
Schůze Fankubu HC Klatovy dne 7.3.2014 

Přítomní členové: Jiří Zavřel, Tomáš Kozák, Marie Kozáková, Tereza Kozáková, Marek 

Prokop, Miroslav Beran, Pavel Končel, Radek Čech 

Přítomní hosté: Radek Mužík, Roman Vondryska, Vladislav Kubeš, Karel Kolerus ml., Josef 

Moravec, Václav Plánička, Pavel Turhobr, Petr Brtníček, Libor Kozák 

 

Program schůze:  

1. Situace v týmu SHC a týmech HC 

2. Proběhlé akce fanklubu 

3. Finance fanklubu 

4. Plánované akce 

5. Volná diskuse 

 

1. Situace v týmu SHC 

 K situaci v týmu SHC nejprve promluvil trenér týmu Radek Mužík. Uvedl, že sice byli 

na lavičce společně s L. Zdrhou, on však přejímá veškerou zodpovědnost za výsledky týmu, 

které nebyly nejlepší. Uvedl, že úroveň druhé ligy se hodně zkvalitnila, Klatovům nevyšel 

vůbec start do nové sezony. Jisté zlepšení přišlo hlavně v době, kdy do týmu přišel Kepka 

s Kristlem, kteří do herního projevu týmu vnesli potřebnou krev, která týmu pomohla. Od 

začátku sezony jsme se díky několika prohrám v řadě dostali do křeče, která byla na hráčích 

znát, měli jsme problémy vstřelit vůbec nějaké góly. V průběhu sezony přišli do Klatov noví 

sponzoři, kteří tým SHC zachránili, aby se vůbec liga dohrála. Jednalo se o pana Němečka a 

Princla.  

 Radek Mužík se dále vyjádřil na dotazy přítomných také k odchodům některých 

hráčů. Pavlis například opustil tým po výměně názorů, které s ním měl. Steinera nebyly 

Klatovy schopné finančně zajistit tak, aby v týmu zůstal, Kajer odešel z rodinných důvodů, 

Vizinger na ligu nestačil, Topinka nechtěl z osobních důvodů sezonu dokončit, v té 

nadcházející se chce v týmu však opět objevit.  

 Dále Radek Mužík uvedl, že by se v nadcházející sezoně měla v Klatovech opět druhá 

liga hrát. Proběhla zde také poznámka o tom, že do dvou let by se měla hrát liga první, jinak 

spolupráce s Plzní bude přehodnocena, popřípadě zrušena.  

 K situaci v týmu také promluvil Vladislav Kubeš. Ten uvedl, že ho průběh sezony 

zklamal, byly v ní však i světlé stránky, po kterých jsme si mysleli, že už nám to bude šlapat, 

avšak jsme vždy narazili a zas jsme herně propadli. Je prostě nutné, aby měl tým 3 stabilní 

lajny, které se hlavně budou účastnit tréninků. Sezonu Vladislav Kubeš zhodnotil 

jednoznačně špatně. Celou by nejraději hodil za hlavu a už nyní věří v to, že ta nadcházející 

bude o hodně lepší. V té nadcházející sezoně by byl rád, kdyby tým Klatov hrál špic druhé 

ligy. 

 Oba přítomní také poděkovali fanouškům za jejich podporu.  

 

 



2. Proběhlé akce fanklubu 

 

Dopis panu Šimkovi 

Dne 12.11.2014 fanklub zareagoval po 10-ti prohrách v řadě týmu SHC tím, že napsal 

otevřený dopis prezidentovi klubu, po kterém požadoval odpovědi hlavně na to, co 

s nastalou situací hodlá udělat a jaké změny chce nastavit, aby se tato situace změnila. Na 

dopis bylo odpovězeno. 

 

Výjezd do Slaného 

Dne 20.12.2014 pořádal fanklub výjezd na utkání s Řisuty, které se odehrálo ve Slaném. 

Výjezdu se zúčastnilo 9 Klatováků, kteří před zápasem zavítali do místního pivovaru Antoš. 

Domů jsme si odvezli výhru 5:3. 

 

Fanklubák 

Dne 31.1.2015 opět vyšel Fanklubák, a to v počtu výtisků 40, kdy byl zdarma rozdán 

několika příchozím na domácí utkání. Vydávání Fanklubáku pokračovalo až do konce sezony 

týmu SHC.  

 

Výjezd do Bíliny 

Dne 21.2.2015 jsme vyrazili zafandit na velmi důležité utkání do Bíliny, kde jsme vyhráli 

2:0 a udrželi jsme tak šanci na předposlední místo v tabulce. Sešlo se zde 15 Klatováků, kteří 

na stadionu vytvořili takřka domácí atmosféru. 

 

Nástěnka 

Během února došlo k vandalství na naší nástěnce před zimním stadionem. Bylo rozbito 

sklo a část rámu. Během března došlo k její opravě. Nové sklo nástěnky stálo 424,- 

fanklubáckých kaček. 

 

Výjezďák 

Výjezďákem sezony 14/15 se stala Maruš Kozáků, která najezdila na utkání SHC celkem 

2120 km. Druhé a třetí místo obsadila její dcera se synem ☺.  

 

Tipovačka 

I v sezoně 14/15 běžela na webu fanklubu tipovačka na domácí zápasy SHC. Tu v tuto 

sezonu vyhrál Pavel Končel. Druhé místo obsadil Jirka Zavřel a třetí Tomáš Kozák.  

 

 

3. Finance fanklubu 

 

V sezoně 14/15 byly vybrány členské příspěvky v celkové výši 2 200,- Kč. Fanklub měl 

během sézony i výdeje, a to s opravou nástěnky 424,- Kč, zakoupil malý buben za 500,- Kč, 

koupil blánu za 195,- Kč. Na účtu fanklubu je tak k dispozici 12 505,- Kč.  



Jiří Zavřel uvedl, že jisté výdaje mohou nastat ještě při zakoupení blan na dva hlavní 

bubny (cca 1000,- Kč) dále uvedl, že by se mohla z účtu uvolnit i částka na startovné na 

turnaji fanoušků v Sokolově. Přítomní členové fanklubu uvolnění výdajů na tyto investice 

odhlasovali. Dále nebyly vzneseny žádné další návrhy na investice.  

 

 

4. Plánované akce 

 

Turnaj fanoušků v Sokolově 

Zavřel přítomné seznámil s tím, že 18.8.2015 proběhne v Sokolově již 12.ročník turnaje 

hokejových fanoušků v malé kopané. Uvedl, že na turnaj byli pozváni i klatovští fans, tudíž by 

bylo dobré se ho zúčastnit.  

 

Fotbálek pro Klokánek 

Zavřel uvedl, že během léta 2015 se pokusí uskutečnit již 4. ročník Fotbálku pro Klokánek. 

O bližším termínu akce bude včas informovat. 

 

Schůze  

Příští schůze fanklubu by měla proběhnout začátkem měsíce září, kde by měli členové 

nejpozději zaplatit členské příspěvky. Bude zde možnost i koupě permanentky na novou 

sezonu za zvýhodněnou cenu. 

 

Nábor členů do fanklubu 

Zavřel uvedl, že před sezonou 15/16 případně během ní uskuteční nábor nových členů do 

fanklubu. Jeho podoba zatím známa není.  

 

 

5. Volná diskuse 

 

Zavřel všem přítomným, hlavně těm, kteří i přes nepříznivý stav v týmu SHC, byli neustále 

schopni fandit a podporovali jejich tým i v těchto dobách, poděkoval za jejich podporu a 

pevně věří, že zůstanou týmu věrni i v nadcházející sezonu, a to i v případě, že by tým SHC 

nastoupil v kraji. 

Dále se mluvilo o možnostech vyhrazení prostoru pro fandící diváky na zimním stadionu. 

Konkrétní podoba možnosti tohoto vyhrazení se neodhlasovala, v průběhu léta se o ní bude 

mluvit. 

 

Schůze byla ukončena Jiřím Zavřelem, následoval turnaj v bowlingu. Výsledky níže. 

 

 



Výsledky bowlingového turnaje 

1. Pepík  125b. (1.kolo 88b.) 

2. Pavel K.  108b. (1.kolo 107b.) 

3. Turbo  107b. (1.kolo 99b.) 

4.-5. Karel  101b. (1.kolo 79.b.) 

4.-5. Pláňa  101b. (1.kolo 89b.) 

6.-7. Venca z kotle 94b. (1.kolo 89b.) 

6.-7.  Čechíno  94b. (1.kolo 92b.) 

8. Prokop   79b. (1.kolo 93b.) 

9. Zavi    77b. (1.kolo 109b.) 

10. Bystrozraký  61b. (1.kolo 102b.) 

11. Brtník   78b. 

12. p. Kozák   76b. 

13. Klobásník   70b. 

14. Tom K   66b. 

15. Matouš   29b. 

 

Za první místo byla udělena lahev jablíčka. Za druhé místo byla udělena lahev sektu, za třetí místo 

byla udělena lahev vínka. Dále byl na schůzi oceněn Výjezďák sezony, který získal lahvinku jablíčka, 

dále dostal tekutou cenu také 1.-3. nejlepší tipovač. 

Startovné bowlingu: 15x 70,-Kč = 1 050,-Kč 

Výdaje (bowling+ceny): 850,- Kč bowling, 350,-Kč ceny 

Celkem: -150,- Kč.  

 

 

DÍKY VŠEM ZA ÚČAST A TĚŠÍM SE NA VAŠI PŘÍTOMNOST NA DALŠÍ 

SCHŮZI PŘED SEZONOU 15/16 

 


