
Zápis z členské sch ůze Fanklubu HC Klatovy 

konané dne 17. 12. 2010 

 

Začátek sch ůze: 18:00. 

Schůzi vedl: prezident Fanklubu HC Klatovy Jiří Zavřel 

Přítomní členové:  Jiří Zavřel, Jan Kolomazník, Jiří Němec, Petr Nový, Miroslav Beran, Michal 

Kanta, Petr Pelíšek, Jan Chroust, Martin Karlík. 

 

Nepřítomní členové:  Václav Maxa, Dominik Podaný, Lukáš Zahradník, Jaroslav Polák, 

Miroslava Tenglerová, Radek Řičica, Petra Vachtová, Ladislav Vachta, Dušan Pelíšek, Aneta 

Pflugová, Pavel Končel, Jan Kocián, Jan Wachtl, Bohuslav Forejt, Oldřich Janča, Jan Wachtl, 

Veronika Majerová, Lukáš Budka, Jan Pojar, Roman Vlasák, Marek Prokop, Michal Král, 

František Klištěnec 

 

Program sch ůze:  
 

1. Prozatímní aktivity fanklubu 

2. Plánované aktivity fanklubu 

3. Využití finančních prostředků 

4. Novinky v HC Klatovy 

5. Volná diskuze 

 

 

1. Prozatímní aktivity fanklubu 

 

Nátěr reklam 

Valná hromada byla seznámena s tím, že někteří členové fanklubu pomohli HC 

Klatovy při nátěru reklam jejich sponzorů na ledovou plochu Zimního stadionu 

v Klatovech. 

 

Kresba znaku města Klatovy 

Dále Zavřel informoval o tom, že nepatrný zlomek členů fanklubu, namalovalo 

znak města Klatovy, který budou prezentovat na utkáních HC Klatovy. 

 



Popis klatovské vlajky 

Fanklubu HC Klatovy byla již sešita látka, kterou si zakoupil k výrobě klatovské 

vlajky o rozměru 5x8 m. Zavřel informoval o tom, že část členů fanklubu na tuto vlajku 

napsalo text „FANKLUB HC KLATOVY“ což bylo odhlasováno na schůzi 3.9.2010. Tato 

vlajka byla poprvé prezentována 31.10.2010 na utkání SHC Klatovy vs. HC Jablonec. 

 

Výjezd na utkání s Kobrou Praha 

Jak informoval Zavřel, fanklub absolvoval 27.11.2010 první oficiální výjezd a to 

na utkání s pražskou Kobrou Praha. Pouze zlomek členů se na výjezd vydal vlakem, 

ostatní dorazili později autama. Celkem zde bylo kolem dvaceti Klatováků, se kterými 

jsme v Praze vytvořili našim hokejistům, dá se říci ryze domácí prostředí. 

 

Turnaj ve florbalu 

V neděli 12.12.2010 proběhl první ročník turnaje ve florbalu Fanklub Cup 2010, 

který pořádal Fanklub HC Klatovy ve spolupráci s FBC Klatovy. Zúčastnilo se ho osm 

týmů. Tým fanklubu obsadil v těžké konkurenci, jak informoval Zavřel, 5. místo. Příští 

rok fanklub plánuje turnaj zopakovat. 

  

 Objednané dresy a šály 

Fanklub objednal v nedávné době 30 kusů dresů. Cena pro člena fanklubu byla 
600,- Kč (nákupní) a pro nečlena fanklubu 700,- Kč. Podle Zavřela by z toho měl mít 
fanklub výnos kolem 2000,- Kč. Byly objednány také klatovské šály, pro členy fanklubu 
byla cena stanovena na 170,- Kč. Pro nečleny fanklubu 230,- Kč. Podle prvních odhadů 
by z toho fanklub měl mít výnos kolem 500 - 600,- Kč. 

 

 Internetové stránky 

Zavřel informoval valnou hromadu, že internetové stránky jsou již plně provozu 
schopné.  

 

 Utkání proti plzeňským fanouškům 

Pelíšek informoval valnou hromadu o tom, že hokejový tým Fanklubu HC 
Klatovy, odehrál přátelské utkání proti týmu HC Pilsfans 2009. Toto utkání se odehrálo 
na Zimním stadionu v Klatovech. Vedení fanklubu vyjednalo s vedením HC Klatovy to, 
že HC Klatovy finančně zajistí uskutečnění tohoto zápasu.  

 



2. Plánované aktivity fanklubu 

 

Turnaj fanoušků v Plzni 

Jak informoval Pelíšek, hokejový tým fanklubu se zúčastní 18.-19.12.2010, 1. 

ročníku Gambrinus fans cupu v Plzni. Na tento turnaj se přihlásily fankluby Plzně, 

Pardubic, Hradce Králové, Brna a Karlových Varů. Dá se říci, že se bude jednat o 

největší nejen sportovní prezentaci Fanklubu HC Klatovy v tomto roce. 

 

Plánované výjezdy  

Němec informoval členy o možných plánovaných výjezdech v budoucnu. První 

z nich by se mohl uskutečnit 5. 2. a to do Sokolova, druhý z nich by mohl být 9. 2. do 

Prahy. Podotkl také, že ho mrzí nezájem o výjezdy ze strany členů.  

 

Play-off  

Zavřel informoval o blížícím se play-off a o tom, že je zapotřebí na něj připravit do 

ochozů něco speciálního, transparenty, pyrotechniku určenou do interiérů a podobně. 

 

3. Využití finan čních prost ředků 

 

 Tabulka příjmů a výdajů k 17. prosinci 2010 (hodnoty příjmů jsou zaokrouhleny). 

 

Příjmy  
Členské poplatky 6 800,- 
Sponzorské dary 9 300,- 
Celkem  16 100,- 

 
Výdaje  

Razítko fanklubu 617,-  
Nákup barev 3,- 
Kopírování propagačních 
předmětů 

253,- 

Finanční dar Klokánku 1 200,- 
Legitimace členů 941,- 
Nákup látky na vlajky (5x8m a 
2x3,5m) 3 705,- 

Nákup barev, papírů, prskavek 422,- 
Sešití vlajek 900,- 
Nákup čtvrtek na šablony 160,- 
Celkem  8201,- 

 

K 17. prosinci 2010 má fanklub k dispozici 7 899,- Kč. 



 

Využití financí 

Zavřel společně s Pelíškem navrhli investovat 2 500,- Kč na turnaj fanoušků 

v ledním hokeji v Plzni. Na tento dvoudenní turnaj je startovné pro tým 5 000,- Kč, jedná 

se tedy o finanční přispění 50 %. Jelikož se jedná o velikou akci, o niž se bude zajímat 

mnoho médií včetně televize, je to investice především do propagace Fanklubu HC 

Klatovy jakožto samotného, tedy velice účelová. Dále se také navrhlo zakoupení 5 ks 

vlaječek v hodnotě 1 000,- se znakem fanklubu, jež budou předány během turnaje 

soupeřům na památku. Zavřel podotkl, že na výši těchto investic by mohly postačit 

finance obdržené z prodeje dresů a šál. Investice na turnaj byly valnou hromadou 

řádným hlasováním 100 % přijaty.  

Další návrhy na využití finančních prostředků nebyly navrženy. 

 

 

6. Novinky v HC Klatovy 

 Bohužel na schůzi nedorazil nikdo z vedení HC Klatovy, aby nás s novinkami seznámil. 

 

7. Volná diskuze 

 Zavřel vybídl k diskuzi o internetových stránkách fanklubu, především o návrzích na 

jejich úpravu apod. Němec podotkl, že stále nefunguje na těchto stránkách fanshop. Dle 

Zavřela to stojí na reklamní agentuře Babka, které předal podklady k jeho vytvoření již v srpnu 

2010, od té doby se to po několika upozorněních bohužel nehnulo. Kolerus navrhl, že by bylo 

dobré mít na stránkách odkazy i na ostatní fankluby. Zavřel přislíbil, že tomu tak bude. Němec 

navrhl umístit na web kolonku s anketou. Zavřel přislíbil, že se o to pokusí. 

 Dále se Zavřel omluvil členům za nepřesně formulované výroky na internetu, kterých se 

v poslední době dopustil, přisuzuje to zejména časové zatíženosti. Informoval o tom, že se to 

do budoucna již nestane a naplno bude reprezentovat Fanklub HC Klatovy dle stanov a zájmu 

členů fanklubu. 

 Vachtová ve volné diskuzi navrhla, že by bylo vhodné udělat bundy, nebo šusťákové 

soupravy se znakem fanklubu. Zavřel na to reagoval tak, že o tom bude informovat reklamní 

agenturu Babka, která má výrobu propagačních předmětů na starost. 

 Pelíšek navrhl, že by bylo dobré mít v prostranství Zimního stadionu v Klatovech 

nástěnku, kam by se především umisťovaly informace o sportovních úspěších týmu fanklubu. 

Zavřel podotkl, že se pokusí tyto prostory najít. Chroust se nabídl, že v případě toho, že by se 

tyto prostory nalezly a byly fanklubu poskytnuty, nástěnku by nám vyrobil.  



 Další podněty k volné diskuzi nebyly. 

  

 

Schůze byla ukon čena Ji řím Zavřel v 18:45 hod. 

 

 

V Klatovech dne 17. prosince 2010 

Sepsal: Jiří Zavřel 


