
Zápis ze schůze Fanklubu HC Klatovy 2. září 2011 

 

Přítomní členové: Jiří Zavřel, Jiří Němec, Jaroslav Polák, Petr Nový, Miroslava Tenglerová, Oldřich 
Janča, Miroslav Beran, Martin Karlík, Jessica Hamová 

Nepřítomní členové: Václav Maxa, Jiří Maxa, Dominik Podaný, Jan Kolomazník, Lukáš Zahradník, 
Radek Řičica, Jana Vachtová, Petra Vachtová, Ladislav Vachta, Karel Kolerus, Karel Kolerus ml., Dušan 
pelíšek, Petr Pelíšek, Pavel Končel, Bohuslav Forejt, Michal Kanta, Jan Chroust, Jan Pojar, Marek 
Prokop, Michal Král, František Klištěnec, Michal Kupka, Zdeněk Reitmayer, Petr Havelka, Tomáš 
Kozák, Milan Halada, Václav Plánička, Pavel Turhobr, Petr Hlavnička 

Hosté: Radek Mužík, Marie Kozáková, Tereza Kozáková, Libor Hanus, Libor Hanus ml. 

 

Program schůze 

Jiří Zavřel zahájil členskou schůzi v 18:15hod a na úvod seznámil přítomné s programem schůze: 

1. Novinky v SHC Klatovy 
2. Proběhlé akce 
3. Plánované akce 
4. Využití finančních prostředků 
5. Volba prezidenta fanklubu 
6. Volná diskuze 

 

1. Novinky v SHC Klatovy 

S novinkami v týmu SHC Klatovy nás přišel seznámit trenér týmu Radek Mužík. 

Informoval přítomné o hráčích, kteří tým opustili a o těch, kteří naopak přibyli. Dle Mužíka je 
v týmu momentálně k dispozici přibližně 30 hráčů, ze kterých se během následujícího týdne 
vybere cca 22 hráčů, kteří budou reprezentovat tým SHC Klatovy v nadcházející sezóně. Dále 
přítomným také vysvětlil důvody, které vedly k tomu, že se nyní budou domácí víkendové zápasy 
hrát v sobotu a ne v neděli. Jsou to důvody finanční, ale také pracovní. Klub tímto ušetří finanční 
prostředky tím, že odpadne sobotní trénink, dále je to také z důvodu pracovních. Dříve měli hráči 
pouze jeden den v týdnu volno, nyní mají volno v neděli a ve čtvrtek (pokud trenér nenařídí 
trénink), což vzhledem k jejich normálnímu pracovnímu i rodinnému vytížení zajisté všichni 
uvítají. Nic méně podle Mužíka přešly na víkendové hrací dny všechny druholigové týmy. Většina 
soupeřů Klatov je ze severu republiky a pro hráče nebylo dobré se z nedělních utkání vracet pozdě 
v noci, ne-li nad ránem a brzy ráno vstávat do „normální“ práce. Dále Mužík poděkoval všem 
věrným fanouškům, kteří na hokej pravidelně chodí a věří v to, že sobotní zápasy nebude 
navštěvovat méně diváků, než tomu bylo v neděli. 

 

 



2. Proběhlé akce 

2.1 Počet členů 

Jiří Zavřel informoval přítomné o počtu členů fanklubu na sezónu 2011/12. Podle něj má 
k dnešnímu dni zaplacený členský příspěvek 21 členů. Z toho je 10 nových, kteří před sezónu 
přibyli a 11 z 34 členů ze sezóny minulé. Zavřel bude po těch, co doposud členský příspěvek 
nezaplatili vymáhat. Pokud v brzké době nezaplatí, bude muset valná hromada učinit kroky 
vedoucí k jejich vyloučení.  

 

2.2 Transparentní účet 

Zavřel informoval o tom, že dne 30.5.2011 zřídil bezplatný transparentní účet fanklubu u FIO 
banky. Veškeré finanční transakce budou od teď prováděny přes něj, aby každý věděl co se děje 
s penězi fanklubu a nevyskytovaly se tak nějaké nejasnosti. Nechal kolovat vytištěný přehled účtu 
a informoval o tom, že se na něj může kdykoliv kdokoliv podívat například přes odkaz na webu 
fanklubu. 

 

2.3. Společné akce s našimi hokejisty 

Jiří Zavřel připomněl akci, která se konala 16. června 2011, na kterou pozval fanoušky Radek 
Mužík. Jednalo se o společný trénink s hokejisty a následující den nohejbal s hokejisty. 
S politováním Zavřel konstatoval, že o akce ze strany fanoušků zájem nebyl.  

 

2.4. Klatovácí reprezentovali červenobílou v Sokolově 
 

Přítomné Zavřel informoval o tom, že se v sobotu 23. července 2011 v Sokolově uskutečnil  
8. ročník turnaje hokejových fanoušků v malé kopané. Na akci nechyběli ani 4 zástupci 
klatovského fanklubu. Jelikož jich bylo na založení týmu málo, museli se dát dohromady 
s fanoušky z Ústí nad Labem, vznikl tak tým s názvem Klatovy nad Labem, který nakonec obsadil 
pěkné 6. místo z 8. Vyhráli fanoušci z Kolína, dále se zúčastnil Sokolov, Litvínov, Tábor, 
Pelhřimov a Benátky nad Jizerou. Akce byla podle Zavřela velice vydařená a během celého večera 
se zde fanoušci družili a předávali si různé vědomosti jak vylepšit chod svých fanklubů. Klatovští 
navíc dostali pozvání od Pelhřimova na 9. ročník turnaje hokejových fanoušků v malé kopané. 
Účast přislíbili. 

 

2.5. Charitativní fotbalové utkání Fotbálek pro Klokánek 
 

Jak nadále informoval Zavřel, v sobotu 6. srpna 2011 fanklub pořádal již tradiční charitativní 
fotbalové utkání „Fotbálek pro Klokánek“, ve kterém fanklub nastoupil proti klatovským 
hokejistům. Celá akce se dosti povedla. Přišlo se podívat přibližně 120 diváků. Pro janovický 
Klokánek se dokázalo vybrat 12124,-Kč. Za tyto peníze si koupí novou pračku. Zavřel si myslí, že 
tato již tradiční akce je velice propagační jak pro fanklub tak i klatovský hokej obecně a bude 
důležité v této tradici pokračovat i příští rok. 



 
2.6. Brigáda - nátěr reklam na ledovou plochu 

 
Vedení HC Klatovy podle Zavřela požádalo, zda by jim fanoušci stejně jako loni pomohli  
s nátěrem reklam na ledovou plochu, což se tak nakonec uskutečnilo v pondělí 29.8.2011 od 7:30 
hod. Bohužel se tam sešlo jen 5 fanoušků a tak znaveni a promrznuti skončili až v 18hod. Přítomni 
byli odměněni párem permanentek. Zavřel chápe, že mnozí z fanoušků byli v práci nebo byli jinak 
zaneprázdněni, ale byl by rád, kdyby na příští brigády, či akce, kde se hodí každá pomocná ruka, 
chodili ve větším počtu. Stále chodí pouze ti samí lidé. 

 

3. Plánované akce 

3.1 První mistrovské utkání 

Zavřel informoval o tom, že domácí zápasy budou Klatovy hrát soboty a středy z důvodů, které 
vyjmenoval Radek Mužík. Prozatím, možná po celou sezónu bude tým vystupovat pod názvem 
SHC Klatovy a ne SHC Maso Brejcha Klatovy, jelikož s největší pravděpodobností tento sponzor 
nebude nadále pokračovat.  

Začátek sezony 2011/12 začíná 10.9.2011. Na úvod si klatovský mančaft zahraje s „nováčkem“ 
HC Milevskem 2010. Podle Zavřela by bylo dobré připravit pro hokejisty na začátek sezóny 
nějaké bouřlivé uvítání. Základem samozřejmě bude, aby všichni na zimák dorazili „v plné 
zbroji“. Vlajky, všichni ti, kterým byla svěřena klatovská vlajka, mají povinnost ji na zápasy nosit. 
K dispozici bude na stadionu cca 4-5 bubnů. Dresy, šály atd. jsou samozřejmostí správného 
fanouška. Chybět nebude ani nějaká ta „pokojová“ pyrotechnika. Před zápasem se podle Zavřela 
připraví také nějaký transparent. 

 

3.2. Kasička 

Jiří Zavřel navrhl, abychom na stadionu zavedli „kasičku“. Její funkce by spočívala v tom, že 
pokud nějaký člen fanklubu nedorazí na domácí utkání, bude dlužen kasičce 10,- Kč. Celkem se 
odehraje 18 domácích utkání. Pokud by tedy někdo nepřišel ani jednou, byl by kasičce dlužen 
180,- Kč. Peníze v kasičce by se po posledním 36. kole sečetly a byly použity na výjezdy, nákup 
transparentů, pyrotechniky apod. určené pro play-off. Návrh byl valnou hromadou přijat. 

 

3.3. Nohejbalový turnaj 

Miroslav Beran nás pozval na nohejbalový turnaj konaný 10.9.2011 od 9hod v Tajanově. Podle 
Berana bychom museli dát dohromady 3 hráče, kteří by hráli za Fanklub HC Klatovy. Pokud bude 
někdo chtít hrát, nahlásí se Jiřímu Zavřelovi. 

 

 

  



3.4 Florbalový turnaj  

Jak informoval Zavřel, dostali jsme pozvání na turnaj MUŠLÁK CUP 2011 ve florbalu, konaný 
17.9.2011 v Klatovech. Abychom mohli vyslat na turnaj tým fanklubu, bylo by potřeba dát 
dohromady minimálně 6 hráčů. 

 

3.5. Výjezdy 

Jiří Němec připomněl absolvované výjezdy v minulé sezóně. Celkem fanklub absolvoval  
4 výjezdy. Dvakrát se jelo na pražskou Kobru, během play-off jsme zavítali i do Sokolova  
a Mostu. Na Kobře bylo klatovských fanoušků vždy dost a povedlo se zde vytvořit skvělou 
atmosféru. Naopak vyjádřil lítost nad tím, že do Sokolova a Mostu jelo jen pár fanoušků i přes to, 
že se už jednalo o zápasy play-off. Dále informoval přítomné o plánovaných výjezdech na rok 
2011. 15.10.2011 se uskuteční výjezd do Milevska a 19.11.2011 se pojede na pražskou Kobru. 
Pokud se na výjezd povede zaplnit autobus, pronajme se. Další alternativou bude vlak, popřípadě 
auta. Bližší informace budou včas uveřejněny na webu fanklubu.   

 

4. Využití finančních prostředků 

Podle Zavřela je aktuálně na účtu k dispozici 8 471,- Kč, Zavřel má předjednané schůzky 
s případnými sponzory, kteří nás sponzorovali minulý rok a tak se snad účet brzy rozroste.  

Dále Zavřel přešel k hlasování o návrzích investic. Upozornil na to, že o nich mohou hlasovat 
pouze členové fanklubu, kteří mají zaplacený příspěvky na sezónu 2011/12.  

4.1 Zavřel navrhl zakoupení blány na buben, který bude využíván na zápasech HC Klatovy 
(předešlá blána na bubnu byla během minulé sezóny zničena). Předpokládaná cena blány je 
700,- Kč. Návrh na zakoupení blány byl celou valnou hromadou přijat. 

4.2  Dále Zavřel navrhl zakoupení látky na transparent „KLATOVÁCÍ“. Jednalo by se  
o červenou látku, na které bude bílým písmem napsáno Klatovácí, místo písmena „o“ by mohl 
být znak Klatov, rozměry: 7,5x1,5m. Předpokládaná cena je 900,- Kč. Minulý rok se 
investovalo do zakoupení velké klatovské vlajky 5x8m. Podle Zavřela by bylo dobré, 
kdybychom náš dlouhodobý hmotný majetek postupně rozšiřovali a takovýchto transparentů 
měli k dispozici více. Návrh na zakoupení látky byl celou valnou hromadou přijat. 

4.3  Jiří Zavřel navrhl zakoupení pyrotechniky (prskavky, pokojové svíce) na hokejová utkání. 
Předpokládaná cena je 200,- Kč. Návrh na zakoupení pyrotechniky byl celou valnou 
hromadou přijat. 

4.4  Případné další návrhy členů fanklubu na využití finančních prostředků nebyly navrženy. 

 

 

 



5. Volba prezidenta fanklubu 

Jelikož Jiří Zavřel nedosáhl cílu, který při svém loňském zvolení slíbil (zvýšení návštěvnosti 
na hokejových zápasech o 20%), dal svou funkci prezidenta Fanklubu HC Klatovy k dispozici 
případnému zájemci. Zájemce o funkci se nenašel a tak Jiří Zavřel bude funkci vykonávat 
ještě minimálně rok do nových voleb představenstva fanklubu.   

 

6. Volná diskuze 

Miroslav Beran upozornil na to, že během zápasů SHC Klatovy pronikají kolem hostince u 
Šroubka na zápas lidé, kteří si nezaplatili vstupné. Jiří Zavřel přislíbil, že o tom s vedením HC 
Klatovy promluví a náprava bude provedena již na prvním mistrovském utkání.  

Dále Jiří Zavřel informoval přítomné také o tom, že se pokusí získat přístup do VIP místnosti 
na zimním stadiónu, kde by si fanoušci mohli skladovat bubny, vlajky atd. Je totiž nepohodlné 
se s bubny pokaždé na zápasy tahat a také je mrzuté, když majitel bubnu na zápas nedorazí 
a „kotel“ tak nemůže buben využít k fandění. 

Zavřel také s přítomnými diskutoval o tom, že se v brzké době, podle slibů pana Babky 
rozjede fanshop. V plánu je také objednání klatovských dresů a šál pro fanoušky.  

Dále také proběhla společná diskuze o tom, zda by při fandění v „kotli“ nebylo lepší stát. 
Diskuze nevedla k žádnému závěru. 

Zavřel hovořil také o nutnosti slušného vystupování fanoušků především během hokejových 
utkání. Je naprosto nepřijatelné, aby během nich docházelo k vulgárním narážkám na rozhodčí 
či protihráče. Takovéto nepřijatelné chování člena fanklubu může vést k jeho vyloučení. 

 

Členská schůze byla Jiřím Zavřelem ukončena v 19:30 

 

V Klatovech 5.9.2011                                             Sepsal: Jiří Zavřel 
                             prezident Fanklubu HC Klatovy 

 

 

 

 

 


