
Schůze Fankubu HC Klatovy dne 8.9.2015 

Přítomní členové: Jiří Zavřel, Tomáš Kozák, Marie Kozáková, Tereza Kozáková,  

Libor Hanus ml., Martin Karlík, Petr Nový, Oldřich Janča, Jiří Zavřel st., 

Petr Havelka  

 

Nepřítomní členové: Marek Prokop, Miroslav Beran, Pavel Končel, Radek Čech, František 

Klištinec, Jiří Němec 

 

Program schůze:  

1. Novinky v týmu SHC a juniorů 

2. Proběhlé akce fanklubu 

3. Plánované akce 

4. Finance fanklubu 

5. Volná diskuse 

 

1. Novinky v týmu SHC 

 

 S novinkami v týmu SHC seznámil přítomné trenér týmu Radek Mužík. Ten uvedl, že 

dnes 8.9.2015 v utkání s Kobrou nastoupila takřka kompletní sestava, se kterou půjdou 

Klatovy do nadcházející sezony. Soupisku by měli doplnit možná ještě dva hráči. Naopak tým 

opustil na vlastní žádost Roman Vondryska, který nyní bude působit v B týmu. Dále Mužík 

uvedl, že gólmanskou jedničkou bude Fjodor Kukin, kterému pomůže Filip Lejsek se Zdeňkem 

Rücklem. Fjodor Kukin nebude moct nastupovat proti Trutnovu, kde dříve působil. Podle slov 

trenéra by se tým měl pohybovat alespoň v polovině tabulky, upozornil na kvalitu druhé ligy i 

na to, že náš tým je sestaven z hodně mladíků, kteří se musí vyhrát a sehrát.  

 Dále Mužík uvedl, že juniorský tým bude opět trénovat staronový trenér Martin 

Barčák. Tým posílili noví kluci, tudíž bylo uděláno vše pro to, aby mohl tento tým v lize 

juniorů hrát slušně.  

 

 

2. Proběhlé akce 

 

 Turnaj fanoušků v malé kopané 

Dne 18.7.2015 proběhl v Sokolově turnaj hokejových fanoušků v malé kopané. I když 

se na tento turnaj vydali pouze čtyři Klatovácí (Zavřel, Kozák ml., Hanus ml., Škach), jednalo 

se o velmi povedenou akci, jak přítomné obeznámil Zavřel. Na turnaji byli zástupci 

hokejových fanklubů z celé republiky, např. Sokolov, Karlovy Vary, Pelhřimov, Slávie Praha, 

Nymburk, Pelhřimov. I když klatovský výběr přijel v oslabené sestavě, poněvadž se hrálo 5+1, 

hrdě na tomto turnaji reprezentoval červenobílé barvy a seznámil se s ostatními fans. Příští 

ročník se odehraje v Pelhřimově, kam jsme zváni. 



 

 

 Fotbálek pro Klokánek 

V neděli 23.8.2015 jsme uspořádali již 4. ročník Fotbálku pro Klokánek. Na tomto 

utkání jsme se utkali proti hokejistům týmu SHC. Na akci probíhala dražba předmětů 

vyrobených dětmi z janovického Klokánku, vybírán byl dobrovolný vstup, prodávala se 

tombola. Na akci, na které nešlo o výsledek zápasu (i když fanklub opět podlehl), šlo 

především o to, abychom podpořili dobrou věc a prezentovali fanklub více veřejnosti. 

Celkem se pro Klokánek podařilo vybrat 11 873,- Kč. Částka byla na místě předána ředitelce 

janovického Klokánku, která řekla, že za to dětem nakoupí školní potřeby.  

 

Kresba reklam 

V neděli 30.8.2015 jsme opět vypomohli klubu při kresbě reklam na ledovou plochu 

zimního stadionu. Akce se zúčastnili tradiční malíři v čele s rodinou Kozáků.  

 

 Nábor do fanklubu 

Nábor do fanklubu vypukl pod vedením Jirky Zavřela již na Fotbálku pro Klokánek 

rozdáváním náborových letáčků hosteskami ve fanklubáckých tričkách. Dále byla zakoupena 

reklama na oficiálních facebukovských stránkách fanklubu, která přilákala 27 lidí (lajků). 

Nábor probíhal rozdáváním náborových letáčků před zápasem 6.9. s Plzní, kdy se rozdávání 

ujala mladá paní a slečna Kozáková. Dále bude nábor probíhat začátkem sezony, převážně na 

webu a na zimním stadionu.  

 

 

3. Plánované akce 

 

 Výjezdy 

Fanklub bude mít v sezoně 15/16 celkem 6 oficiálních výjezdů na utkání týmu SHC. 

Jedná se o  28.9. do Klášterce, 24.10. do Slaného (Řisuty), 31.10. do Bíliny, 17.11. na Kobru, 

3.1. j. Hradec a 20.2. Vrchlabí. Nejlepší výjezďák sezony bude jako tradičně na jejím konci 

odměněn.  

 

 Tipovačka 

Na novou sezonu bude na webu opět možnost tipovat na domácí zápasy týmu SHC, 

kdy nejlepší tipař získá permici na sezonu nadcházející. Tu minulou vyhrál Pavel Končel a 

získal tím permici věnovanou do soutěže od Jirky Zavřela. 

 

Fanklubák 

I letos bude vycházet na domácí zápasy Fanklubák, a to asi od druhého domácího 

zápasu. Budou v něm tradiční informace o týmu SHC a mládeže a nově i více informací o 

fanklubu. Rozdáván bude zdarma.  



 

 

 

 

4. Finance fanklubu 

 

Finanční pohyby fanklubu lze volně sledovat na transparentním účtu fanklubu, na 

který se lze prokliknout přes webové stránky fanklubu. Dle pohybu na účtu je patrné, že 

fanklub měl od poslední schůze jisté výdaje, a to 1000,- Kč startovné na turnaji v Sokolově, 

635,- a 127,- Kč spojené s propagací, 825,- a 515,- Kč za náhradní blány na bubny. 

 

K dnešnímu dni 8.9.2015 je tak na účtu 9 400,- Kč. Zavřel dále uvedl, že se 

předpokládá s příjmy asi 2 000,- Kč za členské příspěvky.  

 

Dále se uvažovalo, jak by se daly tyto peníze investovat. Probíhala diskuze o tom, že 

by se mohl vybarvit sektor fandících, což by mělo proběhnout příští léto. Dále se souhlasilo 

s tím, že peníze budou k dispozici k propagačním věcem fanklubu (blány na buben, vlajky). 

 

 

5. Volná diskuze  

 

Web HC  

Diskutovalo se o novém webu Klatov. Přítomní byli s jeho podobou spokojeni. 

Nedostatky hledali především v tom, že nejen web (baner u vchodu) je zbarven do modré 

barvy. Klatovské barvy jsou bíločervené. Pevně doufají, že na webu bude dostatek kvalitních 

a včasných informací. To bude však záležet, jak uvedl Zavřel, na redaktorské základně webu, 

která musí být opřená o nějaké finanční jistoty.  

 

Muzika na zimáku 

Přítomní si postěžovali na hlasitosti muziky, která během utkání hraje. Nelíbí se jim 

ani skladba repertoáru, která dostatečně nepodporuje zlepšení atmosféry na zimním 

stadionu. Dále také upozornili na to, že některým hlasatelům není dostatečně rozumět. Co se 

týče muziky, bylo zjištěno, že muziku má na starost Pavel Vostřák, se kterým Zavřel námitky 

diváků projedná.  

 

 

Schůze byla ukončena Jiřím Zavřelem v 21:20 hodin 

 

V Klatovech dne 9.9.2015 

 

  



 

 


