
Zápis z členské schůze občanského sdružení Fanklub HC Klatovy 
konané dne 27. ledna 2012 

 

Schůze byla zahájena v 18:15 hod v Bowling Baru Klatovy, předsedal ji prezident Fanklubu HC Klatovy 

Bc. Jiří Zavřel. 

 

Přítomní členové: Václav Maxa, Jiří Zavřel, Jiří Němec, Jan Kolomazník, Miroslava Tenglerová, Petra 

Vachtová, Miroslav Beran, Jan Chroust, Martin Karlík, Jan Pojar, Marek Prokop, 

Tomáš Kozák, Milan Halada, Václav Plánička, Pavel Turhobr, Jessica Hamová, 

Tereza Kozáková, Petr Nový. 

Nepřítomní členové: Michal Král, František Klištinec, Michal Kupka, Jiří Maxa, Petr Hlavnička, 

Miroslav Rudolf, Jiří Mužík, Václav Haas, Dominik Podaný, Lukáš Zahradník, 

Jaroslav Polák, Radek Řičica, Jana Vachtová, Ladislav Vachta, Karel Kolerus, 

Karel Kolerus st., Dušan Pelíšek, Petr Pelíšek, Aneta Pflugová, Pavel Končel, Jan 

Kocián, Bohuslav Forejt, Oldřich Janča, Jan Wachtl, Michal Kanta, Veronika 

Majerová, Lukáš Budka, Tomáš Černík. 

Hosté: Radek Mužík, Petr Brtník, Nina Moravcová, Josef Moravec, Monika Beranová, Simona 

Hladíková, Petr Matějka, Rudolf Lang, Pavel Čuban. 

 

Jiří Zavřel na úvod seznámil přítomné s programem schůze, který byl následující: 

1. Zahájení 

2. Novinky v týmu SHC Klatovy 

3. Proběhlé akce 

4. Plánované akce 

5. Hlasování o vyloučení některých členů z fanklubu 

6. Hlasování o změně stanov fanklubu 

7. Finanční situace fanklubu 

8. Novinky v mládežnických celcích HC Klatovy 

9. Volná diskuze 

10. Ukončení schůze 

 

 

 



 

1. Zahájení 
 

Po krátkém přivítání seznámil Jiří Zavřel přítomné o stávajícím počtu členů fanklubu.  

K 27. únoru 2012 je ve fanklubu 32 členů, kteří mají zaplacen členský příspěvek. Z toho jsou dva 

čestnými členy (Miroslav Beran a Jiří Maxa, jenž vyhrál členství v tombole). Dále 17 členů, kteří 

doposud nezaplatili členské příspěvky na letošní sezónu. 

 

 

2. Novinky v SHC Klatovy 
  

Po úvodní řeči předal Jiří Zavřel slovo trenérovi SHC Klatovy Radkovi Mužíkovi.  
  

Radek Mužík ve své řeči především poděkoval všem fanouškům, kteří fandí klatovskému týmu. 

Jak řekl, fandění nejen na domácích utkáních, ale i na venkovních dokáže mužstvo vyburcovat 

k lepším výkonům. Dále přítomným oznámil to, že do konce sezóny klatovský tým nikdo neposílí. 

Sezóna se podle jeho slov dohraje se současným kádrem, který bude hojně doplněn hráči z klatovské 

juniorky a některými plzeňskými hráči. S tímto kádrem bude chtít Radek Mužík letos dojít co nejdále. 

Za úspěch by považoval postup do druhého kola play-off, ve který pevně doufá. Dále zde vysvětlil, 

proč někteří hráči v poslední době nenastupovali, nejvíce diskutovaným byl Pavel Čuban. Mužík řekl, 

že se s tímto hráčem nepohodli na jednom z venkovních utkání, a tak Čuban poslední dobou 

nenastupoval z jeho vlastní vůle. Nic méně se v posledních týdnech opět aktivně zapojil do tréninků  

a v zápase proti Děčínu 29. ledna 2012 již nastoupí. Dále hovořil o nutnosti postavit v příštím roce 

kádr na základech klatovských odchovanců. Nicméně to podle jeho slov bude úkolem trenéra, kterého 

vedení klubu na příští sezónu zvolí.   
 

Radek Mužík dále předal slovo funkcionáři SHC Klatovy Václavu Maxovi. Maxa úvodem 

zhodnotil finanční stránku SHC Klatovy. Ta je letos podle jeho slov dosti stabilní a bude zakončena 

kladným výsledkem. Dále potvrdil slova Radka Mužíka. V příštím roce bude základem postavit tým 

především na mladých klatovských hráčích a omezit množství hráčů, kteří jsou zde na hostování. To 

by mělo pomoci ušetřit značné množství financí. Informoval také o tom, že za pár let skončí volební 

období prezidentovi HC Klatovy panu Šimkovi, který společně s ním nadále s největší 

pravděpodobností pokračovat nebudou. Je proto nejvyšší čas, hledat spolehlivou náhradu. Dále 

poděkoval Jiřímu Zavřelovi za dosavadní spolupráci s HC Klatovy.    

 

 

 

 

 



3. Proběhlé akce 
  

Jiří Zavřel poděkoval panu Maxovi a Mužíkovi za seznámení s novinkami v týmu SHC Klatovy  

a dále se věnoval programu schůze. 
  

Uvedl, že se fanklub se v říjnu zúčastnil nohejbalového turnaje v Tajanově, kde obsadil pěkné 6. 

místo ze sedmi. Sedmí skončil tým složený z žen. 
 

Dále fanklub 10. prosince uspořádal Velkou čertovskou show na ledě především pro děti 

z janovického Klokánku. Na akci byl dobrovolný vstup, proběhly zde různé soutěže na ledě, které 

organizoval DDM Klatovy, nechyběla ani diskotéka, kterou řídil Honza Antal a byla zde i sbírka 

sportovních potřeb pro děti z Klokánku. Díky ní jsme zajistili pro každé klokánkovské dítě brusle, 

vybralo se také pár kolečkových bruslí a několik chráničů, včetně jedné přilby. Na dobrovolném 

vstupném spolu s penězi, které již byly v Klokánkovské kasičce, bylo vybráno 3600,- Kč. Tyto peníze 

byly za dohledu Městského úřadu v Klatovech předány ředitelce Klokánku paní Jandové. Velké díky 

za tuto akci patří panu Ing. Kaňákovi, který mimo jiné poskytl ledovou plochu zcela zdarma. 
 

Zavřel informoval o tom, že fanklub začal vydávat magazín Fanklubák, na jeho vzniku se podílel 

Honza Kolomazník, na realizaci tisku Honza Chroust a na obsahu Jiří Zavřel. Je v něm psáno o tom, 

jak hrálo klatovské áčko předchozí venkovní utkání, s jakým soupeřem se utká v den, kdy je vydáván, 

je zde i info z týmu juniorky, atd. Tento magazín je rozdáván na zimním stadionu zdarma v počtu 100 

ks. Bohužel se však nepovedlo najít dostatečné množství sponzorů, aby mohl být nadále realizován 

barevný tisk, proto bude vydáván v černobílém kabátě. 
 

Dále Zavřel uvedl, že stejně jako tomu bylo v roce 2010, tak i v roce 2011 uspořádal fanklub 

turnaj ve florbale (Fanklub Cup), který se uskutečnil 17. prosince. Fanklubu se podařilo postavit na 

turnaj dva týmy, ve kterém mimo jiné nastoupil i Radek Mužík, Pavel Turhobr, nebo Václav Nauš 

z juniorky. Celkem se turnaje zúčastnilo 7 týmů, týmy fanklubu obsadily poslední a předposlední 

místo. V příštím roce, jak uvedl Zavřel, budeme chtít na tento turnaj přilákat některé jiné fankluby, se 

kterými bychom změřili naše síly. 
 

Zavřel informoval také o tom, že 17. - 18. prosince se v Plzni uskutečnil 2. ročník turnaje 

hokejových fanoušků v ledním hokeji. I klatovští fandové zde měli své zástupce. Turnaje se zúčastnily 

fankluby Plzně, Karlových Varů, Brna, Hradce Králové, Litvínova, Budějovic a Sparty Praha. Fanklub 

HC Klatovy v těžké konkurenci obsadil 5. místo z 8. Zavřel uvedl, že startovné na turnaj letos činilo 

6500,- Kč, fanklub oproti minulému ročníku na turnaj neuvolnil ani korunu. Zda by bylo dobré uvolnit 

nějaké prostředky příští rok, to by mělo být tématem debaty na příští členské schůzi. 
 

Zavřel dále připomenul výjezdy na venkovní utkání SHC Klatovy, které fanklub pořádal. Dne 15. 

října 2011 se uskutečnil výjezd do Milevska, kam vyrazilo 16 Klatováků, 12. listopadu 2011 se jelo do 



Bíliny pouze v 5 lidech, 19. listopadu 2011 se vyrazilo na pražskou Kobru, kde se setkalo rekordních 

25 Klatováků a 14. ledna 2012 se jelo do Milevska, kde bylo 8 fanoušků. 

 

 

4. Plánované aktivity fanklubu 
  

Postupně přešel Zavřel k dalšímu bodu programu. Věnoval se plánovaným aktivitám fanklubu. 
  

Podle Zavřela se fanklub zúčastní 3. února 24 hodinového turnaje ve florbalu, na který byl pozván 

DDM Klatovy. 
 

Fanklub dále plánuje další výjezdy. Naplánován je výjezd 11. února na Kobru Praha, bližší 

informace budou podle Zavřela včas na webových stránkách fanklubu. Dále je samozřejmostí výjezd 

na případné utkání play-off, které by mělo být financováno z kasičky, do které dobrovolně přispívají 

fanoušci v případě neúčasti na domácím utkání, či za vykřikování hanlivých slov na stadionu. Tento 

výjezd by měl být s největší pravděpodobností v sobotu 18. února. 
 

Po ukončení sezóny by se fanklub podle Zavřela opět rád zúčastnil společného posezení 

s hokejisty, kde by proběhlo menší zhodnocení sezóny. Dá se očekávat, že by mělo proběhnout 

někdy koncem února.  
 

Fanklub byl podle Zavřela pozván na fotbalový turnaj fanoušků v malé kopané, který se uskuteční 

13. - 15. července 2012 v Pelhřimově. V roce 2011 jsme se tohoto turnaje zúčastnili v Sokolově, 

kromě klatovských a sokolovských fanoušků jsme zde narazili na táborské, nymburské, 

pelhřimovské, ústecké a fanoušky z Benátek nad Jizerou. Účast na turnaji jsme předběžně potvrdili.  
 

V srpnu by se měl uskutečnit již tradiční Fotbálek pro Klokánek, který pořádá fanklub. Letos by 

měl být třetí ročník této akce, ve které změří své síly klatovští hokejisté se svými fanoušky. Výtěžek 

z akce poputuje opět na konto janovického Klokánku. 

 

 

5. Hlasování o pozastavení členství některým členům 
  

Dále přešel Zavřel k dalšímu bodu programu.  
  

Jak udávají stanovy občanského sdružení „Fanklub HC Klatovy“, podle bodu 3. Členství, jeho 

vznik, výhody a zánik, členství člena zaniká tehdy, pokud člen neplatí členské příspěvky fanklubu. 

Zánik členství musí odhlasovat minimálně 2/3 valné hromady (což je podle stanov 2/3 přítomných 

členů fanklubu).  
 



Zavřel uvedl, že v současnosti je ve fanklubu 17 členů, kteří v roce 2011 nezaplatili členské 

příspěvky na novou sezónu. Jedná se o tyto členy:  

Dominik Podaný, Lukáš Zahradník, Radek Řičica, Jana Vachtová, Petra Vachtová, Ladislav 

Vachta, Karel Kolerus, Karel Kolerus st., Dušan Pelíšek, Aneta Pflugová, Jan Kocián, Jan Wachtl, 

Veronika Majerová, Lukáš Budka, Jan Pojar, Michal Král a Roman Vlasák. 

 

Zavřel zahájil hlasování o zániku členství výše uvedených. Pro zánik členství hlasovalo 14 z 18 

přítomných členů valné hromady, 2 členové byli proti, 2 členové se zdrželi hlasování. Zánik členství 

výše uvedených tak odhlasovalo více než 2/3 valné hromady. Členství jim tímto zaniklo. 

 

 

6. Hlasování o změně stanov 
  

Dále Zavřel informoval přítomné o návrhu na změnu stanov občanského sdružení „Fanklub HC 

Klatovy“.  
  

Návrh se týká bodu 3. Členství, jeho vznik, výhody a zánik. V bodě, který se týká zániku členství 

(II) se uvádí, že členství zanikne tehdy, když to odsouhlasí minimálně 2/3 valné hromady. 

K hlasování o zániku členství mohou vést následující důvody: opakované hanobení fanklubu nebo HC 

Klatovy, opakované porušení všeobecně uznávaných etických norem, opakované porušení stanov 

fanklubu a neplacení členských příspěvků.  

Zavřel navrhuje vyjmout z tohoto bodu důvod vyloučení: neplacení členských příspěvků  

a umístění tohoto důvodu do samostatného budu (III). V tomto bodě III by bylo jasně definováno, že 

by došlo k pozastavení členství, pokud člen fanklubu nezaplatí členský příspěvek do 31. října každého 

kalendářního roku.  

Zavřel zahájil hlasování o změně stanov s výše uvedeným obsahem změny. Pro změnu stanov 

hlasovalo 16 z 16-ti přítomných členů. Změna stanov tak byla valnou hromadou odsouhlasena.    

 

 

7. Finanční situace fanklubu 
 

Zavřel dále seznámil přítomné s finanční stránkou fanklubu. Fanklub v roce 2011 přišel o všechny 

své sponzory, od kterých dostával finanční hotovost. Jedná se o pana Lagrona, Sluníčko - centrum 

zdraví a krásy a pana Boháče. Sponzorem nadále zůstává reklamní agentura Babka, která spravuje 

web fanklubu společně s Liborem Boldanem. Color Zeman, který nám poskytuje barvy na výrobu 

vlajek apod. a TJ Klatovy, která nám poskytuje zdarma fotbalové hřiště na akci Fotbálek pro 



Klokánek. Na začátku sezóny jsme začali spolupracovat s fotografem Josefem Moravcem, který 

zajišťuje fotografie nejen ze zápasů A-týmu, ale také mládežnických celků.  

K finanční situaci Zavřel uvedl, že během roku 2011 jsme měli tyto výdaje: 670,- Kč na blánu na 

buben, 1099,- Kč na látku na vlajku „KLATOVÁCÍ“ a 312,- Kč na výrobu 13ks členských průkazů. 

Po sečtení všech příjmů a odečtení těchto výdajů, má fanklub k 27. únoru 2012 na účtu 7 994,17,- Kč. 

Výpis z transparentního účtu fanklubu je v příloze číslo 1. 

 

Nikdo z přítomných nenavrhl žádnou možnost na využití těchto financí. 

 

 

8. Novinky v mládežnických celcích HC Klatovy  
  

Zavřel předal slovo členovi fanklubu Markovi Prokopovi, který má v Klatovech na starost 

základnu, tedy nejmladší začínající hokejisty.  
 

Prokop ve své řeči upozorňoval zejména na to, že v posledních letech dochází k značnému úbytku 

nových mladých hráčů. Podle jeho slov nemá dnešní generace mládeže o sport tak velký zájem jako 

tomu bylo dřív. Dalším důvodem je samozřejmě také velká finanční náročnost tohoto sportu. 

Upozornil zejména na to, že vedení HC Klatovy nevěnuje dostatečnou pozornost náboru nových 

klatovských hráčů, což se může hodně negativně za pár let projevit ve všech mládežnických celcích 

klubu, v budoucnu i v A-týmu.  
  

Poté Prokop předal slovo Pavlovi Turhobrovi, asistentovi trenéra klatovské juniorky a také 

členovi fanklubu. 
  

Turhobr kladně hodnotil výkony klatovské juniorky. Polemizoval o tom, že by si tento tým jistě 

zasloužil letos zahrát baráž o účast v extralize, ale jelikož za tímto cílem jde suverénně Ústí nad 

Labem, tak tuto myšlenku bude tým chtít realizovat v sezóně příští. Turhobr souhlasil s Prokopem 

ohledně toho, že je nutno věnovat větší pozornost náboru nových hráčů. Uvedl, že v současné době 

nemají Klatovy tým mladšího dorostu, což se za pár let projeví i v týmu juniorů, kde tím pádem 

budou klatovští hokejisté chybět. Do týmu se tak budou muset doplnit formou hostování z jiných 

klubů, což bude finančně náročné a pro tým nesoudržné.  

 

Jiří Zavřel po příspěvcích Prokopa a Turhobra uvedl, že jedním z hlavních cílů fanklubu je 

podpora a propagace HC Klatovy. Proto se v brzké době sejde představenstvo fanklubu a projedná 

návrh na realizaci náborové kampaně na nové hráče. S vizí pak seznámí vedení HC Klatovy.  

 

 



9. Volná diskuse 
 

Ve volné diskusi si Zavřel postěžoval na nespisovná slova, která se na zimním stadionu používají 

čím dál více. Uvedl, že toto téma je neustálým problémem diskutovaným na každé schůzi, na který 

doposud nebylo nalezeno účinné řešení. I když většina těchto nespisovných výrazů plyne z úst 

nečlenů fanklubu, měli bychom si podle Zavřela v kotli udělat sami pořádek. Lidé z okolí totiž 

nerozeznávají ty, kdo z fanklubu jsou nebo nejsou, ale berou celý prostor kotle jako fanklub. To pak 

na fanklub vrhá špatné světlo. Zvlášť, když se v poslední době snažíme na hokej přilákat také mladší 

lidi, vyvěšujeme plakáty na některých středních, ale i základkách školách a když už na hokej přijdou, 

asi není nejvhodnější, aby tam tyto slova slyšeli. Nemluvě o tom, že na hokej chodí také mnoho 

rodičů s malými dětmi. Měli bychom se nad tím zamyslet. Fandit jde přeci i slušně.  
 

Dále se Zavřel vyjádřil také k fandění. Nelíbí se mu, že poslední dobou dochází k tomu, že 

v případě, že náš tým nevyhrává, přestává se fandit. Nemělo by tomu tak být a mělo by se fandit za 

každého stavu!   
 

Zavřel dále uvedl, že na požádání společnosti E-sports, která spravuje web HC Klatovy, se ujal 

vedení redakce webu. Došlo k tomu v říjnu, kdy redakci opustila většina redaktorů a na web neměl 

kdo psát. Jiří Zavřel se na webu ujal informovanosti ohledně týmu SHC Klatovy, juniorů a staršího 

dorostu. Martin Karlík, člen fanklubu, se stal redaktorem informujícím o SHC Klatovy. Onlajny, ale  

i některé komentáře ze zápasů mládežnických celků mají na starost také členové fanklubu Jiří Mužík  

a Václav Plánička. Dalším redaktorem je Petr Ruhsam, jenž informuje o mládežnických celcích. Po 

ukončení sezóny bude však nutné vyhledat nové redaktory, kteří by redakci rozšířili.  

 

10. Ukončení schůze 
  

Schůze byla ukončena Jiřím Zavřelem v 19:45 hod.  

 

 

 

Zápis schůze provedl: Jiří Zavřel     Za správnost ručí: Jiří Němec 

 

 

V Klatovech dne: ........................................                             Podpis: .............................................                                                                            
           Jiří Zavřel 

 

 

 



31.12.2011 1,80 Připsaný úrok           

29.12.2011 250,00 Vklad pokladnou 0558 50   Vašek Haas   

29.12.2011 150,00 Vklad pokladnou 0558 49   Jiří Mužík   

29.12.2011 250,00 Vklad pokladnou 0558 1   Václav Maxa   

29.12.2011 250,00 Vklad pokladnou 0558 21   Bohuslav Forejt   

30.09.2011 1,81 Připsaný úrok           

07.09.2011 -312,00 Bezhotovostní platba 0558     Legitimace členů Legitimace členů (13ks), Babka s.r.o. 312,- 

05.09.2011 -1 769,00 Výběr pokladnou 0558     látka 1099,- Kč,blá   

05.09.2011 250,00 Vklad pokladnou 0558 48   Miroslav Rudolf   

05.09.2011 150,00 Vklad pokladnou 0558 28   Martin Karlík   

05.09.2011 150,00 Vklad pokladnou 0558 46   Libor Hanus   

05.09.2011 150,00 Vklad pokladnou 0558 47   Tereza Kozáková   

02.09.2011 250,00 Vklad pokladnou 0558 44   Petr Hlavnička   

02.09.2011 250,00 Vklad pokladnou 0558 35   František Klištěnec   

02.09.2011 250,00 Vklad pokladnou 0558 19   Pavel Koníček   

01.08.2011 150,00 Vklad pokladnou 0558 43   Jessica Hamová   

01.08.2011 250,00 Vklad pokladnou 0558 3   Jiří Němec   

01.08.2011 150,00 Vklad pokladnou 0558 42   Pavel Turhobr   

01.08.2011 150,00 Vklad pokladnou 0558 10   Jan Kolomazník   

01.08.2011 150,00 Vklad pokladnou 0558 27   Jan Chroust   

01.08.2011 150,00 Vklad pokladnou 0558 25   Michal, Kanta   

01.08.2011 150,00 Vklad pokladnou 0558 41   Václav, Plánička   

30.06.2011 0,56 Připsaný úrok           

15.06.2011 250,00 Bezhotovostní příjem 0022     Janča Oldřich Oldřich Janča,čl.p 

01.06.2011 150,00 Bezhotovostní příjem 0000 2 0 ZAVŘEL JIŘÍ JIRIZAVREL-CL. PRISPEVEK 

30.05.2011 150,00 Vklad pokladnou 0558 39   Tomáš Kozák - čl.pří   

30.05.2011 150,00 Vklad pokladnou 0558 40   Milan Halada - čl. p   

30.05.2011 250,00 Vklad pokladnou 0558 7   Petr Nový - čl. přís   

30.05.2011 250,00 Vklad pokladnou 0558 38   Petr Havelka - čl.př   

30.05.2011 250,00 Vklad pokladnou 0558 33   Marek Prokop - čl.př   

30.05.2011 250,00 Vklad pokladnou 0558 6   Jaroslav Polák - čl   

30.05.2011 250,00 Vklad pokladnou 0558 37   Zdeněk Reitmayer - č   

30.05.2011 250,00 Vklad pokladnou 0558 36   Michal Kupka - čl. p   

30.05.2011 3 160,00 Vklad pokladnou 0558     Sponzorský dar - FO   

30.05.2011 1 211,00 Vklad pokladnou 0558     Hospodářský výsledek   

Suma 7 994,17           
 

 


