Výroční zpráva

Fanklubu HC Slavia Praha, o. s.
za sezónu 2006/2007

Vážení příznivci Slavie,
uplynulá sezóna nebyla ze sportovního hlediska pro červenobílé barvy ve srovnání s předchozími
ročníky natolik úspěšná. V průběhu základní části se tým dlouho trápil a přímý postup do čtvrtfinále se
zrodil až na poslední chvíli. V něm jsme narazili na soupeře z Českých Budějovic, který byl nakonec o
něco lepším a šťastnějším týmem a sezóna tak pro nás skončila již v polovině března.
Přestože na play-off byly ochozy Sazka Areny velmi slušně zaplněné, během základní části se
návštěvnost oproti minulé sezóně snížila. Počet registrovaných členů fanklubu se zaplacenými
příspěvky sice opět vzrostl, ale ne vždy to bylo na zaplněnosti vyhrazených sektorů znát. Proto
bychom chtěli poděkovat především těm, kteří bez ohledu na výsledky či aktuální umístění v tabulce
navštěvovali zápasy pravidelně a zvláště těm, kteří neváhali za týmem jezdit po celé republice.
I když tentokrát byly i hranice republiky pro fanoušky Slavie malé. Minulé léto navštívili přípravný
turnaj v Norimberku, letos zde Slavia odehraje jeden zápas a i tentokrát se hráči mohou těšit na
podporu fanklubu. Během října se navíc zrodil v hlavách několika našich členů unikátní nápad
navštívit zápas švédské ligy v Malmö, kde v té době hrál bývalý slávista a „enfant terrible“ české
extraligy Radek Duda. I když v zápase nakonec nenastoupil, s fanoušky se setkal. Naši příznivci si
odvezli z netradičního výletu nezapomenutelné zážitky a zanechali ve Švédsku Slavii dobré jméno.
Fanoušci Slavie o sobě dali také vědět vyjádřením nespokojenosti s návštěvností v Sazka Areně a
vyjádřením nesouhlasu s odchodem Tomáše Vlasáka. O tomto tématu bylo již řečeno i napsáno
mnoho a rozebírat ho na tomto místě není patřičné. Tato akce se sice nesetkala na straně vedení klubu
s pozitivní odezvou, nicméně znamenala určitý posun ve vzájemné komunikaci.
Zástupci klubu, jmenovitě prezident RNDr. Miroslav Tvrdý, trenér a generální manažer Vladimír
Růžička a kapitán Josef Beránek se zúčastnili na začátku února valné hromady našeho sdružení, krom
toho proběhlo několik schůzek vedení klubu a představenstva fanklubu. V rámci těchto setkání
zazněla z obou stran celá řada zajímavých nápadů, podnětů a připomínek, díky kterým se můžete
v příští sezóně těšit na celou řadu novinek.
Tou nejpodstatnější je možnost zakoupení permanentní vstupenky do sektorů 106 nebo 107 pro členy
fanklubu do 15.8. za cenu 1300 Kč. Po tomto datu bude cena za tuto permanentku 2000 Kč a budou si
ji moci zakoupit i nečlenové fanklubu. Cena vstupenek na jednotlivé zápasy zůstává 90 Kč, tyto lístky
však budou prodávány všem zájemcům, tedy i mimo fanklub. Všichni majitelé permanentních
vstupenek budou mít navíc další výhody jako např. slevu na parkovné, dva nápoje za cenu jednoho,
dárek, další slevy atd. Výhodnější ceny permanentek i vstupenek budou pro děti a seniory, zavedeno
bude také rodinné vstupné. Do sektorů fanklubu, na krátké strany a do rohů bude možno zakoupit za
zvýhodněnou cenu permanentní vstupenku na 14 utkání dle vlastního výběru. Od září bude možné
zakoupit jednotlivé vstupenky na všechny zápasy základní části. Posun nastává i v oblasti marketingu
klubu, od 1.5.2007 je tato oblast v kompetenci Ing. Jana Kratochvíla, který má dlouholetou zkušenost
z Pardubic. Oblast marketingu samozřejmě bude zahrnovat i spolupráci s fanklubem.
Významnou skutečností, která proběhla na další valné hromadě konané 14.6., je změna stanov a
organizační struktury sdružení. Složení nového vedení najdete v této výroční zprávě, nové znění
stanov je k dispozici na adrese www.hc-slavia.cz/fanklub/fc-stanovy.doc. Na letošním tradičním
setkání fanklubů týmů z celé republiky ve Zlíně bude náš fanklub kandidovat na uspořádání srazu
v roce 2008.
Všichni se již jistě těšíte, až skončí „okurkové období“ a začne nová sezóna. Věřme, že se v ní
dočkáme hodně atraktivních zápasů, skvělé hokejové atmosféry a v neposlední řadě i co nejvíce
radostných chvil z vítězství. K tomu bude potřebovat hlavně vaši podporu.
Lukáš Hykš, místopředseda fanklubu

Přehled hospodaření Fanklubu v sezóně 2006 – 2007
Prostředky vybrané na činnost sdružení
Členské příspěvky

186 333,--

Prostředky vybrané při organizaci výjezdů

36 225,--

Dary

20 000,--

Ostatní příjmy

1 170,20

CELKEM

243 728,20
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Prostředky použité na činnost sdružení
Investice do zájezdů

86 846,50

Administrativa, náklady na provoz FK

15 457,20

Náklady na marketing

61 117,50

Choreografie

33 174,30

CELKEM

193 595,50

Prostředky použité na činnost sdružení
Kč
83 846,50

61 117,50

33 174,30

15 457,20

33 174,30

83 846,50

61 117,50
15 457,20

Investice do zájezdů
Náklady na marketing

Administrativa, náklady na provoz FK
Choreografie

Rozdíl mezi příjmy a výdaji
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243 728,20

Výdaje
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Informace o vedení Fanklubu
Dne 14. 6. 2007 se konala Valná hromada, na které členové valné hromady odvolali
minulé vedení a zvolili nové vedení.
Představenstvo:
Předsedkyně:
Alena Kalinová, narozena 30. 6. 1985
tel. číslo: 775 308 506

4 místopředsedové:

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

Ing. Lukáš Hykš, narozen 15. 12. 1979
tel. číslo: 604 322 859

Marek Leibl, narozen 14. 1. 1967
tel. číslo: 608 670 114

Michael Tomeš, narozen 27. 3. 1989
tel. číslo: 732 864 613

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

