Členská schůze Fanklubu HC Klatovy
dne 19.3.2016

Přítomní členové: Jiří Zavřel, Jiří Němec, Libor Hanus, Tomáš Kozák, Petr Nový, Miroslav
Beran, Marie Kozáková, Tereza Kozáková, Libor Kozák.
Nepřítomní členové: Jiří Zavřel st., Oldřich Janča, Petr Havelka, Martin Karlík, Marek Prokop,
Pavel Končel, Radek Čech.
Přítomní hosté: Jan Pojar, Miroslav Koller, Martina Turovská, Karel Balák, Eva Hlaváčová,
Tomáš Fukal, Petr Brtník, Pavel Turhobr, Radka Fiedlerová, Miroslava Zavřelová, Jakub
Hadáček, Zdeněk Matouš.

Jiří Zavřel (prezident Fanklubu HC Klatovy) zahájil schůzi spolku Fanklubu HC
Klatovy (dále jen fanklubu) na klatovské Střelnici v 19:15 hodin. Na úvod seznámil
přítomné s následujícím programem.

Program schůze:
1. Informace z týmů HC a SHC Klatovy
2. Proběhlé akce
3. Projednání nových stanov fanklubu
4. Volba představenstva fanklubu
5. Plánované akce
6. Seznámení s hospodařením fanklubu za rok 2015, plánované investice
7. Volná diskuze

1. Informace z týmů HC a SHC Klatovy
Na schůzi fanklubu bylo pozváno několik zástupců z týmů HC a SHC Klatovy. Bohužel
svou účast většina z nich nepotvrdila. Jedinými zástupci přítomnými na schůzi tak byl Pavel
Turhobr a Tomáš Fukal.
Pavel Turhobr krátce seznámil přítomné o týmu 2. třídy. Tomu se podle jeho slov
velmi dařilo, a to i na dnešním mezinárodním turnaji v Německu. Z hráčů vyzdvihl výkony
především Tománka a Maxi, pozitivně však hodnotil celý tým jakožto celek. Dále uvedl, že
v následující sezoně v týmu SHC by se mohla objevit sestava, která nastoupila v přátelském
utkání proti HC Slavia Praha. Dále vyzdvihl výkony trenéra juniorky pana Barčáka. K týmu
mužů B uvedl, že i přes jeho kvality nemají zájem postoupit do druhé ligy ☺.
Tomáš Fukal v krátkosti přítomné seznámil se základnou, na kterou chodí hodně dětí.
Zimák je mnohdy vcelku zaplněn. Základnu navštěvuje 40-50 dětí.

2. Proběhlé akce
Výjezdy
Jiří Zavřel seznámil přítomné o proběhlých výjezdech na utkání týmu SHC. Těch se
v sezoně 15/16 uskutečnilo celkem sedm. V krátkosti se zavzpomínalo na výjezd do
Pelhřimova, kde nás přátelsky přijali místní fanoušci. Nejpočetnějším výjezdem byl výjezd na
Kobru Praha dne 3.3.2016, kdy se nás na Kobře sešlo 54. Tento výjezd patřil také mezi
nejlidnatější ve vlaku, kterým jelo 19 fanoušků. Na Kobře nás podpořila i čtveřice
pelhřimovských fanoušků.
Nejlepším výjezďákem v sezoně 15/16 byla rodina Kozákova, která za týmem SHC
najela 1724 km. Ta absolvovala mimo oficiální výjezdy fanklubu i další cesty za týmem, které
nebyly do výjezdoměru započteny.

Tipovačka
Tipovačku na webu fanklubu vyhrál Jiří Zavřel, druhé místo obsadil Tomáš Kozák
a třetí Marie Kozáková.

Play-off
Jiří Zavřel připomněl, že 3.3.2016 se na domácím utkání proti Kobře ke kotli zapojila
i dvojice trumpetistů, která rozezněla svými tóny celý zimák.

Zakončení sezony týmu SHC
Jiří Zavřel připomněl, že dne 11.3.2016 proběhla v Košili společně s hokejisty týmu
SHC rozlučka s jejich sezonou. Akce se velmi podařila, někteří z fanoušků si s hokejisty
i promluvili.

Zápas s týmem SHC
Jiří Zavřel dále navázal na výše zmíněnou rozlučku, na které se domluvilo, že si
fanoušci zahrají hokej proti hokejistům týmu SHC. To se uskutečnilo 16.3.2016 na klatovském
zimáku. Fanklub postavil na led především své členy, kteří byli doplněni ostatními příznivci
klatovského hokeje. Utkání se neslo ve velmi přátelském duchu. K vidění byla i spousta gólů.
Utkání skončilo vyrovnaně 6:6. Nutno podotknout, že tým SHC měl s fanoušky co dělat ☺.

3. Projednání nových stanov fanklubu
Jiří Zavřel dále přítomné seznámil s obsahem nových stanov fanklubu. S veškerými
změnami byli všichni na místě seznámeni a v klidu si nové stanovy pročetli. Po seznámení
valné hromady s návrhem nových stanov fanklubu, se zahájilo hlasování o jejich přijetí těchto
stanov. Pro přijetí nových stanov fanklubu jednohlasně hlasovali všichni přítomní členové
fanklubu.
Jiří Zavřel byl dále valnou hromadou úkolován, aby provedl veškeré kroky k tomu, aby
stanovy a veškeré další dokumenty zaslal na příslušné úřady a řádně tak dokončil „převod
z občanského sdružení na spolek“.

4. Volba představenstva fanklubu
Dalším programem schůze byla volba představenstva fanklubu. Nejprve byl volen
prezident fanklubu. Na tento post se přihlásil jediný kandidát, Jiří Zavřel. Ten byl následně
všemi přítomnými členy fanklubu do této funkce opětovně zvolen.
Následovala volba dvou viceprezidentů fanklubu. Na tyto posty se přihlásil Libor
Hanus a Jiří Němec. Nikdo další se do těchto funkcí nepřihlásil. Pro zvolení Libora Hanuse
i Jiřího Němce byli všichni přítomní členové fanklubu.
Novými zástupci představenstva fanklubu tak budou na funkční období 5-ti let, Jiří
Zavřel (prezident), Libor Hanus (viceprezident) a Jiří Němec (viceprezident). Ti na místě
sepsali čestné prohlášení souhlasu se svým ustanovením do funkce s podpisovým vzorem.

5. Plánované akce
Tým dorostu
Dále byly probírány následující akce fanklubu. V pátek 25.3.2016 by podle Jiřího
Zavřela bylo dobré, kdyby fanklub podpořil tým dorostu, který bojuje o ligu. Sraz na zimáku
bude v 15 hodin.

Fotbálek pro Klokánek
Jiří Zavřel připomněl přítomným o loňském Fotbálku pro Klokánek, na kterém se pro
janovický Klokánek podařilo vybrat téměř 12 000,- Kč. Zavřel uvedl, že letos by se měl
uskutečnit již 5. ročník této dobročinné akce, a to někdy v průběhu srpna. Dále uvedl, že by
turnaj chtěl nějakým způsobem zpestřit, například následným koncertem. O všem se bude
ještě jednat a všichni budou o akci dopředu informováni přes webové stránky fanklubu.

Nátěr reklam
Zavřel připomněl, že i letos nás možná vedení HC požádá o pomoc při nátěru reklam
na ledovou plochu. Proto kdo bude chtít pomoci, bude na zimáku vítán.

Turnaj hokejových fanoušků v malé kopané v Pelhřimově
Zavřel sdělil přítomným, že dne 23.-24.7.2016 proběhne turnaj hokejových fanoušků
v malé kopané. Letošní ročník se uskuteční v Pelhřimově, kam byl pozván i náš fanklub.
Zavřel uvedl, že by bylo velmi vhodné, kdybychom se tohoto turnaje mohli zúčastnit. Také
pevně doufá, že se na turnaj vypraví více lidí, než bylo loni v Sokolově (4 lidi).

Spolupráce s Fanclubem HC Lední Medvědi Pelhřimov
Jiří Zavřel přítomné seznámil s těžkostmi, které trápí pelhřimovský tým. Krátce uvedl,
jak jim radnice hází klacky pod nohy a preferuje konkurenční tým HC Pumy. K náhledu byl
také dopis místostarostovi města Pelhřimov p. Kochovi, který to má vše na svědomí. Všichni
přítomní byli touto zprávou zarmouceni a pevně doufají, že se do nové sezony vše vyjasní
a Lední Medvědi budou nadále fungovat, jak mají.
Jiří Zavřel dále uvedl, že pelhřimovský fanklub si na své členské schůzi odhlasoval, že
s námi bude spolupracovat (tento návrh byl podán z naší strany). O této spolupráci bylo dále
Jiřím Zavřelem zahájeno hlasování, kdy všichni přítomní členové fanklubu byli pro, aby

spolupráce s Fanclubem HC Lední Medvědi Pelhřimov započala. Přesná forma spolupráce
mezi fankluby bude do budoucna definována.

Členská schůze
Jiří Zavřel informoval přítomné, že další členská schůze proběhne v září 2016, a to
před zahájením sezony týmu SHC. Na této schůzi budou vybrány členské příspěvky a bude
možno si zakoupit permici.

6. Seznámení s hospodařením fanklubu za rok 2015, plánované investice
Jiří Zavřel seznámil přítomné s hospodářským výsledkem z roku 2015. Podle jeho slov
hospodařil fanklub v minusových položkách, konkrétně - 5 450,- Kč. Během roku měl fanklub
příjmy pouze ze členských příspěvků, a to 3 900,- Kč. Výdaje byly velmi hojné, největší
výdajovou položkou byla koupě tří nových vlajek v hodnotě 5 255,- Kč. K náhledu bylo na
místě i vypracované přiznání k dani z příjmů právnických osob.
Následovalo hlasování o schválení tohoto hospodářského výsledku. To bylo všemi
přítomnými členy fanklubu odsouhlaseno.

Plánované investice
Jiří Zavřel uvedl, že fanklub k 19.3.2016 disponuje finanční hotovostí 7 470,- Kč. Dále
uvedl, že fanklub bude mít výdaje na koupi nového razítka fanklubu, poškozeno bylo také
několik blan na bubnech, které se budou muset zakoupit nové.
Jiří Zavřel dále navrhl, aby se nechaly vyhotovit nové členské kartičky. Tento návrh byl
všemi přítomnými členy fanklubu přijat a odsouhlasen.
Dále bylo Marií Kozákovou navrženo, že by bylo vhodné nějakým způsobem vymezit
sektor pro fandící diváky. Toto vymezení by mohlo být např. vymalováním laviček, či
polepením podlahy. O obou těchto návrzích bylo hlasováno, všichni přítomní členové
hlasovali pro. Jiří Zavřel byl dále valnou hromadou úkolován, nechť zjistí možnosti tohoto
sektorového vymezení a společně s finančním návrhem jej předloží představenstvu
k náhledu.
Dále Jiří Zavřel navrhl, že by bylo dobré zakoupit sektorovou vlajku o rozměru cca 1 x
5 metrů. Grafický návrh této vlajky byl členům na místě prezentován. Následovalo hlasování
o její koupi. Pro byli všichni přítomní členové fanklubu. Jiří Zavřel byl dále valnou hromadou

úkolován, nechť zjistí finanční návrhy firem na výrobu této vlajky a posléze nechť je předloží
představenstvu k náhledu.
Dále bylo Jiřím Zavřelem navrženo, aby byly využity finance fanklubu na turnaj
hokejových fanoušků v Pelhřimově, který se uskuteční 23-24.7.2016. Valná hromada
následně odsouhlasila zaplacení startovného na tomto turnaji pro členy fanklubu.

7. Volná diskuze
Jiří Zavřel přítomným připomněl, že by měli během utkání HC i SHC slušně fandit!
Absolutně zavrhl skandování „pruhovaná banda č.ráků“, to podle jeho slov je nepřípustné již
vzhledem k přítomnosti dětí sedících okolo kotle.
Jiří Zavřel dále uvedl, že by bylo dobré, kdybychom se od příští sezony scházeli
minimálně jednou měsíčně a zahráli si hokej. Všichni přítomní tento návrh přijali.
Dále proběhla diskuze o formě fandění. V návrhu bylo to, že by se mělo fandit ve
stoje. Stát by se mohlo za bránou, na boku či přímo ve stávajícím místě kotle. Veškeré
možnosti budou diskutovány a vyzkoušeny hlavně během přátelských utkání na klatovském
zimáku.
Dále byla přítomnými vyslovena pocta rodině Kozákovů, která je hlavním pilířem
fanklubu. Ceněna byla především jejich přítomnost na každém z domácích zápasů týmu SHC
a hojná návštěva i na venkovních utkání tohoto týmu.

Schůze byla Jiřím Zavřelem ukončena v 20:30 hodin. Následoval turnaj v bowlingu.
Výsledky turnaje v příloze.

Turnaj bowlingu
Zahřívací kolo
1. Poji

121b

2. Karel

112b

3-4. Turbo, Brtník 110b
5. Germanec

101b

6. Tom18

86b

7. Víčko

85b

8. Geronymo

77b

9. Jezdec

75b

10. Libor

65b

11. Líba

46b

Finále
1. Víčko

129b

2. Brtníček

124b

3. Germanec

117b

4. Tom18

112b

5. Turbo

107b

6. Poji

105b

7. Libor

87b

8. Karel

84b

9. Geronymo

75b

10. Jezdec

67b

11. Líba

64b

