
Zápis ze schůze Fanklubu HC Klatovy  

dne 7. září 2012 

 

Přítomní členové: Jiří Zavřel, Jaroslav Polák, Petr Nový, Pavel Končel, Bohuslav Forejt, 

Miroslav Beran, Martin Karlík, Marek Prokop, Zdeněk Reitmayer, Petr 

Havelka, Tomáš Kozák, Pavel Turhobr, Libor Hanus, Tereza Kozáková. 

Nepřítomní členové: Václav Maxa, Jiří Němec, Jan Kolomazník, Petr Pelíšek, Oldřich Janča, 

Jan Wachtl, Michal Kanta, Jan Chroust, František Klištinec, Michal 

Kupka, Milan Halada, Václav Plánička, Jiří Maxa, Petr Hlavnička, Jan 

Kadlec, Jiří Mužík, Václav Haas, Radek Čech, Petr Hlavnička. 

Hosté: Radek Mužík, Libor Hanus st., Marie Kozáková, Miroslava Tenglerová. 

 

1. Zahájení schůze 

 

Schůze byla zahájena prezidentem fanklubu Jiřím Zavřelem v 18:30 hod. Po zahájení 

předal slovo trenérovi SHC Klatovy Radkovi Mužíkovi. 

 

2. Novinky v týmu SHC Klatovy 

 

Radek Mužík blíže informoval přítomné o budoucí sestavě týmu SHC Klatovy pro 

sezónu 2012/2013. Tým posílí navrátilec Václav Fiala a plzeňský Tomáš Pacanda. Dále 

jsou v jednání gólmani Aleš Příhoda a Daniel Brabec z Plzně, kteří by mohli posílit  

i juniorku. V úvahu přichází také Marek Mazanec a Dominik Halmoši. Kromě toho 

informoval také o ostatním dění v týmu, a to i o některých informacích z minulé sezóny. 

Netajil se také tím, že letos má tým přání dojít co nejdále. V případě postupu týmu do 

finále play-off, by trenér šel dohola a navíc by na lavičku přišel velmi kuriózně oblečen. 

Přítomní Radkovi poděkovali za vyčerpávající informace, poté již Jiří Zavřel 

informoval o proběhlých akcích. 

 

 

 

 



3. Proběhlé akce 

 

Turnaj hokejových fanoušků v malé kopané v Pelhřimově 

V létě proběhl 9. ročník turnaje hokejových fanoušků v malé kopané. Minulého ročníku 

v Sokolově se tým klatovského fanklubu zúčastnil, tohoto, který byl v Pelhřimově, se 

fanklub nezúčastnil. Neúčast klatovských fanoušků byla z důvodu malého počtu 

zájemců o účast. Což je velká škoda. Jak řekl Zavřel, bylo by nemilé, kdyby se klatovští 

nezúčastnili ani 10. ročníku. Na této akci se setkává mnoho fanoušků různých týmů  

a kromě jiného si sdělují své zážitky a zkušenosti ze stadiónů. Nezbývá než doufat v to, 

že se za rok tohoto turnaje zúčastníme. Devátého ročníku se zúčastnily týmy: Sokolov, 

Benátky nad Jizerou, Tábor, Vítkovice, Slavie Praha a Pelhřimov. 

  

René Vachoušek 

Dále se vzpomnělo na památku klatovského gólmana Reného Vachouška, jenž tragicky 

zemřel ve svých 19 letech 5. srpna při dopravní nehodě. Fanoušci se domluvili na tom, 

že vzpomenou na jeho památku ještě před prvním mistrovským zápasem týmu SHC.  

 

Hokejový tým fanklubu 

Jiří Zavřel informoval přítomné o hokejovém týmu fanklubu. Minulou sezónu většina 

hráčů, kteří dříve hráli za fanklub, pravidelně nastupovali v Šumavské amatérské lize za 

tým AHC Auto Čáp. Mnozí si však nezvykli na určitou úroveň této soutěže a rádi by se 

vrátili k amatérské reprezentaci fanklubu a tréninkům, jak bylo ve zvyku předloni. Letos 

tým fanklubu povede Marek Prokop s Petrem Pelíškem.  

 

Blíže o týmu informoval přítomné Marek Prokop. Ten nejprve pozval všechny zájemce, 

kteří mají chuť si zahrát, nechť sledují rozpisy ledů a až uvidí, že má led zamluven 

fanklub, nechť si klidně přijdou zahrát. Tréninky budou cca 2-3x v měsíci a bude se jich 

moci účastnit opravdu každý. Na přátelská utkání proti jiným fanklubům, či ostatním 

týmům, budou do sestavy upřednostňováni členové fanklubu.  

 

 

 

 

 



Fotbálek pro Klokánek 

Jak informoval Zavřel, fanklub 2. září uspořádal již 3. ročník Fotbálku pro Klokánek. 

Na této akci se celkem pro děti z janovického Klokánku podařilo vybrat 13 273,- Kč. 

Podle Zavřela je v Janovicích nad Úhlavou použili na nákup školních potřeb pro jejich 

děti. Dále Zavřel poděkoval všem přítomným a těm, kteří mu s pořádáním akce 

vypomohli.  

 

Nábor 

Zavřel připomněl, že na minulé schůzi bylo řečeno, že si fanklub vezme na starost 

náborovou kampaň nových mladých hokejistů. Ta byla oficiálně zahájena 3. září 2012. 

Vše proběhlo v úzké spolupráci s Josefem Moravcem, který na ni měl velký podíl. Na 

nábor byly připraveny náborové plakáty a náborové video. Úzce s náborem souvisí  

i výroba kalendáře klatovské hokejové sezóny a hokejové kartičky klatovských hráčů.  

Samotný nábor bude podle Zavřela probíhat ve 2 vlnách.  

 

První vlna souvisí s přímým oslovením žáků 1. a 2. tříd základních škol, což bylo 

uskutečněno v týdnu od 3. - 7. září. Této akce se osobně zúčastnil Jiří Zavřel z fanklubu 

a hokejisté SHC Klatovy Roman Vondryska a Pavel Čuban. Dětem byly sděleny 

podrobné informace o tom, kdy mohou docházet do hokejové přípravky. Rozdány jim 

byly náborové letáčky a hokejisté jim řekli informace o sobě (jak se stali hokejistou, co 

vše to obnáší, atd.). Celkem bylo osloveno přibližně 1 100 dětí ze škol: ZŠ Masarykova 

Klatovy, ZŠ Čapkova Klatovy, ZŠ Janovice nad Úhlavou, 2x ZŠ Nýrsko, ZŠ Strážov, 

ZŠ Čachrov, ZŠ Běšiny, ZŠ Tolstého Klatovy, ZŠ Plánická Klatovy, ZŠ Švihov, ZŠ 

Měčín, ZŠ Plánice, ZŠ Žinkovy, ZŠ Zavlekov, ZŠ Bolešiny, ZŠ Mochtín.  

 

Druhá vlna souvisí s oslovením rodičů dětí z mateřských škol, a to na rodičovských 

schůzkách. Kampaň je podpořena náborovým videem, které je umístěno na viditelném 

místě na webu HC a bude promítáno také na klatovské televizní stanici.  

 

Celá tato kampaň se znovu zopakuje koncem roku, kdy naopak budou osloveni rodiče 

dětí ze základních škol na rodičovských schůzkách. Dále se zkusí přímo oslovit děti 

z mateřských škol, a to formou hry. 

 

 



Návštěva Klokánku 

Ve čtvrtek 6. září jsme navštívili s hokejistama Petrem Mrázkem, Pavlem Čubanem  

a Romanem Vondryskou děti v janovickém Klokánku. Hokejisté dětem rozdali své 

hokejové kartičky a rovnou jim je i podepsali. Navíc je pozvali, aby se osobně přišli 

podívat na některé jejich hokejové utkání.   

 

 

4. Plánované akce 

 

Zápasy SHC Klatovy 

 Zavřel přítomné informoval o hracích dnech domácích zápasů SHC Klatovy. Ty budou 

stejné jako v loňské sezóně. Hrát se bude doma ve středu od 18:00 a v sobotu od 17:30 

hod. Dále uvedl, že klatovští fotbalisté si hrací dny letos přendali z neděle na sobotu. 

Fanoušci se však nemusí obávat toho, že by se fotbaly s hokejem kryly. To nastane 

pouze v případě 1. kola (15. září). Poté se časově zápasy překrývat nebudou a ti diváci, 

kteří budou mít zájem, stihnou z fotbalu přejít včas na začátek hokeje.  

 

Výjezdy 

Na webu fanklubu v sekci „VÝJEZDY“ již byly naplánované výjezdy na nadcházející 

sezónu. Ten nejbližší se uskuteční 8. září, a to do Strakonic na přátelské utkání. Tím 

dalším nejbližším bude výjezd do Tábora, a to 6. října. Zavřel poděkoval některých 

přítomným fanouškům, kteří se výjezdů účastní pravidelně. Nicméně by ocenil, aby se 

tento počet rozrostl o další fanoušky. 

 

Lajnování 

Vedení HC Klatovy požádalo fanklub, zda by jim stejně jako loni a předloni pomohl  

s nátěrem reklam na ledovou plochu. Natírat se začne v pondělí 10. září od 8:00 hod, 

předpokládaný konec je někdy v odpoledních až večerních hodinách! Zavřel požádal 

přítomné fanoušky, kteří by klubu rádi pomohli, nechť se v pondělí, alespoň na chvíli 

dostaví v teplém pracovním oblečení na zimní stadión a s nátěrem vypomohou. 

 

 

 

 



Čerti na ledě 

Jak informoval Zavřel, fanklub by měl stejně jako loni uspořádat akci Čerti na ledě pro 

janovický Klokánek. Tato prosincová akce spolupořádaná s DDM Klatovy, na které se 

budou vybírat finance pro Klokánek, proběhne včetně menšího náboru dětí do hokejové 

přípravky. Bližší informace o akci budou včas na webu fanklubu.  

 

5. Finance fanklubu 

Jiří Zavřel informoval přítomné o aktuálním stavu transparentního účtu fanklubu, na kterém 

je v současné době (7.9.2012) 8 889,- Kč. Po zaplacení členských příspěvků na sezónu 

12/13, lze očekávat, že stav konta se zvýší cca na 13 000,- Kč.  

 

Dále Zavřel informoval o tom, že v současné době nemá fanklub již žádné přímé sponzory. 

Fanklub úzce spolupracuje pouze s Color Zeman, od kterého odebírá barvy na nátěr vlajek 

apod. za symbolické ceny. Dále pak s fotografem Josefem Moravcem, který pořizuje fotky 

ze zápasů týmů SHC i HC Klatovy a akcí fanklubu. Mediálními partnery je měsíčník 

Klatovan a deník Klatovský deník.  

 

Proběhla také diskuze o výdajích, které fanklub bude v nadcházející sezóně mít. V nejbližší 

době bude potřeba zakoupit novou blánu na buben v hodnotě cca 700,- Kč. Dále by bylo 

dobré finančně podpořit účast hokejového týmu fanklubu na hokejovém turnaji fanoušků 

v Plzni, jelikož se jedná o velmi dobrou propagační akci klatovského fanklubu, však velmi 

finančně náročnou. Výše dotace na tuto akci se bude odvíjet od počtu hráčů hokejového 

týmu, kteří budou přihlášeni do fanklubu jakožto platní členové. Dále by měly fanklubu 

vzniknout nějaké výdaje se zaplacením nových členských legitimací.  

 

 

6. Novinky v juniorském týmu HC Klatovy 

Bližší informace o juniorských týmech sdělil přítomným Pavel Turhobr, trenér juniorského 

B týmu. Ten seznámil fanoušky s tím, že byl založen B tým klatovských juniorů. Tento tým 

bude hrát Krajskou ligu Jihočeského kraje. V týmu budou nastupovat hráči, kteří se 

neprobojují do juniorského áčka. Doplněno bude hráči, kteří loni nastupovali za starší 

dorost.  

 

 



7. Volná diskuze  

Ve volné diskusi si jako již tradičně postěžoval Jiří Zavřel na sprosté nadávky, které se linou 

hledištěm z úst fanoušků během hokejových utkání. Tyto vulgarismy, směřující především 

na adresu rozhodčích, nejsou nikterak prospěšné a navíc nepříliš vhodné z důvodu výskytu 

mládeže na stadiónu. Tvrdě je odsoudil a připomenul, že takovéto prohřešky jsou pro členy 

fanklubu pokutovány a mohou vést i k vyloučení dotyčného člena z fanklubu.  

 

 

Schůze byla ukončena Jiřím Zavřelem v 20:00 hod.  


