
Zápis ze schůze občanského sdružení Fanklub HC Klatovy 

ze dne 5.9.2014 
 

Přítomní členové: Jiří Zavřel, Marie Kozáková, Tomáš Kozák, Petr Nový, Libor Hanus ml., 

Oldřich Janča, Radek Čech, Miroslav Beran, Marek Prokop. 

 

Nepřítomní členové: Petr Havelka, Václav Hass, František Klištinec, Josef Škach. 

 

Dále bylo přítomno 8 hostů 

 

Schůze byla zahájena prezidentem fanklubu Jiřím Zavřelem v 20:15 hodin. 

 

 

1. Novinky v klatovských týmech HC a SHC 

 

Novinky v týmu SHC Klatovy 

S novinkami v týmu SHC seznámil přítomné jeden z trenérů týmu Lukáš Zdrhal. Ten 

uvedl, že se v týmu značně zlepšila morálka, a to i díky tomu, že během přípravy nebyl kladen 

nárok pouze na fyzickou stránku jednotlivců, ale i na psychiku hráčů. V týmu se prostřídalo 

během přípravy 28 hráčů, ze kterých bude vybráno finálních 21, a to na základě jejich herních 

výsledků, ale i typů osobnosti, aby zapadli do kolektivu týmů a vytvářeli pro něj kladnou 

atmosféru. Dále uvedl, že si natáčel přípravné zápasy, které pak studoval a přizpůsoboval 

podle nich další tréninky. Tým posílí také několik nových tváří, a to například Samoilov, 

Gulimov, Kubeš, Novotný a Křesťan. Nic však zatím ohledně těchto posil není stoprocentní, 

jelikož se budou uzavírat přestupy během pondělka a úterka (8.-9.9.2014). Dále na dotaz 

fanouška uvedl, že by teoreticky byla možnost se spolehnout i na posily z Plzně. Tyto posily 

by se však nejspíše nemohly zapojit do play-off z důvodu neodehrání 50% zápasů v základní 

části sezony. Závěrem poděkoval všem fanouškům za jejich podporu a doufá, že se i letos na 

ni s hráči bude moci spolehnout. 

 

 

 



Novinky v týmech HC 

Muži B , Václav Nauš krátce uvedl, že i letos nastoupí mužské béčko do Krajské ligy 

Plzeňského kraje, a to v sestavě, která bude doplněná o některé odpadlíky z mužského áčka. 

Tento tým bude hrát hokej především za účelem pobavení se a nebude se mermomocí hnát za 

výsledky. V brzké době bude na webu HC rozpis utkání, proto doufá, že si fanoušci najdou 

cestu i na tyto zápasy. 

Junioři, ti na schůzi svého zástupce neměli. Nicméně jak bylo chtíčem na schůzi HC 

Klatovy, nepodařilo se juniory dostat zpět do první ligy, proto nastoupí letos v Krajské lize 

Jihočeského kraje. 

Dorost, podle Prokopa bude dorost nastupovat stejně jako loni v Krajské lize 

Jihočeského kraje, kde bude chtít pokud možno zabojovat o účast v lize dorostu na sezonu 

příští. Ambice pro dostání se do ligy prý tým má, a to jak po herní stránce, tak po psychické. 

Podle něj v týmu pod vedením Radka Krsa vládne dobrá atmosféra, což by se mělo projevit  

i na výsledcích týmu. 

Žáci, podle Jiřího Kuchárika je tým starších žáků slušně obsazen a mohl by vybojovat 

v letošní sezoně slušné výsledky. Dost dětí je i v mladších žácích, avšak jistý propad vidí 

v návaznosti na mladší hokejisty, kdy pod mladšími žáky je znatelný nedostatek dětí mladších 

ročníků, ze kterých bude již příští sezonu těžké doplnit tým mladších žáků. 

 

 

2. Proběhlé akce 

 

Renovace nástěnky 

 Během léta proběhla menší renovace nástěnky fanklubu, která je umístěna před 

vstupem na zimní stadion. 

 

Obnova zimního stadionu 

 Tak jak na minulé schůzi slíbil pan Kaňák, na zimním stadionu proběhlo několik 

úprav, a to zejména WC vedle bistra, nátěr zábradlí a prostor kolem kas. Další úpravy 

v podobě jiných mantinelů, ozvučení, osvětlení atd. by měly proběhnout v budoucnu.  

 

 

 



Fotbálek pro Klokánek 

 Během letošního léta, jak bylo plánováno na minulé schůzi, opět bohužel nedošlo 

k uskutečnění Fotbálku pro Klokánek. To bylo způsobeno podle Zavřela zejména jeho 

časovou indispozicí během letních měsíců. Ten však pevně doufá, že se nějaká podobná akce 

s charitativním účelem povede uskutečnit buďto na čerty, nebo během příštího léta. 

 

 

3. Plánované akce 

 

Sezona 14/15 

 Zavřel přítomné obeznámil s tím, že sezona týmu SHC naplno vypukne 13.9.2014,  

a to domácím zápasem proti Klášterci nad Ohří od 17:30 hodin. Poté také uvedl, že hrací dny 

domácích zápasů zůstávají nadále v sobotu od 17:30 hodin a středy od 18:00 hodin. Dále 

uklidnil obavy přítomných s tím, že by se mohly sobotní domácí utkání krýt s fotbalovými. 

Tyto zápasy by se podle aktuálních rozpisů krýt vůbec neměly, jelikož pokaždé, když se hraje 

doma v sobotu hokej, fotbalisté hrají venku. Ke „krytí“ dojde pouze 1.11.2014, avšak to 

fotbalové utkání začíná v 14 hod a hokejové klasicky v 17:30 hod. Teoreticky by tak nemělo 

dojít k úbytku fanoušků na zimáku kvůli klatovským fotbalovým utkáním. 

 

 Dále přítomné obeznámil s tím, že vstupné na utkání SHC bude 50,- Kč, 40,- Kč pro 

ženy, studenty a důchodce, děti do 15 let budou mít na utkání vstup zdarma. Pro členy 

fanklubu nadále zůstává sleva na jednotlivý vstup 10,- Kč, popřípadě sleva na zakoupení 

permice ve výši 150,- Kč. 

  

Výjezdy 

 V sezoně 14/15 jsou naplánované prozatím dva oficiální výjezdy fanklubu. První se 

uskuteční 20.12.2014 do Slaného na utkání s Řisuty a 17.1.2015 do Sokolova. Další případné 

výjezdy budou předem ohlášeny na webu fanklubu.  

 

Tipovačka 

 Během letošní sezony bude opět možné si tipovat výsledek domácího utkání SHC na 

webu fanklubu. Tipovat může pouze registrovaný, za přesný tip získá dva body a volný vstup 

na příští utkání. Za uhodnutí výhry, remízy, či prohry jednoho z týmu získá 1 body, kdy 



všechny body se sčítají a hráč, mající nejvíce bodů po konci sezony, získá permici na sezonu 

příští.  

 

Fanklubák 

 Zavřel uvedl, že by během letošní sezony chtěl obnovit výdej Fanklubáku, a to 

minimálně 1x za 14 dní, kdy by mělo být několik jeho výtisků zdarma k dispozici 

návštěvníkům na domácích utkáních SHC. 

 

Narozeniny fanklubu 

 V neděli 22.2.2015 oslaví fanklub své 5. narozeniny, ty by se podle Zavřela měly 

pořádně oslavit, proto se na jejich počest s největší pravděpodobností uspořádá turnaj 

v bowlingu, či jiná podobná akce, o které bude veřejnost včas informována. 

 

 

4. Finanční situace fanklubu 

 

 Zavřel uvedl, že ke dni 5.9.2014 se na transparentním účtu, ke kterému může nahlížet 

kdokoliv přes webové stránky, se aktuálně nachází 11 424,- Kč. Na využití těchto finančních 

prostředcích, se přítomní členové neshodli a neodhlasovali žádné jejich využití na 

nadcházející období. Přítomní se shodli pouze na tom, že do budoucna bude nutno investovat 

do nových blan na bubny. Další možné využití finančních prostředků, se navrhne na další 

schůzi fanklubu. 

 Na schůzi zaplatilo několik členů členské příspěvky, které budou v brzké době 

umístěny na transparentní účet fanklubu.   

 

5. Volná diskuse  

 

 Zavřel se v diskusi zmínil o tom, že doposud neproběhl žádný nábor dětí do hokejové 

přípravky. To, že nějaký nábor proběhne, bylo slíbeno na schůzi HC Klatovy, kde bylo 

řečeno, že jejich nábor bude odlišný od (vcelku dost úspěšného) náboru fanklubu před 2 lety. 

Ke dni 5.9.2014 však žádný nábor dětí ještě neproběhl. Zavřel podotkl, že je škoda, že klub 

propásl začátek září k uskutečnění náboru. Jestli ještě nějaký nábor letos proběhne, může být 

dosti obtížné nalákat do něj nové děti, jelikož se většina z nich již v prvním týdnu školního 



roku přihlásila do jiných „kroužků“. Věří však, že klub něco uspořádá a do přípravky se snad 

někdo přihlásí. 

 

Schůze byla ukončena v 21:20 hodin 


