
Zápis z členské sch ůze Fanklubu HC Klatovy 
konané dne 26. června 2010 

 

 

Schůzi vedl: člen přípravného výboru Jiří Zavřel. 

Přítomní členové:  Jiří Zavřel, Jan Kolomazník, Jaroslav Polák, Petr Nový, Miroslava  

Tenglerová, Jana Vachtová, Petra Vachtová, Ladislav Vachta, Karel 

Kolerus, Karel Kolerus st., Dušan Pelíšek, Petr Pelíšek, Pavel Končel, 

Bohuslav Forejt, Oldřich Janča, Miroslav Beran, Michal Kanta. 

Nepřítomní členové:  Václav Maxa, Jiří Němec, Dominik Podaný, Lukáš Zahradník, Radek  

       Řičica, Aneta Pflugová, Jan Kocián, Jan Wachtl. 

 
Program sch ůze:  

1. Prozatímní aktivity fanklubu 

2. Plánované aktivity fanklubu 

3. Využití finančních prostředků 

4. Volba orgánů fanklubu 

5. Volná diskuze 

 
 

1. Prozatímní aktivity fanklubu 

Jiří Zavřel seznámil valnou hromadu s prozatímními aktivitami fanklubu. 

1.1. Založení 

Členové byli seznámeni s tím, že občanské sdružení Fanklub HC Klatovy 

založeno Jiřím Zavřelem, Dominikem Podaným a Jiřím Němcem, vzniklo  

22. února 2010.  

1.2. Sponzoři 

  Valná hromada byla seznámena se sponzory Fanklubu HC Klatovy. 

1. Hlavním sponzorem fanklubu se stala reklamní agentura Babka s.r.o. , 

která nám bezplatně vyrobí www stránky fanklubu a bude hlavním 

výrobcem propagačních předmětů.  



2. Color Zeman . Jan Zeman nám přislíbil poskytovat barvy potřebné k nátěru 

propagačních předmětů fanklubu. 

3. Sluní čko - centrum zdraví a krásy  poskytlo fanklubu finanční dar 2 000,- 

Kč a 30 kusů poukázek na masáž či pedikúru. 

4. Město Klatovy  poskytlo 10 kusů klatovských vlajek. 

 

1.3. Počet členů 

 Ke dni 25. června 2010 je přihlášeno 25 členů Fanklubu HC Klatovy.  

1.4. Žádost o dotace 

Dne 24. května 2010 byla podána městu Klatovy žádost o finanční dotaci  

na výrobu dresů a žádost o finanční dotaci na výrobu klatovských vlajek. 

Žádosti byly zamítnuty. Město Klatovy však poskytlo fanklubu 10 kusů vlajek.  

Tyto vlajky byly rozděleny mezi členy fanklubu. Vlajek se ujali tito členové: Jiří 

Zavřel, Petra Vachtová, Pavel Končel, Jana Vachtová, Martin Karlík, Petr 

Pelíšek, Dušan Pelíšek, Marie Kozáková, Miroslav Beran a Karel Kolerus. 

Vlajkonoši jsou povinni reprezentovat těmito vlajkami klatovské barvy  

na většině utkání HC Klatovy a na akcích pořádaných Fanklubem HC Klatovy. 

1.5. Správa nástěnky 

Vedení HC Klatovy vyhovělo fanklubu, že může využívat pro své účely 

nástěnku před Zimním stadionem Klatovy. Color Zeman poskytne fanklubu 

barvy na její nátěr, který provede Jiří Zavřel, Jiří Němec, Jan Pojar a Lukáš 

Zahradník. 

 

2. Plánované aktivity fanklubu 
 
2.1. Webové stránky fanklubu  

Valná hromada odhlasovala podobu webových stránek fanklubu.  

2.2. Fotbalové utkání proti HC Klatovy  

Valná hromada souhlasila s tím, že dne 8. srpna 2010 sehraje Fanklub HC 

Klatovy přátelské fotbalového utkání s HC Klatovy. Tento zápas bude 

uskutečněn v rámci charitativní akce pro Klokánek v Janovicích nad Úhlavou. 



Fanklub bude pořadatelem této akce. Jiří Zavřel bude zodpovědný za celou 

organizaci akce. Nápomocni mu budou: Petr Pelíšek, Jana Vachtová a Pavel 

Končel. 

2.3. Legitimace člena 

Jan Kolomazník přislíbil navrhnout podobu členských legitimací. Ihned jak 

legitimace budou připraveny ke zhotovení, nechají se vyrobit. 

2.4. Plakáty na hokejové utkání 

Valná hromada souhlasila s tím, že fanklub bude zajišťovat vyvěšení plakátů 

informujících o hokejovém utkání HC Klatovy. HC Klatovy oplátkou přislíbili 

fanklubu finanční odměnu. Tyto finanční prostředky by pak byly použity  

na propagaci ledního hokeje v Klatovech (např. rádiové spoty). 

2.5. Výroba replik dresů HC Klatovy  

Byla odsouhlasena podoba replik dresů HC Klatovy a to, že se nechají vyrobit  

u firmy White bear. Ta nám přislíbila výrobu replik dresů HC Klatovy v ceně  

600,- Kč/ks. Tato firma byla vybrána na základě nejvýhodnější cenové nabídky 

ze všech námi oslovených firem. 

3. Využití finan čních prost ředků 
 
3.1. Finanční majetek fanklubu 

Aktuálně je přihlášeno 25 členů, z toho 9 studentů a 1 čestný člen.  

Na členských příspěvcích bylo tedy vybráno 5 100,- Kč. Dále byl poskytnut 

finanční dar v hodnotě 2 000,- Kč.  

 

 

 

Výdaje fanklubu. Fanklub zakoupil razítko v hodnotě 617,- Kč, dále měl výdaje 

na tisk a kopírováním propagačních předmětů v hodnotě 253,- Kč a 3,- Kč  

na nákup barev. 

 

 

Příjmy  
Členské příspěvky 5 100,- 
Finanční dary 2 000,- 
Celkem  7 100,- 



Výdaje  
Razítko 613,-  
Tisk a kopírování 253,-  
Barvy 3,- 
Celkem  869,- 

 

Fanklub tedy k 25. červnu 2010 disponuje finančním majetkem o hodnotě  
6 231,- Kč.  

 

3.2. Uvolnění finančních prostředků 

Jiří Zavřel navrhl, že by fanklub mohl poskytnout slevu 100,- Kč na dres pro 

členy fanklubu. Valná hromada tento návrh zamítla. Bylo však odhlasováno, 

že místo toho aby člen, který si objedná dres, dostal 100,- Kč slevu, půjde 

těchto 100,- Kč pro Klokánek v Janovicích nad Úhlavou. 

  

4. Volba orgán ů fanklubu 

Valná hromada volila jednoho prezidenta (zároveň i správce pokladny)  

a dva viceprezidenty.  

Na funkci prezidenta Fanklubu HC Klatovy kandidoval pouze Jiří Zavřel, který 

byl valnou hromadou zvolen. Jiří Zavřel funkci přijal a přislíbil, že pokud se mu 

nepovede v nadcházející sezóně zvýšit návštěvnost na domácích utkáních HC 

Klatovy o 20 %, funkci nabídne k dispozici někomu jinému. 

Na funkci viceprezidenta kandidovali: Jiří Němec, Dominik Podaný a Petr 

Pelíšek. Valná hromada zvolila do funkce viceprezidenta Fanklubu HC Klatovy Jiřího 

Němce a Petra Pelíška. 

 

5. Volná diskuze 

Valná hromada byla znepokojena tím, že se schůze nezúčastnil nikdo 

z vedení HC Klatovy, který by fanklubu poskytl nové informace o dění v HC Klatovy.  

Dále zde bylo také diskutováno o tom, že by byla vhodná bližší spolupráce 

s plzeňskými fanoušky. Tato spolupráce, jak konstatoval Petr Pelíšek, už existuje. 

Během sezóny 09/10 bylo sehráno přátelské hokejové utkání mezi fanoušky 



klatovských a plzeňských hokejistů. Jiří Zavřel řekl, že v budoucnu budeme  

ve spolupráci s plzeňskými fanoušky zajisté pokračovat. 

 

Dne 30. 6. 2010 

Sepsal: Jiří Zavřel 

 


