Výroční zpráva
Fanklubu HC Slavia Praha, o. s.
za sezónu 2008 / 2009

Vážení sešívaní přátelé,

sezóna 2008/2009 je za námi a nastal čas k její rekapitulaci. Zatímco extraligové boje odstartovaly
jako každý rok v září, Fanklub Slavie měl napilno již mnohem dříve. Ve dnech 3. – 6. července proběhl
pod jeho záštitou v Praze Klánovicích tradiční sraz hokejových fanoušků. Jednalo se již o 12. ročník.
Akce to byla zdařilá a zúčastnilo se jí více než 200 fanoušků různé klubové příslušnosti od příznivců
extraligových klubů, přes fandy prvoligových a druholigových týmů, až po zástupce polské Osvětimi.
Na tomto místě patří velké poděkování všem organizátorům srazu a sponzorům, bez jejichž přispění
by nebylo možné akci takového rozsahu uspořádat. Dík patří i všem ostatním účastníkům, kteří
přispěli k přátelské a uvolněné atmosféře.

Pro naše hokejisty byl uplynulý ročník dalším úspěšným zápisem do klubové historie. Až na slabší
období v listopadu a prosinci převáděli slávisté velmi dobré výkony a díky tomu se vůbec poprvé stali
vítězi základní části. Ve čtvrtfinále narazili na Vítkovice a ačkoliv v jednu chvíli měli blíže k postupu
Ostravané, z postupu se radovali červenobílí borci. Po vyhroceném semifinále s Plzní dospěl závěr
loňského ročníku nakonec k repríze finále s Karlovými Vary. Tentokrát sice Slavia na úplný vrchol
nevyšplhala a musela se spokojit se stříbrným kovem, i přesto jsme mohli být všichni spokojeni.

Hráči se mohli během play-off opět těšit vydatné podpoře a i díky vám se tak dostali až do bojů o
nejvyšší metu. Velké poděkování v tomto směru patří opět všem, jenž udrželi vysoce nastavenou
laťku z mistrovské sezóny a podíleli se na tvorbě úchvatných choreografií, které byly šperkem
v elektrizující atmosféře vyřazovacích bojů.

Ohlédnutí rovněž zaslouží premiérový a bohužel zatím také derniérový ročník hokejové Ligy mistrů.

I když se nakonec nepodařilo postoupit ze základní
skupiny, Slavia se mezi ostatními týmy rozhodně
neztratila a na své konto si připsala tři vítězství.
Fanoušci měli možnost navštívit švýcarský Zürich a
švédský Linköping a poznat tak i jiné než české
stadióny. Stejně jako hokejisté na ledě zanechali
v zahraničí, co se týče počtu a úrovně podpory,
dobré jméno.

Samozřejmě jsme si vědomi, že vedle pozitivních stránek se našla také negativa. V příští sezóně
bychom chtěli zapracovat na organizaci a propagaci výjezdů tak, aby se jich podařilo uspořádat více a
nedocházelo k jejich rušení. Také bychom chtěli, aby se kotel stal místem především pro fanoušky,
kteří mají zájem Slavii aktivně podpořit a nejsou motivováni pouze cenou lístku. Novinky se dočkáte
v oblasti merchandasingu. Suvenýry již nebude zajišťovat firma Fanzone, ale samotný klub. Fanklub
tak zde, doufejme, bude mít lepší možnost spolupráce.

Do příští sezóny bychom si zároveň přáli, abychom se scházeli na hokejových zápasech minimálně ve
stejném počtu jako loni. Ekonomická krize sice zasáhla dnešní dobu, rozpočty extraligových klubů
nevyjímaje, přesto jsme přesvědčeni o tom, že nadcházející ročník přinese atraktivní podívanou,
kterou stojí za to vidět. Proto neváhejte, zaplaťte si členský příspěvek, přilákejte do fanklubu své
známé a kamarády, kupujte permanentní vstupenky a trénujte své hlasivky.

Na shledanou v září.

Vedení Fanklubu HC Slavia Praha, o. s.

Přehled hospodaření Fanklubu v sezóně 2008 / 2009
Prostředky vybrané na činnost sdružení
Členské příspěvky
Prostředky vybrané při organizaci výjezdů
XII. sraz hokejových fanoušků
Dary
Ostatní příjmy

CELKEM

161 400,00
87 789,00
126 700,00
21 550,00
360,64

397 799,64

Prostředky použité na činnost sdružení
Investice do výjezdů
Administrativa, náklady na provoz FK
XII. sraz hokejových fanoušků
Náklady na marketing
Choreografie

CELKEM

149 051,00
11 969,60
122 514,50
76 105,80
26 566,50

386 207,40

Položka administrativa, náklady na provoz FK zahrnuje poplatky za vedení účtu, poštovné, nákup
kancelářských potřeb (obálek, papíru, cartridge …), nákup laminovacích folií.
Položka náklady na marketing zahrnuje výdaje na výrobu sektorové vlajky, na tvorbu a provoz
webových stránek, příplatek na vlak EC/IC, náklady na reprezentaci (dárkové koše apod.), razítko FK,
organizaci valné hromady, příslušenství k bubnům a megafonu.
Položka choreografie zahrnuje výdaje na barvy, příslušenství na malování, balónky, prskavky, papíry,
papírové role, lepenky, papírové tyče na vlajky, látky na kreslená chorea …
*********************************************************

Rozdíl mezi příjmy a výdaji
Příjmy

397 799,64

Výdaje

385 157,40

ZISK

12 642,24

Rozdíl mezi příjmy a výdaji na organizování výjezdů
Příjmy

87 789,00

Výdaje

149 051,00

Rozdíl

-61 262,00

Obsahem položky výdaje na organizování výjezdů je i položka zbylých lístků, která v sezóně
2008/2009 činila 5 390,00 Kč.

Rozdíl mezi příjmy a výdaji organizování XII. srazu hokejových fanoušků
Příjmy

126 700,00

Výdaje

122 514,50

Rozdíl

4 185,50

Rozdíl mezi příjmy a výdaji v jednotlivých sezónách
Sezóna
2004/2005
2005/2006
2006/2007
2007/2008
2008/2009

Příjmy
137 500,00
206 550,00
243 728,20
283 925,00
397 799,64

Výdaje
109 800,00
175 000,00
193 595,50
270 911,50
385 157,40

Zisk
27 700,00
31 550,00
50 132,70
13 013,50
12 642,24

Informace o vedení Fanklubu
V sezóně 2008/2009 nedošlo ve vedení k žádným změnám. Představenstvo a Dozorčí rada
působí v následujícím složení.

Představenstvo
Předsedkyně:
Alena Kalinová, narozena 30. 6. 1985
tel. číslo: 775 308 506
organizace výjezdů, objednávky dresů, PR

4 místopředsedové:

Miroslav Dvořák, narozen 28. 8. 1962
tel. číslo: 777 818 990
PR, suvenýry

Ing. Lukáš Hykš, narozen 15. 12. 1979
tel. číslo: 604 322 859
evidence členů - seznamy a platby, odpovědi na e-mailové dotazy

Marek Leibl, narozen 14. 1. 1967
tel. číslo: 608 670 114
výroba a distribuce průkazek

Michael Tomeš, narozen 27. 3. 1989

tel. číslo: 732 864 613
organizace výjezdů, objednávky průkazek

Dozorčí rada:

Předseda:

Miloslav Fryml, narozen 10. 9. 1960
tel. číslo: 606 601 709

2 místopředsedové:

Christian Choděra, narozen 24. 4. 1983
tel. číslo: 603 171 975

Martin Šnajdr, narozen 8. 9. 1987
tel. číslo: 728 264 419

