Zápis ze schůze předsednictva Fan Clubu karlovarského hokeje
konané dne 21.5.2009 od 18:00 v D. Hopper Baru v Karlových Varech
Přítomni: Robert Bozděch, Zoran Jančo, Ladislav Janoušek, Daniel Kubelka, Jan Matyáš, Vít Němec,
Viktor Tůša
Nepřítomni: Jan Zíka – neomluven
Hosté: Radim Pacák
Program schůze:
1. Permanentní vstupenky na novou sezonu a členské příspěvky
2. Členové Fan Clubu – příjem nových členů
3. Finanční nabídka od města
4. Stanovy Fan Clubu
5. Šály Fan Clubu
6. Volná diskuze
Navrhovaný program byl schválen. Schůze byla zahájena v 18:00, zapisovatelem zvolen Daniel Kubelka,
ověřovatelem Viktor Tůša.

1. Permanentní vstupenky na novou sezonu a členské příspěvky
Cena členských příspěvků byla stanovena na 500Kč.
Cena permanentní vstupenky není v tuto chvíli známa, odhaduje se ve výši 1500 – 2000 Kč.
Celkem tedy stávající člen Fan Clubu (dále jen FC) zaplatí dohromady 2000 – 2500 Kč za permanentní
vstupenku a členský příspěvek dohromady.
Pro stávající členy FC však bude vypočítána sleva na permanentní vstupenku dle odježdených výjezdů z
předcházející sezony, avšak pouze ze základní části (!!!). Pro slevu bude vyhotoven kilometrovník a podle
výše odjetých kilometrů bude propočítána odpovídající sleva. Tato sleva se ovšem nebude týkat nových
členů vstupujících do FC.

2. Členové Fan Clubu – příjem nových členů
Členové, kteří budou nově vstupovat do FC, navíc uhradí k již výše zmíněným položkám vstupní poplatek do
FC, jehož hodnota byla stanovena na 300Kč.
Pro nově vstupující členy bude rovněž připraven dotazník, který žadatelé o vstup do FC vyplní.
V případě vysokého zájmu veřejnosti o připojení k FC, bude tento dotazník hrát zásadní roli při přijímání
nových členů do FC.

3. Finanční nabídka od města
Členové předsednictva byli informováni o možném finančním daru od města Karlovy Vary. Karlovarskému
fanclubu byla nabídnuta částka přibližně 50.000 Kč na nákup předmětů souvisejících s jeho činností.
Předsednictvo rozhodlo, že částka bude použita na nákup nových bubnů, blan, paliček, barev a papíru na
výrobu chorea. V případě přebytku, zbytek peněz se použije na výrobu několika vlajek.

4. Stanovy Fan Clubu
Předsednictvo se dohodlo, že bude nutné předělat stávající stanovy FC, neboť v několika bodech nejsou
aktuální. Po přepracování budou stanovy FC zaslány na MVČR ke schválení a poté s nimi budou
obeznámeni všichni členové FC.

5. Šály Fan Clubu
Předsednictvo FC rozhodlo, že pro příští sezonu budou opět vyrobeny fanclubácké šály. S grafickým
návrhem budou členové FC obeznámeni na nejbližší členské schůzi. Prodávat se budou mezi členy FC za
symbolickou cenu.

6. Volná diskuze
Předsednictvo rozhodlo, že přihlásit se na výjezd bude možné pouze přes web www.kfce.cz nebo
prostřednictvím sms zpráv.
Dále bylo rozhodnuto, že se již nebude vyhlašovat kategorie ,,Rodin“ v Lize výjezdů.
Také bude nutné vyprat sektorovou vlajku, o to se postará některý z členů předsednictva FC.
Bylo taktéž rozhodnuto o termínu nejbližší členské schůze. Termín byl stanoven na čtvrtek 25.6.2009, čas a
místo setkání budou dodatečně upřesněny.
Rovněž byla uzavřena sázka mezi Janem Matyášem a zbylými členy předsednictva. Jan Matáš tvrdí, že
pokud se na příští sezonu prodá víc jak 4000 permanentních vstupenek, zaplatí zbylým členům
předsednictva 10 piv.
Schůze byla ukončena ve 20:00.
Zapsal: Daniel Kubelka
Ověřil: Viktor Tůša
Předseda Fan Clubu: Viktor Tůša

