
Zápis ze členské sch ůze Fanklubu HC Klatovy 

konané dne 3. září 2010 

 

Začátek sch ůze: 18:00. 

Schůzi vedl: prezident fanklubu Jiří Zavřel. 

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

   Miroslava Tenglerová, Petra Vachtová, Ladislav Vachta, Karel Kolerus st., 

   Dušan Pelíšek, Petr Pelíšek, Oldřich Janča, Miroslav Beran, Michal Kanta, 

   Jan Pojar. 

 

Nepřítomní členové:  Václav Maxa, Dominik Podaný, Lukáš Zahradník, Radek Řičica, Aneta   

         Pflugová, Jan Kocián, Jan Wachtl, Bohuslav Forejt, Karel Kolerus, 

                  Jana Vachtová, Jan Chroust, Veronika Majerová, Martin Karlík, Lukáš 

               Budka, Tomáš Černík. 

 

Hosté:  prezident a jednatel HC Klatovy Václav Šimek. 

 

Program sch ůze:  
 

1. Předání členských legitimací 

2. Prozatímní aktivity fanklubu 

3. Využití finančních prostředků 

4. Plánované aktivity fanklubu 

5. Soupiska SHC Maso Brejcha Klatovy 

6. Novinky v HC Klatovy 

7. Volná diskuze 

 

 

1. Předání členských legitimací 

 

Členům fanklubu byly předány členské legitimace, díky kterým mohou požadovat 

například slevu při vstupu na domácí utkání HC Klatovy. K členským legitimacím byl 

přiložen rozpis utkání SHC Klatovy na sezonu 2010/11. 

 



 

2. Prozatímní aktivity fanklubu 

 

Nátěr nástěnky 

Jiří Zavřel seznámil členy s tím, že několik členů fanklubu natřelo nástěnku před 

Zimním stadionem v Klatovech. Fanklub HC Klatovy má tuto nástěnku ve své správě a 

bude na ni umisťovat aktuální informace a to jak pro členy, tak i veřejnost.  

 

Fotbalové utkání mezi Fanklubem HC Klatovy a HC Klatovy 

Dále Zavřel informoval o průběhu fotbalového zápasu mezi fanklubem a 

klatovskými hokejisty. Akce proběhla dle plánu a bylo vytěženo 9 200,- Kč pro janovický 

Klokánek. 

 

Dresy od TJ Klatovy 

Jiří Zavřel vyjednal od sekretáře TJ Klatovy starší klatovské dresy, kraťasy a 

štulpny. Tyto dresy bude využívat fanklub pro různé sportovní aktivity. Oplátkou za to 

jim bude umístěno jejich logo na naše webové stránky a budeme jim nápomocni při 

drobnějších opravách na stadionu.   

 

Plzeňští fanoušci 

Byla domluvena bližší spolupráce s plzeňskými fandy. Během sezóny nám na 

pozvání přijedou pomoci s fanděním, na oplátku zajedeme zas někdy my k nim. 

 

Plakáty 

S panem Šimkem bylo domluveno, že fanklub zajistí vylepování plakátů na 

několika místech., převážně v místě bydliště členů za cenu 10,- Kč/ks. Tyto finanční 

prostředky se fanklub zavázal využít na reklamní spoty v rádiu. 

 

3. Využití finan čních prost ředků  

 

Sponzoři 

Přibyli nám někteří noví sponzoři, zejména díky Miroslavu Rudolfovi. Konkrétně 

je to Vlastimil Lagron, provozovatel bowling baru atd., který dal 2001,- Kč, Antonín 

Boháč, který má truhlářství v Běšinech, dal 2001,- Kč a anonymní osoba dala 1001,-.  

 



 Tabulka příjmů a výdajů ke 2. září 2010 

 

Příjmy  
Členské poplatky 6 200,- 
Sponzorské dary 9 303,- 
Celkem  15 503,- 

 

 
Výda je 

Razítko fanklubu 617,-  
Kopírování propagačních 
předmětů 

253,- 

Finanční dar Klokánku 1 200,- 
Celkem  2 070,- 

 

Ke 2. září 2010 má fanklub k dispozici 13 433,- 

 

Využití financí 

Jednohlasně bylo odhlasováno, že se zakoupí velká klatovská vlajka  

o rozměrech 5 x 8 metrů v přibližné ceně 3 500,- Kč. Dále bylo také odhlasováno, že se 

na vlajku potiskne nápis FANKLUB HC KLATOVY.  

Dále byli členové uvědomeni, že se nějaké peníze uvolní na autobusovou 

dopravu hráčů a členů fanklubu na turnaj fanklubů v ledním hokeji konaném v prosinci 

v Plzni. 

Další návrhy na využití finančních prostředků nebyly navrženy. 

 

 

4. Budoucí aktivity fanklubu 

 

 Hokejový tým Fanklubu HC Klatovy 

Viceprezident Petr Pelíšek seznámil členy s aktivitami hokejového týmu fanklubu. 

Informoval o tom, že se tým zúčastní turnaje v Domažlicích, 18. září 2010. Dále, že 

bude sehráno odvetné utkání s HC Pilsfans 2009, 2. října 2010. Hokejové mužstvo se 

také zúčastní turnaje fanklubů 18. - 19. 12. 2010 konaného v Plzni. Turnaje se zúčastní 

fankluby Plzně, Karlových Varů, Brna, Pardubic a Hradce Králové.  

 

 

 



 

 Fandění na stadionu 

Viceprezident Jiří Němec rozprávěl o fandění na stadionu. Upozornil zejména na 

to, že mezi fanoušky není jednota. Fanoušky by prý chtělo sjednotit, první krok 

k uskutečnění sjednocení byl již udělán a to založení fanklubu. Dále upozornil na to, že 

je na stadionu často slyšet spoustu vulgárních slov a to zejména na stranu rozhodčích, 

to mnohdy danou situace ještě více zhoršuje. Také upozornil na to, že „klatovský kotel“ 

má málo pokřiků ve svém chorálu. Podle Němce by chtělo vymyslet více pokřiků. 

 

 Turnaj ve florbalu 

Jiří Zavřel informoval o tom, že fanklub bude do konce roku pořádat florbalový 

turnaj. Bližší informace o této akci budou zaslány členům na jejich e-mailovou adresu. 

 

5. Soupiska SHC Maso Brejcha Klatovy 

Členům byla předána soupiska SHC Maso Brejcha Klatovy na sezónu 2010/11. 

 

6. Novinky v HC Klatovy 

Pan Václav Šimek seznámil přítomné členy s novinkami v HC Klatovy. Kladně se 

vyjádřil k tomu, že se fanklub založil. Dále hovořil především o soupisce mužstva SHC 

Maso Brejcha Klatovy. Řekl, že takto silné mužstvo jako letos v Klatovech už dlouho 

nebylo a věří v to, že to dotáhne daleko. Dále nabídl fanklubu třicetiprocentní prospěch 

ze sehnání sponzora pro HC Klatovy.  

 

7. Volná diskuze 

  Během volné diskuze se Jaroslav Polák zmínil o tom, že by bylo dobré mít 

nějakého svého maskota. Z  diskuze vyplynulo to, že by to mohl být „KLATOVSKÝ 

DARGOUN“. Polák poznamenal, že by bylo dobré najít v archívech, jak vypadala oficiální 

uniforma a uvažovat o tom, masku zrealizovat a prezentovat se s ní na zápasech SHC Maso 

Brejcha Klatovy.   

 

  Schůze byla ukončena Jiřím Zavřel v 18:55 hod. 

 

V Klatovech dne 5. září 2010 

Sepsal: Jiří Zavřel 


