
Zápis ze schůze Fanklubu HC Klatovy ze dne 13.9.2013 

 

Přítomní členové: Jiří Zavřel, Tomáš Kozák, Marie Kozáková, Tereza Kozáková, Oldřich Janča, 

Petr Nový, František Klištinec, Martin Karlík, Libor Hanus ml., Václav Haas, 

Pavel Končel, Radek Čech, Miroslav Beran. 

Přítomní hosté: Radek Mužík, Pavel Čuban, Antonín Bastl, Jiří Pitel, Josef Škach, Libor Kozák, 

Miroslava Tenglerová, Petr Brtník, Monika Beranová, Tomáš Černík. 

 

1. Zahájení schůze 

V 19:00 hod zahájil prezident Fanklubu HC Klatovy Jiří Zavřel členskou schůzi. 

Úvodem seznámil přítomné s obsahem schůze: 

 

1. Zahájení schůze 

2. Novinky v týmu SHC Klatovy 

3. Proběhlé akce 

4. Plánované akce 

5. Finance 

6. Volná diskuse 

 

2. Novinky v týmu SHC Klatovy 

Novinky v druholigovém týmu Klatov přednesl trenér týmu Radek Mužík. Uvedl, 

že hráči během léta trénovali individuálně. Nicméně měsíc před zahájením sezóny se již 

pravidelně schází na ledě, kde se jejich příprava ukázala. Přípravu také prověřily přípravné 

duely, kterých sehrál klatovských tým před sezonou celkem jedenáct. V nich se představilo 

mnoho hráčů, ze kterých se vybere finální sestava pro novou sezonu. Podle Mužíka, je tým 

na novou sezonu připraven tak nejlépe, jak jen to podmínky v klubu dovolují. Věří, že se 

tým bude prezentovat dobrými výsledky, které zajistí účast v play-off, kde bude chtít 

s týmem dojít co nejdále. Dále se přítomným svěřil s tím, že bude chtít v sestavě dávat 

přednost především mladým klatovským klukům, na kterých by tým do budoucna měl 

stavět. Poté Radek Mužík odpovídal přítomným na jejich individuální otázky.  



3. Proběhlé akce 

Jiří Zavřel následně seznámil přítomné s akcemi, které byly fanklubem organizovány od 

poslední schůze ze dne 1.2.2013. 

 

Oslava 3. narozenin fanklubu 

Dne 22.2.2013 proběhla oslava 3. narozenin fanklubu v prostorách bowling baru 

klatovské Střelnice. Akce se zúčastnilo přibližně 30 lidí. Oslava byla zpestřena turnajem 

v bowlingu, který vyhrál Petr Brtník. Dále zde byl vyhlášen Klobásožrout sezóny, kterým 

se stal Martin Karlík. Jako dárek od Venci z kotle a Zaviho dostal 3 ks poukázek na 

klobásu zdarma. Martin Karlík byl vyhlášen taktéž Výjezďákem sezóny 12/13, kdy na 

venkovní zápasy týmu SHC najezdil celkem 6 247 km (včetně zpátečních cest).  

 

Zakončení sezóny 

Dne 22.3.2013 fanklub společně s hokejisty zakončil sezonu v Music clubu 

Alcatraz. Akce se velmi povedla, fanoušci se sblížili s některými hokejisty, o zábavu se 

postaral i trenér týmu Radek Mužík. Fanklub navíc oficiálně vyhlásil výsledek ankety 

Srdcař týmu SHC pro sezónu 12/13, ve které hlasovalo celkem 49 lidí. Anketu vyhrál 

Pavel Čuban. 

 

Turnaj fanklubů 

V červnu 2013 se v Nymburce uskutečnil 10. ročník turnaje fanklubů v malé 

kopané. Vzhledem k nedostatku lidí, se do Nymburka tým Klatováků nevypravil. Jak uvedl 

Zavřel, je to velice mrzuté, že se na tyto akce nejsou schopni klatovští fans domluvit  

a vypravit se na ně. Na akci dorazili fanoušci z Kolína, Tábora, Vítkovic, pražské Slavie  

a Benátek nad Jizerou. 

 

Fotbálek pro Klokánek 

V letě se měl uskutečnit již 4. ročník Fotbálku pro Klokánek . Ten se však kvůli 

časové náročnosti prezidenta fanklubu neuskutečnil. Jak uvedl, bylo také těžké najít 

vhodné datum konání akce, tak aby bylo volné hřiště, děti z Klokánku nebyly na táboře  

a hlavně aby hokejisté nehráli přátelské utkání, kde datum jejich konání bylo ohlašováno 

s nedostatečným předstihem. V nadcházející sezoně však doufá, že akci uskuteční. 

 

 



Nátěr reklam 

Jak uvedl Zavřel, stává se již pravidlem, že reklamy na ledové ploše kreslí pouze 

členové fanklubu. I letos tomu nebylo jinak. I přes ujišťování ze strany vedení HC, 

nedorazil na výpomoc nikdo jiný. Velkou zásluhu na letošním malování reklam má 

především rodina Kozákova, Martin Karlík, Petr Nový, Libor Hanus a Marek Prokop. 

 

Kronika fanklubu 

Jak bylo odhlasováno na minulé schůzi fanklubu, byla zakoupena kronika , která 

poslouží jako fyzické zachování pamětí fanklubu. Na starost ji má Jiří Zavřel. Ten však 

uvedl, že od té doby do kroniky nebylo ještě nic zapsáno. Jakmile mu to však čas dovolí, 

tři sezóny zpětně do kroniky doplní. Poté jak uvedl, že by byl rád, kdyby každý do kroniky 

přispíval svými příspěvky.  

 

 

4. Plánované akce 

 

Nábor hokejistů 

Jiří Zavřel připomněl přítomným velmi poveden loňský nábor hokejistů, který měl 

pod palcem fanklub za pomoci Romana Vondrysky, Pavla Čubana a Petra Mrázka. Tehdy 

společně přímo oslovili kolem 1 300 dětí 1. a 2. tříd základních škol na Klatovsku. I letos 

chce fanklub v náboru pokračovat, ne však v takovém rozsahu jako před rokem. V plánu je 

opět propagace náborového videa a rozdání zbytku (600 ks) náborových letáčků.  

 

Výjezdy 

Výjezdy na sezónu 13/14 jsou již naplánované. Jiří Zavřel krátce zhodnotil ty 

loňské, kterých se účastnilo vcelku dost Klatováků. Doufá, že letos tomu bude taky tak,  

ne-li líp. První výjezd byl naplánován na přátelské utkání do Strakonic 24.8.2013, kde se 

setkalo sedm Klatováků. Dále je v plánu výjezd do Prahy 21.9. 2013, 28.9.2013 do 

Slaného a 11.1.2014 do Milevska. Jak upřesnil Zavřel, způsob dopravy na jednotlivé 

výjezdy bude včas upřesněn.  

 

Turnaj fanoušků v hokeji 

Zavřel připomněl turnaj hokejových fanoušků v ledním hokeji, který fanklub 

uspořádal před koncem sezony 12/13 v Klatovech. Zúčastnili se ho fanoušci Plzně, 



Sokolova, Hradce Králové a Tábora. I letos má Zavřel v plánu turnaj uskutečnit. Předběžné 

vhodné datum se prozatím nabízí na 22.2.2014 před mistrovským utkání se Sokolovem, 

aby zde fanoušci mohli na utkání zůstat.  

 

Utkání s hokejisty 

Po ukončení sezóny by Zavřel rád uskutečnil exhibiční utkání klatovských 

fanoušků s klatovskými hokejisty. Bližší informace budou včas sděleny.  

 

Plakáty na utkání SHC 

I v letošní sezóně bude mít vyvěšování plakátů na utkání SHC na starost fanklub.  

 

Web HC 

Na web HC vkládají v současné době informace pouze dva redaktoři (členové 

fanklubu). Během letních prázdnin se hledali další redaktoři na jejich doplnění, aby web 

mohl obsahovat více aktuálních informací. Jak uvedl Zavřel, na výzvu se ozvalo jen pár 

lidí, kteří se po sdělení výše finanční odměny, která by byla poskytnuta, již neozvali.  

 

 

5. Finance fanklubu 

 

Jiří Zavřel připomněl výdaje, které měl fanklub zejména ke konci loňské sezóny. 

Z účtu fanklubu putovalo 1 000,- Kč, 500,- Kč od lidí z kotle, a to vše pro trumpetisty, 

kteří byli pozváni na play-off. Dále bylo z účtu fanklubu použito 399,- Kč na zakoupení 

kroniky. Ke dni 13.9.2013 je na účtu fanklubu 8 300,- Kč. Po zaplacení členských 

příspěvků na nadcházející sezónu Zavřel předpovídá, že na účtu bude kolem 10 000,- Kč. 

 

Zavřel vyzval přítomné, aby navrhli zakoupení čehosi, co by bylo vhodné 

k propagaci fanklubu, či klatovského hokeje obecně. Přítomní členové však prozatím nic 

nenavrhli. Zavřel připomněl, že bude pravděpodobně nutné zakoupit náhradní blány na 

bubny. Přítomní tuto finanční investici do budoucna jednohlasně odsouhlasili.  

 

Dále Zavřel navrhl, aby se pro nadcházející sezónu snížily členské příspěvky, a to 

ze současných 250,- Kč na 200,- Kč a ze 150,- Kč na 100,- Kč. Tento návrh byl však 

všemi přítomnými členy zamítnut. Posléze byla všemi přítomnými členy odhlasována 



výše členských příspěvků pro sezonu 13/14, která bude 250,- Kč, pro studenty 150,- Kč. 

Členové, kteří mají příspěvek zaplacen, mají právo na slevu 150,- Kč při koupi 

permanentky na utkání SHC, nebo 10,- Kč slevu na každém vstupném.    

 

6. Volná diskuse 

 

Jiří Zavřel již tradičně upozornil na nevhodné užívání sprostých slov v kotli 

během utkání. Vyzval fanoušky, aby svůj slovník, především vzhledem k přítomnosti dětí, 

přizpůsobili. Připomněl, že dříve se za sprostá slova vybíraly peníze, jež se posléze použily 

na trumpetisty. Ani tyto tresty včetně slovních napomenutí beztak nezabíraly, proto Zavřel 

spíše promluvil do duše přítomných, aby se od tohoto jednání samy oprostili. Dále 

připomněl nutnost fandění za každého stavu. 

 

František Klištinec nabídl možnost projížďky na jeho koních pro děti z Klokánku, 

za kterými by s koňmi přijel. Zavřel poděkoval za nabídku a uvedl, že ji bude prezentovat 

ředitelce janovického Klokánku. 

 

Dále už nikdo nic na srdci neměl, proto byla schůze ukončena, a to v 20:15 hodin. 

Následně se hrál bowling.  

 

 

 

V Klatovech dne 20.9.2013                               Sepsal: prezident fanklubu Jiří Zavřel 


