
Zápis z členské schůze Fanklubu HC Klatovy, o. s. konané  

dne 5.4.2014 

 

Přítomní členové: Jiří Zavřel, Martin Karlík, Petr Nový, Miroslav Beran, Marie Kozáková, 

Tomáš Kozák, Radek Čech, Martin Karlík, Oldřich Janča, Josef Škach. 

Přítomní hosté: Pavel Turhobr, Antonín Bastl, Pavel Kaňák, Zdeněk Reitmayer, Petr Brtníček, 

Miroslava Tenglerová, Milan Halada, Jindřich Štraser, Eva Hlaváčová, Karel 

Balák. 

 

 Schůzi vedl prezident Fanklubu HC Klatovy (dále jen fanklub) Ing. Jiří Zavřel, který 

zahájil schůzi v 18:15 hodin. Nejprve seznámil přítomné s programem schůze: 

 

1. Proběhlé akce 

2. Plánované akce 

3. Finance fanklubu 

4. Info o mládežnických celcích HC a stadionu 

5. Volná diskuse 

 

1. Proběhlé akce 

 

Zavřel přítomným připomněl, že poslední schůze se uskutečnila 13.9.2013 také 

v prostorách bowlingu na Střelnici. Tenkrát se na schůzi sešlo 13 členů fanklubu a 10 

hostů. Nadále hovořil o níže popsaných událostech. 

 

Výjezdy 

Výjezdů na venkovní zápasy týmu SHC Klatovy se v sezoně 13/14 moc neuskutečnilo. 

Na rozdíl od sezony předchozí, kdy výjezdů bylo 10, letos fanklub uspořádal pouze 4 

oficiální výjezdy. Nižší počet výjezdů byl zapříčiněn zejména díky novému systému 

soutěže.  

 

- 24.8.2013 fanklub uspořádal výjezd do Strakonic, kam vyrazilo 7 klatovských 

fanoušků 

- 21.9.2013 se uskutečnil výjezd na pražskou Kobru. Zde se setkal rekordně malý 

počet fanoušků v Praze (pouze 9), ti přihlíželi vysoké porážce 12:3. 

- 28.9.2013 vyrazil fanklub do Slaného na utkání proti Řisutům. Ve Slaném byla 

čtveřice fanoušků 



- 11.1.2014 se velmi povedl výjezd do Milevska, zde se sešlo 17 fanoušků, kteří 

v Milevsku vytvořili domácí atmosféru. Ani ta však nepomohla našim hokejistům 

k výhře, ti Milevsku těsně podlehli 5:4. 

- dále byl v plánu výjezd na play-off. To se odehrálo v Táboře, který byl po předešlé 

zkušenosti v něm označen za rizikové místo ☺, proto se výjezd nepořádal. 

 

Výjezďák sezony 

Všech oficiálně vypsaných výjezdů na sezonu 13/14 se zúčastnil pouze jeden 

fanklubák, a to Marie Kozáková, která včetně zpátečních cest projela 856 km. Za tuto 

prezentaci byla oceněna lahvinkou. 

Hlavním Výjezďákem sezony 13/14, byl však vyhlášen fanklubák, který se zúčastnil 

všech venkovních zápasů týmu SHC kromě utkání v Milevsku. Stal se jím Klobásožrout 

Martin Karlík, který byl odměněn věncem klobás. Klobásožrout s týmem procestoval  

6102 km včetně zpátečních cest. 

 

Nábor 

Během sezony 13/14 fanklub neuspořádal nábor nových mladých hokejistů, jak 

tomu bylo v sezoně minulé. Došlo k tomu především díky špatné komunikaci mezi těmi, 

kteří mohli nebo měli nábor udělat a také kvůli časové náročnosti Jiřího Zavřela. Ten 

uvedl, že nábor proběhne v září roku 2014. Pevně doufá, že se povede minimálně stejně 

dobře, jako tomu bylo předloni.   

 

Turnaj v hokeji 

Ačkoliv byl v plánu uskutečnit turnaj hokejových fanoušků v hokeji dne 22.2.2014, 

přesně na den 4. narozenin fanklubu, bohužel se zejména kvůli nepotvrzené účasti 

některých týmů neuskutečnil. Povedlo se však sehrát přátelské utkání proti plzeňským 

fanouškům, které se odehrálo jako předzápas druholigovým hokejistům, kteří posléze 

nastoupili proti Sokolovu. 

 

 

2. Plánované akce 

 

Valná hromada HC KT 

Dne 28. dubna 2014 od 18:00 hodin se v salonku na Rozvoji uskuteční valná 

hromada HC Klatovy, kde mimo jiné bude voleno i nové předsednictvo. Schůze bude 

veřejnosti přístupná. 

 



Turnaj fanoušků v malé kopané 

Během víkendu 18. - 20. července 2014 se uskuteční 11. ročník turnaje hokejových 

fanoušků v malé kopané. Ten se letos odehraje v Táboře. Jak Zavřel doufá, měl by se ho 

tým klatovského fanklubu účastnit také. 

 

Fotbálek pro Klokánek 2014 

Zavřel připomněl, že se tato akce v roce 2013 bohužel neuskutečnila, a to především 

díky tomu, že se nenašel pro akci vhodný termín (jak pro volné hřiště, SHC, Klokánek  

a fanklub). V roce 2014 by se však fotbálek již uskutečnit měl. Půjde tak o 4. ročník této 

akce pořádané fanklubem. 

 

Schůze před sezonou 14/15 

Před zahájením sezony 14/15 proběhne schůze fanklubu, kde se zejména dopilují 

detaily na sezonu, proběhne volba předsednictva, atd.  

 

3. Finance fanklubu 

 

Finanční toky fanklubu jsou volně k nahlédnutí na transparentním účtu fanklubu. 

Zůstatek před sezonou 13/14 byl 8 324,- Kč. Během sezony 13/14 měl fanklub příjmy 

pouze z členských příspěvků, které byly v celkové výši 3 100,- Kč (14 platících členů). 

Výdaje během sezony nebyly žádné. Celkem tak fanklub má na účtu k 5.4.2014  

11 424,- Kč. 

Valná hromada během schůze neodhlasovala žádné využití finančních prostředků,  

a to až do příští schůze. 

 

4. Info o mládežnických celcích a stadionu 

 

Juniorka 

O informacích v týmu juniorů informoval přítomné Pavel Turhobr. Ten uvedl, že 

letos, jak jistě všichni ví, to juniorům moc nešlo. Díky jejich špatným výsledkům obsadili 

poslední místo v Lize juniorů (sk. Západ). To by mělo znamenat pád do Krajské ligy. 

Turhobr však poznamenal, že je ještě vše ve hvězdách, jelikož některé týmy, které mají na 

účast v lize nárok, se ho nejspíše vzdají. Proto by se klatovský tým v lize mohl udržet. 

Spekuluje se také o spolupráci s jinými týmy, aby kádr, který by potenciálně v lize 

nastoupil, byl kvalitní. Dále uvedl, že se týmu letos nedařilo především díky tomu, že ho 

opustila spousta kvalitních hráčů, která již v soutěži vzhledem k věku nastupovat nemohla. 

Dále také uvedl, že ho zklamal přístup některých hráčů k hokeji samotnému a s tím 



spojené vznikající negativní atmosféře v kabině. Vyzdvihl však nadprůměrné výkony 

golmana Filipa Smejkala, o kterém si myslí, že by do budoucna měl dostat více prostoru i 

v A týmu. Mrzí ho také, že v době kdy tým procházel kritickou situací, na něj byly házeny 

pouze samé negativa místo toho, aby se hledala řešení, jak týmu z těchto situací pomoci. 

 

Dorost 

Schůze se také zúčastnil Petr Brtník, jehož syn v letošní sezoně nastupoval za 

dorostenecký tým Klatov hrající Krajskou ligu dorostu Jihočeského kraje. Ten krátce uvedl, 

že výsledky klatovského dorostu byly letos doslova fascinující, a to i přesto, že byl 

klatovský tým oproti ostatním týmům v soutěži jeden z nejmladších. Pevně doufá, že 

v sezoně příští na dobré výsledky naváží a probojují se do Ligy dorostu. 

 

Žáci 
 Schůze se zúčastnil Radek Čech, který se staršími i mladšími žáky v Klatovech má 

zkušenosti díky jeho synovi Karlovi, který za tým nastupuje. Ten uvedl, že jak to v tomto 

ročníku narození bývá, střídá se zde silný soutěžní rok se slabším. SŽ letos nastoupili  

v ročníkách 2000 a 2001, MŽ v 2002 a 2003. Loňská účast obou týmů ve finálové 

nadstavbě letos nevyšla, ale ostudu ve skupině „o záchranu“ neudělali. Týmům se vcelku 

dařilo, podávaly průměrné, někdy až nadprůměrné výkony. Kladně hodnotil především 

dobrou morálku v týmu a pevně doufá, že tito hráči budou do budoucna dobrým 

příslibem nejen pro klatovský hokej. Všichni co se kolem hokeje v této věkové kategorii 

točí, pevně doufají, že druhá sezona plzeňské trenérské posily pana Františka Roubala 

nebude zároveň i tou poslední a že se s hráči znovu v září potká na ledě. Příští rok se opět 

u SŽ čeká účast ve finálové skupině. Dále uvedl, že jeho syn šel letos ke konci sezony na 

výpomoc do Domažlic. Mezi domažlický a klatovským klubem v poslední době vzniká 

dobrá spolupráce, na které by se podle něj dalo do budoucna stavět. 
 

Stadion 

Schůze se zúčastnil i vedoucí Zimního stadionu v Klatovech Pavel Kaňák. Ten 

diskutoval především o budoucích investicích do stadionu. Ty by měly být zaměřené 

především na osvětlení a mantinely. Reagoval také na některé stížnosti s údajně 

nedostatečným osvětlením ledové plochy především během zápasů mládeže. Uvedl, že 

během těchto zápasů osvětlení splňuje normy předepsané svazem pro jednotlivé 

kategorie soutěží. Diskuse byla zaměřena také na alternativní využití plochy v letních 

měsících. Pro to se prozatím optimální využití nenašlo. Není však vyloučeno, že se to do 

budoucna může změnit. Dále přítomné seznámil s tím, že během července by v Klatovech 

měl být led. 

 

 



5. Volná diskuse 

 

O změně diskusního fóra informoval Jiří Zavřel, který přítomným sdělil, že 

fórum na webu HC Klatovy je přibližně od konce března pouze pro registrované. 

Zdůvodnil to tím, že je to především kvůli tomu, že někteří uživatelé využívali fórum  

i během několika minut pod několika různými nicky. Tím na fóru chtěli docílit dojmu, 

že názor jednoho má několik dalších lidí (defakto si psal sám se sebou). Ujistil 

přítomné také s tím, že registrace je bezplatná a informace které při registraci 

poskytnou, zůstávají v anonymitě databáze firmy Esports, která web spravuje (osobní 

údaje nebudou zneužity - viz. zákon o ochraně osobních údajů).  

 

 Zavřel se zmínil i o atmosféře mezi fanoušky během letošní sezony. Ta jak 

uvedl, nebyla letos moc pozitivní. Zejména díky špatným výsledkům hokejistů, ale  

i nedobré informovanosti fanoušků ze strany vedení vznikala mezi fanoušky spousta 

fám. Tyto a jiné věci postupem času znechutily spoustě fanouškům na hokej chodit, 

když už přišli, nebyli ani schopni se soustředit na fandění, ale spíše přišli na hokej 

kritizovat co se dalo (vedení, rozhodčí, časomíra . . . ). I přesto však pochválil ty, kteří 

během sezony na tyto negativa především během zápasu nemysleli a neustále svými 

hlasivkami náš tým podporovali. Byla to zejména rodina Kozáků, Libor Hanus ml., 

Víčko, atd. Pozitivně také hodnotil to, že se fandilo za každého stavu. 

 

 Zavřel dále uvedl, že počet členů fanklubu stále klesá. S tím však upozornil na 

to, že v něm zůstalo opravdu to zdravé jádro, které na hokej (hlavně do kotle) chodí. 

Podle něj by se do budoucna dalo stavět hlavně na mladých fanoušcích, kteří letos 

v hojném počtu na hokej chodili, sdružovali se kolem kotle a přidávali se k fandění. 

Tyto fanoušky chce během příští sezony osobně oslovit a seznámit je s fanklubem  

a všemi akcemi, které pořádá. Doufá, že mnohé z nich dokáže do dění kolem fanklubu 

více zapojit a do budoucna s nimi počítat jako s potenciálními prospěšnými členy 

fanklubu. 

 

 Dále Zavřel také uvedl, že kdyby náhodou se tým SHC v příští sezoně 

nepřihlásil do 2. ligy, ale do kraje, doufá, že většina fanklubáků kvůli tomu nepřestane 

na hokej chodit. S úsměvem na rtech podotkl, že by krajská soutěž měla pozitivum 

především v kratších vzdálenostech na výjezdy. Nicméně však věří, že i v příští sezoně 

druhá liga bude a v kotli se sejde pořádná banda fanoušků. 

 

Schůze byla Jiřím Zavřelem ukončena 5.4.2014 v 19:10 hodin 



Příloha:  

Po schůzi následoval turnaj v bowlingu. Zápisné bylo 70,- Kč (což pokrylo náklady na 

dráhu a ceny pro 1.-3. místo a ceny pro Výjezďáky sezony)  

Výsledky turnaje: 

1. Petr Brtník (128b) 

2. Milan Halada (110b) 

3. Tomáš Kozák (107b) 

4. Radek Čech 

5.-6. Jindra Štraser a Karel Balák 

7. Martin Karlík 

8. Jiří Zavřel 

9. Miroslava Tenglerová 

10. Antoní Bastl 

11. Petr Nový 

12. Josef Škach 

13. Pavel Turhobr 

14. Miroslav Beran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


