
Zápis ze schůze předsednictva Fan Clubu karlovarského hokeje 
konané dne 21.6.2012 od 19:00 v D. Hopper Baru v Karlových Varech

Přítomni: Robert Bozděch, Daniel Kubelka, Viktor Tůša
Nepřítomni: Jan Matyáš, Radim Pacák, Jan Zíka – všichni omluveni

Navrhovaný program: 
1. Výběr nového loga Fan Clubu
2. Ceny permanentek na novou sezónu – předběžně
3. Šály Fan Clubu
4. Stanovy Fan Clubu
5. Ostatní

Navrhovaný program byl schválen. Zapisovatelem zvolen Daniel Kubelka, 
ověřovatelem Viktor Tůša.

1. Výběr nového loga Fan Clubu
Předsednictvo Fan Clubu vybralo nové logo Fan Clubu, které by mělo 
nahradit stávající, jež již neodpovídá dnešním grafickým standardům. Na 
základě nového loga bude upravena i nová grafická podoba webu Fan Clubu, 
jejíž podoby se dočkáme během nejbližších měsíců.

Logo k nahlédnutí v příloze č.1

2. Ceny permanentek na novou sezónu – předběžně
Cena členských příspěvků byla stanovena na 400 Kč, tedy zůstává stejná 
jako v předchozí sezoně.

Základní cena permanentní vstupenky činí 1600 Kč.
Pro stávající členy se od ceny permanentky jako každý rok odečte sleva 
dle odjetých kilometrů, tuto sezonu bude sleva 0,25 Kč / 1 km . 
Konkrétní ceny permanentek pro jednotlivé členy budou k dispozici v 
nejbližších dnech.

3. Šály Fan Clubu
I pro letošní sezonu by Fan Club rád vydal sérii fanclubáckých šal. 
Předběžná cena se bude dle objednaného množství pohybovat mezi 150 Kč – 
200 Kč. V nejbližší době se již začne pracovat na grafické podobě šal.

4. Stanovy Fan Clubu
Vzhledem ke změně personálního složení předsednictva Fan Clubu, došlo ke 
změně stanov Fan Clubu v bodě 7.4 týkající se složení předsednictva Fan 
Clubu. Tyto změny byly předsednictvem Fan Clubu jednomyslně schváleny.

5. Ostatní
Předsednictvo Fan Clubu se také pokusí domluvit s vedením klubu na 
možnosti využívání volných reklamních ploch KV areny.
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Schůze ukončena ve 20:00

Zapsal: Daniel Kubelka

Ověřil: Viktor Tůša

Předseda Fan Clubu: Viktor Tůša


