
Zápis z výroční schůze občanského spolku  

Fanclub HC Vítkovice po sezoně 2019/20 

 
Místo konání: Ostravar Arena, Ruská 3077/135, Ostrava Zábřeh, tiskové centrum u 

ledové plochy 

Datum konání: 3. srpna 2020 v 17:30 

Zapisovatel:  Klára Macurová (člen vedení Fanclubu) 

Ověřovatel:  Gabriela Musilová (předsedkyně Fanclubu) 

 

Schůze byla zahájena v 17:30. Schůzi vedla předsedkyně Fanclubu Gabriela Musilová. 

Na výroční schůzi dorazilo 44 členů Fanclubu. Jako první byly zodpovězeny dotazy členů 

k minulé sezoně především z pohledu finanční stránky a výjezdů. Kompletní účetnictví za 

sezonu 2019/20 bude do 10.8. 2020 zkompletováno a zasláno všem členům, kteří do tohoto 

termínu pošlou na e-mail fanclub@fanclub-hcv.cz svůj kontaktní e-mail. 

 

Přítomní byli také výkonný ředitel Petr Handl, sportovní ředitel Roman Šimíček a 

manažer klubu Patrik Rimmel. Petr Handl se ujal shrnutí minulé sezony 2019/20 a zároveň 

přidal aktuální informace o dění v sezoně 2020/21. Všichni pak odpovídali na dotazy 

přítomných členů Fanclubu.  

 

Po jejich odchodu se přistoupilo k volbě nového vedení Fanclubu pro následující 

sezonu 2020/2021. Do voleb se zapojilo celkem 5 kandidátů. Každý z nich dostal prostor na 

svou prezentaci, čím by rád přispěl k chodu Fanclubu. Po představení všech zúčastněných 

kandidátů se rozdali hlasovací lístky a mohlo se přistoupit k hlasování. Do vedení Fanclubu se 

dostává všech 5 osob. Kandidáti byli v pořadí tito: Andrzej Chroboczek  Matěj Gregor 

Kamil Janečka, Zdeněk Záboj, Kamil Zvonek  

 

VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ VYPADALY TAKTO: 

Andrzej Chroboczek – 16 hlasů 

Matěj Gregor – 24 hlasů 

Kamil Janečka – 31 hlasů 

Zdeněk Záboj – 30 hlasů 

Kamil Zvonek – 32 hlasů 

 

Po domluvě nově zvoleného vedení se do čela Fanclubu postavil Kamil Zvonek, 

místopředsedou byl zvolen Matěj Gregor, 1. členem se stal Zdeněk Záboj, 2. členem Kamil 

Janečka a 3. členem Andrzej Chroboczek. 

 

Po skončení volby do vedení bylo připomenuto, že si zájemci mohou zakoupit 

permanentní vstupenky na nadcházející sezonu, prodloužit členství ve Fanclubu. Padly také 

otázky na výjezdy, které se budou plánovat a kam. Jeden z plánovaných výjezdů by měl být 

také do Litoměřic, jako rozlučka pro našeho bývalého kapitána, Honzu Výtiska. Další 

autobusové výjezdy budou organizovány dle aktuálního dění kvůli Covidu-19 a zájmu 

fanoušků. Poslední otázkou byl postoj k vracejícímu se hráči, Zbyňku Irglovi. Vedení se 

dohodlo, že postoj k tomuto hráči bude spíše neutrální. Jednoduše, část Fanclubu, která 

k tomuto hráči stále chová zášť, se k němu nebude vyjadřovat, nebude na něj veřejně 
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pokřikovat. Další dotazy ani témata k diskuzi již ze strany členů Fanclubu nevzešly, tudíž se 

schůze mohla ukončit. Po ní ještě probíhal prodej permanentek a platby členských příspěvků.  

 

Ve 20:00 byla schůze oficiálně ukončena.   Dne 4. 8. 2020 v Ostravě 

 

…………………………………………   ………………………………….. 

Klára Macurová (zapisovatel)    Gabriela Musilová (ověřovatel) 

 

PREZENČNÍ LISTINA OSOB PŘÍTOMNÝCH NA SCHŮZI 

Viz příloha dokumentu. 

 

KILOMETROVNÍK 2019/20 

 

1. místo  Miroslav Markovský   (7959 km)   100%sleva 

2. místo   Daniel Ožana    (5156 km)   75% sleva 

3. místo   Gabriela Musilová   (4710 km)   50%sleva 

4. místo  Kamil Zvonek   (4563 km)   25%sleva  

5. místo   Markéta Krhutová   (4518 km)   25%sleva 


