
Členská schůze Fanklubu HC Klatovy ze dne 5.6.2020 
 

 
Účast: Radek Mužík, David Šulda, Jiří Zavřel, Jiří Zavřel st., Tereza Kozáková, Marie Kozáková, Libor 
Kozák, Karel Lažánek, Drahoslava Lažánková, Pavel Končel, Tomáš Kozák, Veronika Heišteinová, 
Petr Brtník, Oldřich Kalina.  
 
Začátek: 19:00 hodin 
 
Program: 

1. K sezóně SHC a HC 2019/20 
2. SHC v sezoně 2020/20 
3. Uskutečněné akce 
4. Finanční stránka fanklubu 
5. Plánované akce 
6. Volná diskuze 
 
 

1) K sezoně SHC a HC 19/20 

 
Jiří Zavřel seznámil přítomné s informace, které mu poskytl Roman Vondryska 
k mládežnickým týmům, a to, že základnu společně s 1. třídou navštěvovalo hodně dětí, cca kolem 
70, 2. třída je slabší, cca s 8 dětmi, 3. třída 15, 4. třída byla velmi silným ročníkem, byli zde 
vynikající hráči, kteří se rovnali plzeňskému týmu, 5. třída kolem 12 lidí. Dále Roman informoval 
o tom, že klub připravuje na sezonu 20/21 informační systém pro rodiče, který bude fungovat i 
přes mobilní aplikaci. Díky tomu budou rodiče informováni o zápasech, docházce, platbě 
příspěvků apod.  

 
Dále byla podána informace k juniorskému týmu. Letos i divácky velmi sledovaný, několikrát 
byl podpořen i námi samotnými. Měli skvěle nakročeno do juniorské extraligy. Nakonec však 
sezona kvůli koronáči nebyla dohrána. Svaz následně nabídl postup týmu, který po dohrání 
základní části měl nejvíce bodů. Což sice byly Klatovy, avšak v naší skupině chyběl dohrát 1 
zápas, proto byla automaticky z tohoto výběru skupina vyřazena. Postoupil zřejmě Havířov.  
 
K týmu klatovského béčka. Měl blízko k tomu, aby vyhrál Krajskou ligu. Dostal se do finále 
play-off s Chebem, kdy vítěz tohoto klání měl nárok na postup do 2. ligy. Finále se nedohrálo. 
Nárok na postup byl tak přiklepnut Chebu, jakožto účastníkovi finále play-off, avšak po základní 
části byl 3. Klatovy až 4. Cheb tuto možnost přijal a v sezoně 20/21 si zahraje 2. ligu v naší 
skupině.  

 
K týmu SHC. Klatovy obsadily ve skupině Střed 4. místo v tabulce, nebyla to špatná sezona, hrál 
se dobrý hokej. Návštěvnost tomu moc neodpovídala. V předkole play-off jsme šli na Kobru 
Praha, odehrály se pouze 3 zápasy, 2:1 pro KT, kdy 3. zápas se už odehrál bez účasti diváků. 
Fanklub však zajistil živý přenos z tohoto zápasu, který živě promítal v prostorách před pivnicí U 
Šroubka. Sešla se zde téměř desítka lidí, která podpořila naše hokejisty fanděním na dálku, které 
se výborně rozléhalo až k nim na led. Bohužel v prodloužení Klatovy prohráli 1:2.  
 
Tento výborný nápad i samotnou realizaci provedl David Šulda. Tomu Jiří Zavřel poděkoval za 
to, že se v letošní sezoně velmi aktivně zapojil do chodu Fanklubu. Vymýšlel všelijaké chorea a 
založil a spravuje instagramové stránky fanklubu. Některé jeho nápady byly malinko trochu 
mimo mísu, vše bylo vyjasněno. Pokud v jeho aktivitě bude dále pokračovat, bude to jen 
kuprospěch fanklubu.  

 
 

 

 



2) SHC v sezoně 20/21 

 
Jiří Zavřel informoval přítomné o nadcházející sezoně pro tým SHC. Druhá liga bude rozdělena do 

3 osmičlenných skupin, základní část bude 6-ti kolová, tedy s každým 3x doma 3x venku,2 nejlepší 
z každé skupiny postoupí rovnou do play-off, ti co budou 3-6tí do předkola, vítězové 3 play-off 
skupin do kvalifikace kdy jeho vítěz půjde do baráže 1.ligy,sestupujícího určí zápasy, v nichž se 
utkají dvě mužstva, která obsadila ve skupinách poslední příčku a získala v nich nejméně bodů.  

 
Pravděpodobné složení jednotlivých skupin: 
Sever: MOSTEČTÍ LVI, HC Draci Bílina, HC Děčín, HC Vlci Jablonec, HC Řisuty, BK Nová 
Paka, HC BAK Trutnov, HC RODOS Dvůr Králové. 
 
Jih: HC Stadion Cheb, SHC Klatovy, IHC Králové Písek, HC David servis České Budějovice, 
HC Tábor, HC Příbram, HC Kobra Praha, BK Havlíčkův Brod. 
 
Východ: HC Orli Znojmo, SHK Hodonín, HHK Velké Meziříčí, HC Bobři Valašské Meziříčí, 
HC Slezan Opava, HK Nový Jičín, HC ISMM Kopřivnice, SKLH Žďár nad Sázavou. 
 

Dále se ujal slova Radek Mužík. Radek poděkoval všem fanouškům za to, že aktivně podporovali 
klub během celé loňské sezony. Dále zmínil také to, že velkou zásluhu na tom, že tým SHC hraje 2. 
ligu, má společnost Gedosta v čele s panem Princlem. Vyvrátil také mýtus, který koluje mezi 
fanoušky, a to že by měli v týmu SHC hrát Klatováci. V týmu působí přibližně 6 klatovských 
odchovanců a v nadcházející sezoně je doplní někteří klatovští junioři. Dále také zmínil to, že 
nadcházející sezona bude velmi náročná, jelikož v naší skupině bude plno ambiciózních týmů na 
postup. Dále obeznámil přítomné s případnými změnami v kádru, které budou v brzké době 
upřesněny. Ceny vstupenek zůstanou stejné jako v sezoně 19/20. Velkou výhodou je koupě 
permanentky, která ušetří spoustu peněz. Radek dále informoval o tom, že probíhá výběr maskota. 
Led na klatovském zimáku bude od 27.7.2020, sezona pro tým SHC začne 19.9.2020. Dále také 
litoval toho, že juniorský tým, který vedl, nakonec nepostoupil do extraligy. Tito kluci, neskutečně 
dřeli celou sezonu, aby se do extraligy probojovali a nakonec se jim to rozhodnutím svazu 
nesplnilo.  

 
 

3) Uskutečněné akce  
 

Jiří Zavřel připomenul uskutečněné akce.  
 
Turnaj fanoušků  
26.-28.7.2019 jsme uspořádali MČR hokejových fanoušků v malé kopané ve Vrhavči. V pátek se 
začaly sjíždět jednotlivé týmy, večer patřil vzájemné diskuzi a přátelení se, zahrál DJ. V sobotu 
ráno proběhlo rozlosování. Turnaje se zúčastnilo celkem 10 týmů, složených z fanoušků Klatov, 
Sokolova, Pelhřimova, Kolína, Litoměřic, Nymburka, Slavia Praha a Tábora.  
 
Turnaj vyhrál Sokolov, Klatovy byly 6., poslední skončil tým Klapne to složený z Pelhřimova, 
Klatov a Tábora. Večer jsme zakončili tanečně s kapelou Fiasko. K nedělnímu poledni byla akce 
ukončena.  
 
Velmi pozitivně hodnotím výkon hráčů našeho týmu. Upřímně musím říci, že uspořádání tohoto 
turnaje bylo celkem hodně, zejména po psychické stránce, náročné! Velké díky si zaslouží všichni 
ti, kteří mi s tím aktivně pomohli, což byla celá rodina Kozáků.  
 
Vše bylo i značně finančně náročné. Naštěstí se podařilo zajistit mnoho sponzorů: Šumava mix, HC 
Klatovy, Niromont, restaurace Střelnice Klatovy, Podlahové krytiny PN, restaurace Bidlo, 
Geonovotný, Color Zeman, AntiBar, Elko, Prezent a zemědělství Rayser. 
 



Výdaje 34800,- 
Příjmy 37900,- 
Zbytek 3095,- rozdělen těm, kteří aktivně pomohli s organizací turnaje. Spíše takové kapesné, které 
pokrylo výdaje na občerstvení během těchto 3 dnů, kdy jsme zde prakticky bydleli.   

 
 

4) Finanční stránka 

 
Jiří Zavřel seznámil přítomné s tím, že za rok 2019 nechal zpracovat daňové přiznání a výkaz zisků 
a ztrát zaslal rejstříkovému soudu, aby veškeré potřebné dokumenty byly vloženy do sbírky listin.   
 
Fanklub aktuálně disponuje částkou 4 538,- Kč. Členské příspěvky na sezonu 19/20 zaplatilo 14 
lidí. Jednou z největších investic byl nákup nové vlajky, která bude umístěná pod kotlem přes 
sedačky v hodnotě 3 456,-. Tuto vlajku jsme měli nově představit během utkání play-off …. 
Bohužel k tomu už nedošlo. 

 
 

5) Plánované akce 

 
Jiří Zavřel seznámil přítomné s plánovanými akcemi 
 
Turnaj hokejových fanoušků v malé kopané pořádané Kolínem 
Turnaj se uskuteční 24-26.7 místo dění Horní Kruty což je asi 20 km jihozápadně od Kolína.  
Účast Klatov jsem již potvrdil. Slavia, Kolín, Tábor, Sokolov, Litoměřice 
 
Web fanklubu  
Libor Boldan - bude se muset přesunout na nový server, avšak reklamní agentura Babka není 
schopna zajistit celý obsah webu, tudíž se zřejmě budou muset vytvořit stránky nové.  
 
Schůze fanklubu 
Před zahájením sezony 20/21, která bude spíše informativní a bude sloužit k zaplacení příspěvků a 
zakoupení permic 

 
 

6) Volná diskuze  

 
Do volné diskuze se nezapojil nikdo z přítomných.  
 
 

Schůze byla ukončena v 20:30 hodin, následoval turnaj v bowlingu.  
 

 

Výsledky turnaje 

 
1. Pavel Končel 204 bodů 
2. Tomáš Kozák 198 bodů 
3. Jiří Zavřel st. 197 bodů 
4. Teve 172 bodů 
5. Petr Brtníček 165 bodů 
6. Libor Kozák 161 bodů 
7. Jiří Zavřel 145 bodů 
8. David Šulda 141 bodů 
9. Karel Lažánek 125 bodů 
10. Drahoslava Lažánková 90 bodů 

 



Bowling stál 920,- Kč. Ceny celkem 540,- Kč. Vybráno 10x100,-Kč + 200,-Kč přispěl Oldřich Kalina. 
260,- Kč doplatil Jiří Zavřel. 
 

 

 

 


