
Zápis ze XXIII. členské schůze Fan Clubu karlovarského hokeje 
konané dne 6.2.2009 od 17:30 v restauraci Tomares v Karlových Varech

 Počet členů – 87
 Přítomno – viz Prezenční listina ( příloha č.1 )
 Hosté – viz Prezenční listina ( příloha č.1 ) 

 Navrhovaný program : 
1. Přivítání hostů a členů Fan Clubu ( Ladislav Janoušek )
2. Finanční zpráva 2008 ( Viktor Tůša ) 
3. Podmínky členství ( Ladislav Janoušek )
4. Liga výjezdů ( Robert Bozděch )
5. Webové stránky ( Viktor Tůša )
6. Slovo členů Fan Clubu
7. Diskuze
8. Závěr

 Navrhovaný program byl schválen. 

1. Přivítání hostů a členů Fan Clubu
Viktor Tůša zahájil schůzi v 17:30.
Zapisovatelem určen Daniel Kubelka, ověřovatelem Viktor Tůša.
Ladislav Janoušek přivítal všechny přítomné na XXIII. členské schůzi Fan Clubu 
karlovarského hokeje.

2. Finanční zpráva 2008 
Viktor Tůša nemohl přednést finanční zprávu za rok 2008 v plném znění, neboť stále 
neobdržel potřebné podklady od předchozího vedení Fan Clubu. Mohl tak pouze 
přítomným sdělit, že na účtu Fan Clubu karlovarského hokeje ( dále už jen KFCE ) se k 
31.1.2009 nachází zhruba 70.000 Kč. Dále upozornil, že pokud neobdrží od klubu 
potřebné faktury, nemůže investovat do výjezdů.
Členové byli upozorněni, že autobusový zájezd na venkovní utkání bude vypraven pouze v 
případě dostatečného počtu přihlášených ( více než 30 ) . Pokud se zájezd autobusem 
neuskuteční, mohou členové požádat vedení KFCE o finanční příspěvek na cestu autem.  

Byl zmíněn autobusový zájezd do Č. Budějovic (17.2.2009). Pokud bude více jak 35 
přihlášených, bude cena pro člena 100Kč. 

3. Podmínky členství 
Ladislav Janoušek připomněl členům podmínky členství ve fanclubu :

• Aktivní účast v sektoru při domácích utkáních
• 5 výjezdů
• Účast na členské schůzi KFCE 2x za rok
• Propagovat dobré jméno KFCE

4. Liga výjezdů 

Členové byli upozorněni , aby nahlásili své výjezdy p. Bozděchovi



5. Webové stránky
Viktor Tůša zopakoval členům, že od listopadu 2008 má KFCE nové webové stránky 
                                                         www.kfce.cz
Požádal členy, aby opětovně vyplnili přihlášku na webových stránkách a to z důvodu 
aktualizace dat jednotlivých členů.
Členům KFCE bylo doporučeno aby se na výjezdy hlásili především na webových 
stránkách KFCE , pokud tak nemohou učinit, tak ať se hlásí prostřednictvím SMS zpráv p. 
Bozděchovi nebo p. Tůšovi.

6. Slovo členů Fan Clubu
 a) Jan Zíka ( choreo ) 
Jan Zíka vysvětlil přítomným, z jakých důvodů letos nebyla na domácích zápasech 
připravena choreografie. Odůvodnil to především neochotou lidí jít něco dělat. 

 b) Ladislav Janoušek 
Ladislav Janoušek upozornil členy, aby svým chováním při zápasech nekazili dobré jméno 
Fan Clubu. Zároveň poprosil členy, aby se k sobě všichni chovali jako lidi.

 c) Tomáš Lengö 
Tomáš Lengö se ptal vedení KFCE podle jakých kriterií budou lidé přihlašování na výjezdy 
na utkání vyřazovací části ( PlayOff ). Vedení KFCE sdělilo, že člen KFCE, který má 
odježděno méně výjezdů má  stále přednostní právo na výjezd na PlayOff než nečlen s 
více výjezdy. Vedení KFCE tento krok odůvodnilo tím, že nečlen měl celou sezonu stejnou 
možnost jako kdokoliv jiný se do Fan Clubu přihlásit. 

Dále Tomáš Lengö připomněl inicident mezi ním a Martinem Gazárkem, který se udál na 
výjezdu do Liberce dne 1.2.2009. Vzhledem k tomu, že oba účastníci sporu měli na 
incident různý názor , byli vedením KFCE potrestáni výstrahou za hanobení dobrého 
jména fanclubu.

7. Diskuze
Ve všeobecné diskuzi člen Fan Clubu Lukáš Haas přišel s nápadem uspořádat před 
prvním mistrovským utkáním v nacházející sezoně pochod fanoušků od současného 
zimního stadionu k tomu novému (KV Arena) . Jeho nápad vzbudil mezi přítomnými velký 
ohlas a Ti se dohodli, že se pokusí tento nápad zrealizovat.

8. Závěr
Závěrem schůze se členové dozvěděli, že příští členská schůze KFCE by se měla 
uskutečnit v období června nebo července. Na příští schůzi by se měly řešit záležitosti 
ohledně nadcházející sezony ( permanentky aj. )

Viktor Tůša ukončil schůzi v 19:00.
 
Zapsal : Daniel Kubelka

Ověřil : Viktor Tůša

Předseda KFCE : Viktor Tůša   

http://www.kfce.cz/



