
Zápis ze schůze Fanklubu HC Klatovy dne 1.2.2013 

 

Přítomní členové: 

Jiří Zavřel, Jaroslav Polák, Bohuslav Forejt, Oldřich Janča, Miroslav Beran, Martin Karlík, Marek 

Prokop, Petr Havelka, Libor Hanus, Tereza Kozáková, Tomáš Kozák, Marie Kozáková, Václav 

Haas.  

Nepřítomní členové: 

Václav Maxa, Pavel Kadlec, Zdeněk Kolář, Luboš Hosnedl, Michal Mareš, Michal Král, Milan 

Štefl, Jiří Turner, František Klištinec, Petr Hlavnička, Pavel Turhobr, Libor Hanus st., Michal 

Hlaváč, Michal Kupka, Zdeněk Reitmayer, Petr Nový, Pavel Končel, Václav Plánička, Radek 

Čech. 

Přítomní hosté: 

 Radek Mužík, Petr Brtník, Karel Bartovský, Libor Kozák, 

  

Schůze byla zahájena Jiřím Zavřelem v 18:00. Nejdříve seznámil přítomné s programem schůze: 

 

1. Novinky v týmu SHC Klatovy 

2. Proběhlé akce 

3. Plánované akce 

4. Finance fanklubu 

5. Volná diskuse 

 

 

1. Novinky v týmu SHC Klatovy 

S novinkami v týmu SHC seznámil přítomné trenér týmu Radek Mužík. Řekl, že tým opustil 

Jaroslav Hobl z osobních a pracovních důvodů a Aleš Příhoda, který odešel do Kadaně. Klatovský 

tým naopak posílil o následující hráče. Z Berouna přišel obránce Aleš Knesl a útočník Martin 

Čurda. Na Beroun mají také vazby další posily, a to Josef Pour, který působil i v Šumperku  

a gólman Hynek Kůdela, který kromě Berouna letos působil i v Pelhřimově. Dále se k týmu po 

roce opět připojil útočník Jakub Bernad, který letos hrál v Písku a Milevsku. K týmu se připojil 

také brankář Antonín Štelmach. Vyzdvihl skvělou práci, kterou ve směru posil vedení SHC 

udělalo. Zmínil se také o tom, že posilují všechny týmy a to, že celá soutěž je dost vyrovnaná. 



Dále poděkoval všem fanouškům, kteří jim za každého stavu zachovávají přízeň. Naopak si 

postěžoval na ty, kteří tým bezdůvodně pomlouvají a nadávají jim, viz. diskusní fórum v poslední 

době. 

Na otázku kam až to letos chtějí dotáhnout, odpověděl, že samozřejmě co nejdále. Jejich 

prioritou v současné době je uhájit maximálně 4. příčku v tabulce, aby měly Klatovy výhodnější 

pozici v play-off. Poté už je otázkou, kam až se povede v play-off dojít.  

Přítomní poděkovali Radkovi Mužíkovi za podané informace potleskem, poté se dále 

pokračovalo v programu schůze. 

 

 

2. Proběhlé akce 

Turnaj fanoušků v ledním hokeji 

Jiří Zavřel informoval přítomné o tom, že Fanklub HC Klatovy uspořádal 12. ledna 2013 

turnaj hokejových fanoušků v ledním hokeji. Kromě Klatov se ho zúčastnily fankluby Plzně, 

Hradce Králové naši druholigoví rivalové ze Sokolova a Tábora. Turnaj vyhrál tým AHC Plzeň, 

druhý byl Fanklub HC Klatovy, třetí Fanclub HC Hradec Králové, čtvrtý Fanklub HC Tábor  

a pátý Fanclub HCB Sokolov.  

Turnaj byl uspořádán v přátelském a amatérském duchu, což se velmi povedlo. Navíc se díky 

němu fanklub prezentoval v místní televizi FILMpro. Po ukončení turnaje zde zůstali fanoušci 

Sokolova a Tábora na druholigové utkání Klatov a Sokolova. V současné době se uvažuje o tom, 

zda tento turnaj bude putovní a bude se každoročně pořádat v jiném městě, nebo zda zůstane doma 

v Klatovech.  

Navíc Zavřel podotkl, že byl turnaj uspořádán díky velké podpoře vedení ZS a vedení HC 

Klatovy.  

 

Klokánek na utkání 

Na utkání Klatov a Sokolova 12. ledna 2013 pozval Fanklub HC Klatovy děti z janovického 

Klokánku. Děti pozvání na utkání přijaly a dorazily. Po utkání jim hokejisté předali zarámovaný 

kalendář týmu SHC včetně jejich podpisů a fanklub jim věnoval několik věcných dárků. 

 

Nábor dětí do přípravky 

Dále Zavřel zhodnotil nábor dětí do přípravky, který fanklub zahájil v září roku 2012. 

Připomněl, že nábor proběhl ve formě přímého oslovení žáků 1. a 2. tříd ZŠ. Na ZŠ po celém 

Klatovsku jezdil Jiří Zavřel společně s hokejistama Romanem Vondryskou a Pavlem Čubanem. 

Dětem byly sděleny podrobné informace o tom, kdy mohou docházet do hokejové přípravky. 

Rozdány jim byly náborové letáčky, hokejisté jim řekli informace o sobě, na několika místech 

bylo dětem promítnuto i náborové video. Celkem bylo osobně osloveno přibližně 1 150 dětí. 



Jak se nábor projevil v docházce dětí na ZS zhodnotil Marek Prokop, který základnu trénuje. 

Podotkl, že tolik dětí, jako do základny chodí nyní, nikdy předtím nezažil. Konstatoval, že 

v současné době základnu navštěvuje přibližně 50 dětí. V loňském roce základnu navštěvovalo jen 

cca 15 dětí. Nábor tedy zhodnotil velice pozitivně a doufá, že i v příštím roce se na něm bude 

fanklub podílet, aby zajistil dostatek dětí v mládežnických celcích i pro příští léta.  

 

 

3. Proběhlé akce 

Výjezdy 

V dalším bodu pokračoval opět Jiří Zavřel. Připomněl, že od poslední schůze, konané 7. září 

2012, fanklub absolvoval výjezd do Tábora, Milevska, Slaného a 2x na pražskou Kobru. Největší 

účast fanoušků byla v říjnu na Kobře Praha, kde byla dvacítka fandů. Podotkl, že ho trochu mrzí, 

že už se tak nepovedl i poslední výjezd do Prahy 19. ledna, kde se sešlo 8 fanoušků. 

Dále informoval o tom, jaké výjezdy fanklub čeká. V sobotu 16. února do Milevska. Do 

Milevska se vyrazí auty. Zavřel by byl rád, kdyby se povedlo vypravit alespoň 3 plná auta. Další 

výjezd bude v sobotu 23. února do Sokolova, tam se pojede taktéž auty. Poté už by mělo být play-

off. Na to bude fanklub pořádat výjezd kamkoliv a kdykoliv. 

 

Fanklubák 

Zavřel informoval o tom, že i nadále vydává fanklub magazín Fanklubák, který se pravidelně 

objevuje na webu fanklubu v elektronické podobě den před domácím zápasem SHC. V tištěné 

podobě vychází poslední dobou díky podpoře Venci z kotle, který na utkání připravuje cca 50 

výtisků, které jsou zdarma k dispozici u výdaje lístků. 

 

Turnaj v bowlingu 

Jiří Zavřel informoval přítomné o tom, že v pátek 22. února 2013 oslaví Fanklub HC Klatovy 

své 3. narozeniny. Bylo by dobré, kdyby se to oslavilo uspořádáním turnaje v bowlingu, který 

fanklub pořádal již dvakrát. Přítomní proti navrhovanému datu neměli nic, a tak se na tento den 

zamluví dráhy. Bližší informace budou členům fanklubu podány včas. Následující den, 23. února, 

budou narozeninové oslavy fanklubu pokračovat výjezdem do Sokolova, kde proti místnímu 

Baníku nastoupí tým SHC Klatovy.  

 

Společné posezení s hokejisty 

Jiří Zavřel doufá, že hokejisté pozvou fanklub na společné zakončení sezóny, jako to udělali 

v předchozích dvou letech. Nově bude na tomto setkání vyhlášen „Největší srdcař týmu SHC 

Klatovy v sezóně 2012/13“. O tom, kdo cenu získá, rozhodnou členové fanklubu formou 

hlasovacích lístků. Vítěz od fanklubu obdrží menší hokejovou sošku na památku.   



Turnaj fanoušků v malé kopané 

Zavřel informoval o tom, že klatovský fanklub dostal pozvánku od fanoušků Nymburka na 

turnaj hokejových fanoušků v malé kopané. Ten proběhne 19. - 21. července v Nymburce. 

Prozatím účast potvrdili fanoušci z Nymburka, Kolína, Sokolova, Vítkovic, Slavie, Benátek nad 

Jizerou, Tábora, Pelhřimova a Hradce Králové.  

Předminulý rok se fanklub turnaje zúčastnil, doufejme, že letos na turnaji opět Klatovy chybět 

nebudou a vyrazí na tento seznamovací turnaj s jinými fanoušky ve velkém počtu.  

 

Fotbálek pro Klokánek 

V létě by měl fanklub uspořádat již 4. ročník Fotbálku pro Klokánek, ve kterém proti sobě 

nastoupí klatovští fanoušci a hokejisté.  

  

 

4. Finance fanklubu 

Zavřel informoval přítomné o finančním stavu fanklubácké kasy. Podotkl, že v poslední době 

proběhly na transparentním účtu transakce spojené s pořádáním hokejového turnaje. V konečném 

součtu však finance fanklubu nikterak neovlivní.  

Dále informoval o tom, že bylo vynaloženo 3 050,- Kč na pronájem ledové plochy pro hráče 

fanklubu. Tato částka byla použita na základě souhlasu z minulé schůze, kde byla podpora pro 

tyto hráče odsouhlasena.  

Dále byly zakoupeny náhradní blány na oba bubny, jelikož hrozí, že ty staré již moc dlouho 

nevydrží. Obě blány stály celkem 1 340,- Kč.  

 

V současné době fanklub disponuje 9 635,- Kč. Dále byla rozpoutána diskuse o tom, na co 

tyto prostředky využít.  

A) Byl podán návrh na to, aby se nechaly zhotovit nějaké poháry pro hráče týmu SHC Klatovy, 

který si během zápasu zapíše hattrick. Zavřel slíbil, že do příští schůze přednese jejich možnou 

podobu a cenu, tyto poháry by byly dávány hráčům od příští sezóny. 

B) Jisté výdaje můžou vzniknout zakoupením pokojové pyrotechniky na play-off. Dále pak 

mohou nastat výdaje spojené se zajištěním chodu bubnů a výrobou členských legitimací. 

 

Dále Zavřel informoval o tom, že členské příspěvky na sezónu 2013/14 by měly být 

zachovány na současných cenách.  

 

Marek Prokop však navrhl, aby se změnily členské příspěvky pro ty, kteří budou chtít být 

součástí hokejového týmu fanklubu. Poplatky by se měly zvýšit na 500,- Kč za sezónu, což by 

mimo jiné vedlo k větší selekci těch, kteří za fanklub nenastupují tak často jako jeho stálí členové.  



- Tento návrh byl jednohlasně přijat a navíc doplněn o to, že fanklub poskytne 

hokejovému týmu fanklubu finanční pomoc, a to v minimálně dvou turnajích, kterých 

se fanklub zúčastní.   

 

 

5. Volná diskuse 

A) Jiří Zavřel podotkl, že by bylo dobré si něco připravit na play-off. Ve společné diskusi se došlo 

k názoru, že by bylo dobré najít někoho, kdo umí hrát na trubku. K této činnosti se přihlásil 

Tomáš Kozák, který na trubku již několik let hraje a přislíbil, že se do play-off několik 

vhodných písní naučí. 

 

B) Dále se Jiří Zavřel vrátil k diskusi na diskusním fóru ze dne 12. prosince 2012. Zde si 

Martinec postěžoval na to, že hráčům fanoušci fandí, pouze když vyhrávají. Také na to, že 

během utkání 12. prosince došlo k tomu, že někteří z nich tleskali hostujícímu týmu, místo 

toho, aby podporovali tým Klatov. Na to Zavřel reagoval tak, že s Martincem souhlasí v tom, 

že se musí fandit za každého stavu, ale zároveň že souhlasí s předchozími výroky na fórum, ve 

kterých se fanoušci zmiňují o tom, že to mohlo být bráno jako vyjádření nesouhlasu s děním  

v klubu v poslední době. V diskusním fóru slíbil také trest pro členy fanklubu, kteří tleskali 

hostujícímu týmu. 

 

Trest byl členům udělen formou výtky. V ní Zavřel připomněl, že je opravdu nutné fandit za 

každého stavu a ne pouze tehdy, kdy se týmu daří. Poděkoval naopak všem těm, kteří za 

týmem doposud stáli v dobrém i zlém.  

 

C) Dále v diskusi projevil Jiří Zavřel nespokojenost s tím, že když hokejisté prohrají, nejsou 

schopni poděkovat fanouškům, kteří za nimi i přesto stáli. O to více ho to mrzí, když to 

neudělají zejména na venkovních zápasech, kam za nimi fanoušci občas jezdí.  

 

D) Jiří Zavřel projevil nesouhlas s tím, že se poslední dobou linou stadionem pomluvy na toho či 

onoho. Byl by rád, kdyby si každý, kdo proti někomu něco má, aby si to s ním vyříkal 

v soukromí a na ne formou pokřiků na dálku na stadionu. Tyto nadávky směřují nejčastěji 

směrem k časomíře, k jiným fanouškům atd.  

 

V rámci tohoto bodu bylo také diskutováno o hudbě, která se na stadionu pouští. Někteří 

přítomní si postěžovali na to, že hudba hraje mnohdy moc nahlas a její obsluha někdy naschvál 

její hlasitost ještě zvyšuje. Nakonec došlo ke shodě na tom, že by hudba měla hrát tak nějak 

akorát. Fanoušci se také shodli na tom, že by bylo vhodné obměnit hudbu, která zde během 



utkání hraje, a to za písničky, které se k hokejovému utkání více hodí. Zavřel řekl, nechť tedy 

fanoušci, kteří o takových písní ví, aby mu zaslali na email jejich seznam, on ho předá 

pracovníkům, kteří to mají na starost.  

 

E) Fanoušci ve volné diskusi dále konstatovali to, že by uvítali, kdyby si dal hlasatel na utkání 

více záležet na jeho projevu. Mnohdy se stává, že jim není příliš rozumět. 

 

F) Miroslav Beran uvedl, že by uvítal, kdyby na stadionu byl vymezen sektor pro hosty. 

Upozornil na to, že během minulého play-off došlo k tomu, že tito fanoušci svůj sektor neměli. 

Nakonec si stoupli mezi klatovské diváky, kde nechybělo moc, aby mezi nimi došlo 

k šarvátce. Jiří Zavřel slíbil Miroslavu Beranovi, že o tom bude informovat hlavního 

pořadatele domácích utkání SHC Klatovy. 

 
G) Dále se v diskusi prolínaly názory na to, zda má být na webu HC diskusní fórum, nebo ne. 

Většina přítomných byla jednoznačně pro jeho zachování. Všichni by však uvítali, kdyby 

diskusní fórum bylo pouze pro registrované uživatele. To by určitě odradilo některé uživatele, 

kteří na fórum píší jen občas a především za účelem nepodložených pomluv čí urážek. Jiří 

Zavřel slíbil, že o tomto rozhodnutí seznámí vedení HC Klatovy.  

 
H) Další příspěvek do volné diskuse prezentoval Jiří Zavřel od nepřítomného Petra Nového. Petr 

Nový navrhl vytvořit kroniku fanklubu, kde by se například psali naše zážitky z výjezdů  

a různých jiných akcí, vylepovali by se do ní vstupenky, účtenky apod. Všichni přítomní se 

shodli na tom, že by bylo fajn, něco takového udělat. Jiří Zavřel slíbil, že o tom bude Petra 

Nového informovat a zároveň bude doufat v to, že se jí Petr Nový ujme.  

 
I) Dále Jiří Zavřel požádal přítomné, nechť více navštěvují utkání mládežnických celků. Zejména 

juniorů, kterým se v lize daří. Doufá v to, že je fanklub vyrazí na nějaké utkání podpořit. 

 
  

Schůze byla ukončena Jiřím Zavřelem v 20:15 hod. 

 

Zápis schůze provedl Jiří Zavřel dne 4. února 2013. 

 

 

 

 


