
Zápis ze schůze předsednictva Fan Clubu karlovarského hokeje konané 
dne 4.6.2009 od 18:00 v D. Hopper Baru v Karlových Varech

Přítomni: Robert Bozděch, Ladislav Janoušek, Daniel Kubelka, Jan Matyáš, Vít Němec, Viktor Tůša
Nepřítomni: Zoran Jančo – omluven, Jan Zíka – omluven 
Hosté: Iveta Janoušková, Tomáš Lengö, Milan Skoupý

Program schůze: 
1. Cena permanentních vstupenek a členských příspěvků pro sezonu 2009/2010
2. Příjem nových členů – dotazník
3. Stanovy Fan Clubu
4. Finanční nabídka od města
5. Členská schůze Fan Clubu
6. Letní fotbalový turnaj fanoušků
7. Volná diskuze

Navrhovaný program byl schválen. Schůze byla zahájena v 18:00, zapisovatelem zvolen Daniel Kubelka, 
ověřovatelem Viktor Tůša.

1. Cena permanentních vstupenek a členských příspěvků pro sezonu 
2009/2010
.
Cena členských příspěvků byla stanovena na 400 Kč, tedy zůstává stejná jako v předchozí sezoně.

Základní cena permanentní vstupenky činí 2000 Kč.

Pro stávající členy Fan Clubu se od této částky odečte sleva dle odjetých kilometrů z výjezdů v základní části 
extraligy v předchozí sezoně.
Za každý jeden odjetý kilometr (počítá se jen jedna cesta!! tzn. např. K. Vary → Praha 130km, NE! 260) se 
od ceny permanentní vstupenky odečte 0,3 Kč.
Tento koeficient byl vypočítán jako výsledek podílu mezi cenou permanentní vstupenky a maximálním 
možným počtem odjetých kilometrů v zákl. části soutěže a zaokrouhlen na jedno desetinné místo, konkrétně 
tedy 
                               2000(Kč) / 6300(km) = 0,3 Kč / 1km
Poté byla ještě výsledná cena zaokrouhlena tak, aby byla dělitelná 50, pro lepší přehlednost. Ceny byla 
samozřejmě zaokrouhlena směrem dolů.

Na nově vstupující členy do Fan Clubu se žádná sleva nevztahuje a tudíž zaplatí cenu za permanentní 
vstupenku a členský příspěvek v plné výši, plus navíc ještě vstupní poplatek do Fan Clubu, 
tzn.   2000(permanentka) + 400(členský příspěvek) + 300(vstupní poplatek), celkem tedy 2700 Kč.

Celkovou částku lze zaplatit ve 2 splátkách, avšak permanentní vstupenka bude vydána až po zaplacení 
celé částky – platí pro nové i stávající členy.

Noví členové Fan Clubu mohou uhradit částku pouze převodem na účet. 
Stávající členové platí také převodem na účet, avšak ve výjimečných případech mohou zaplatit i hotově.

2. Příjem nových členů - dotazník

Předsednictvo vypracovalo dotazník, určený novým členům vstupujícím do Fan Clubu. Na tento dotazník 
bude brán ohled, v případě vysokého zájmu lidí o vstup do Fan Clubu. Rovněž jej vyplní členové, kteří se v 
základní části předchozí  sezony nezúčastnili ani jednoho výjezdu.

3. Stanovy

Předsednictvo se dohodlo na některých změnách ve stávajících stanovách Fan Clubu. Tyto změny budou 
zapracovány do stávajících stanov a stanovy v celém znění budou předány členské schůzi ke schválení.

4.  Finanční nabídka od města



Byla dopracována konečná podoba objednávky. Z nabízených peněz se zaplatí nové bubny, blány a papír na 
choreo. Barvy a případně vlajky se zakoupí z peněz Fan Clubu, jako každý rok.

5. Členská schůze Fan Clubu 

Předsednictvo se dohodlo, že členská schůze Fan Clubu se uskuteční ve čtvrtek 25.6.2009 od 16:30 v 
restauraci Tomares (bývalá Morava) ve Stará Roli.

6. Letní fotbalový turnaj fanoušků

Předsednictvo bylo jedním z hlavních pořadatelů p. Milanem Skoupým informováno o přípravě Letního 
fotbalového turnaje hokejových fanoušků, který se bude konat 1.8.2008 v Děpoltovicích.
Zároveň byli členové předsednictva požádáni o sehnání věcných darů od sponzorů, za dary je možnost 
vyvěšení reklamy v areálu fotbalového hřiště a tudíž propagace sponzorů na celém turnaji.

7. Volná diskuze

Viktor Tůša informoval předsednictvo, že vedení hokejového klubu HC Energie Karlovy Vary, bude finančně 
dotovat autobusy pouze do několika měst a to konkrétně – Praha, Kladno, Plzeň, Litvínov a Mladá Boleslav 
a jednou také výjezd do Brna.
Tento krok odůvodnilo vedení klubu ekonomickou krizí.
Vedení Fan Clubu zvažuje, že výjezdy do zbylých destinací bude dotovat ze svých peněz a to ve formě 
příspěvku na benzín pro řidiče jednotlivých aut, kteří se vydají za hokejem. 
Rozhodnutí o tomto tématu však bylo prozatím odloženo na některé z příštích zasedání předsednictva.

Schůze byla ukončena v 19:30.

Zapsal: Daniel Kubelka

Ověřil: Viktor Tůša

Předseda Fan Clubu: Viktor Tůša


