FO-OP schválena. 

• Na sekretariát byla doručena nabídka na výrobu nálepek FO-OP v technologii hologramu. 
Výbor výrobu nálepek neschválil. 

• Zatím nejsou k dispozici náplně do tiskárny pro tisk plastových členských karet. 
• Podařilo se získat dokumenty z pozůstalosti př. Dobiáše včetně kronik. Dokumenty a ostatní 

věci utřídí př. Ocetník. 
• Dne 24. května 2022 bude sekretariát FO-OP uzavřen. 
 

 
10. Informace o Červenobílých listech 

 
Schůzka redakční rady s grafikem by měla proběhnout 24. května v 18:00 h.  
Úkol 6/1: Termín schůzky s grafikem projedná a potvrdí př. Kubálková. 
 
Všechny články by měly být zpracované do 13. června, po jejich korektuře (př. Váňa) by měly být 
k 30. červnu k dispozici grafikovi. 
 
 
 

11. Informace o sociálních sítích 
 
Stránky jsou průběžně aktualizovány. Pokud nenastane situace k aktuálnímu řešení, nebude 
v budoucnu tento bod součástí programu jednání výboru FO-OP. 
 
 

12. Informace o činnosti odboček 
 
V Příbrami byla odhalena pamětní deska Karla Effy. 
 
Připravuje se: 
 
11. 6. 2022 Odhalení pamětní desky prvnímu předsedovi Slavie a výšlap na Říp 
18. 6. 2022 Veleňská pentle 
18. 6. 2022 Turnaj v Libiši 
25. 6. 2022 Celostátní setkání slávistů v Rožďalovicích 
 
Vítězi fotbalového turnaje při Setkání slávistů v Rožďalovicích bude předán putovní kovový 
pohár. Skleněný pohár, nově vyrobený dle dokumentace původního zničeného poháru, bude 
umístěn ve  Slavia Museu. 
 
 

13. Různé 
 
Byla probrána témata: 

• Návrh stožáru pro vlajku Slavie, který by měl být umístěn v prostoru před Muzeem Slavia. 
Úkol 6/2: Př. Váňa zjistí aktuální stav návrhu. 

• Permanentní vstupenky pro následující sezónu 
• Schůzka s malířem, s kterým by měly být projednány návrhy na vymalování koridoru na tribuně 

stadionu Slavie. 
 

Datum, čas a místo dalšího zasedání výboru FO-OP bude upřesněno.  
Zapsal dne 19. května 2022 Jan Chmelík. 


