
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Výroční zpráva Fan-clubu HC Slavia o.s. za 
sezónu 2004/2005 

 



Vážení příznivci Slavie, 
 
uplynulá sezóna byla pro náš klub i fan-club v mnoha směrech průlomová. Stěhování ze 
stařičkého a útulného, ale svým prostředím již důstojnému diváckému zázemí nedostačujícího 
Edenu, s sebou přineslo řadu změn. Ne všichni tyto změny vzali pozitivně, zvláště po finálové 
sérii se Zlínem. Smyslem naší činnosti však je podporovat Slavii kdekoliv, a tak jsme přechod 
do nového prostředí museli akceptovat. Sezóna byla výjimečná i v tom, že se díky výluce 
v NHL v našem dresu představily hvězdy, které bychom mohli jinak vidět pouze v Americe a 
v Kanadě. 
 
Nové a kulturní prostředí s dostačující diváckou kapacitou spolu s lákadlem v podobě  hráčů 
světového formátu se podílely na radikálním zvýšení návštěvnosti zápasů Slavie, které 
předčilo veškerá očekávání. Nelze samozřejmě opomenout invaze fanoušků hostí, zvláště 
z Pardubic a Plzně, přesto se však ukázalo, že lidí se slávistickým hokejovým srdíčkem je víc 
než dost. Nejvíce to bylo znát při čtvrtfinálové sérii s Libercem, i když nedopadla podle 
našich představ. Do Sazka Areny si našli cestu zástupci snad všech generací. Nutno přiznat, 
že mnozí z nich by do Edenu vzhledem k nedostačující kapacitě míst k sezení nepřišli. Týká 
se to zejména starší generace a rodin z dětmi. Každého slávistu musí jistě potěšit, když vidí 
„špunta“, který sice činí sotva své první krůčky, ale už má na sobě slávistický dres.  
S výchovou se zkrátka musí začít od nejútlejšího věku.   
 
Nárůst návštěvnosti  se samozřejmě projevil i na růstu členské základny našeho fan-clubu. 
Z relativně malého spolku nejvěrnějších fanoušků se během roku stal svým počtem oficiálně 
registrovaných členů největší hokejový fan-club v republice.  Na konci sezóny čítala členská 
základna více než 500 členů. Pro vedení fan-clubu tato radikální změna byla velkou 
zatěžkávající zkouškou. A každá zatěžkávající zkouška s sebou nese pozitivní i negativní 
průvodní jevy.  
 
Za pozitivní považujeme zejména úroveň podpory našeho týmu, díky níž se mnohdy podařilo 
vytvořit skvělou atmosféru v celé hale, i když ta svými parametry a velikostí pro bouřlivé 
prostředí není příliš uzpůsobena. Za to musíme poděkovat vám všem. V této souvislosti nelze 
opomenout nákup nové soupravy bubnů, která je nezbytnou výbavou každého hokejového 
fan-clubu. Vážíme si také navázání komunikace se společností Sazka a efektivnější 
komunikace s klubem. Díky tomu se nám podařilo uspořádat pro fanoušky unikátní prohlídku 
Sazka Areny a vánoční setkání s hráči v restauraci Lokomotivka.  V neposlední řadě nás těší, 
že máte zájem podporovat Slavii i na ledě soupeřů a to i ve vzdálenějších městech na Moravě, 
což dříve nebývalo zvykem. 
 
Jsme si samozřejmě vědomi i nedostatků, které se objevily a na jejichž odstranění již nyní 
pracujeme. Týká se to zejména způsobu distribuce členských legitimací, evidence plateb a 
délky zřizování členství nových zájemců. Rovněž bychom se s vámi rádi častěji setkávali i 
mimo brány hokejového stadionu, jako tomu bylo v klubu Bowling 19. Zde jsme dostali 
možnost vytvořit slávistický koutek. Věříme, že se nám tento projekt podaří zrealizovat a že 
se zde budeme setkávat pravidelněji. V rámci těchto setkání bychom přivítali aktivitu i z vaší 
strany, především vaše návrhy a náměty pro naši další činnost. 
 
Věříme, že v příští sezóně se budeme setkávat v hojném počtu a vy budete tím šestým 
hráčem, který pomůže naší Slavii postoupit co nejdále. 
 

                           Lukáš Hykš, 1. místopředseda fan-clubu 
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Přehled hospodaření Fan-clubu v sezóně 2004-2005 
 

Prostředky vybrané na činnost sdružení 
členské příspěvky 107 000,- 
prostředky vybrané při organizaci zájezdů 28 150,- 
dary fyzických a právnických osob 2380,- 
celkem 137530,- 
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Prostředky použité na činnost sdružení 
Investice do zájezdů 19950,-
Administrativa, náklady na provoz 27930,-
Náklady na marketing 37670,-
Dotace sportovního klubu FC Slavia Praha 24250,-
celkem 109800,-
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Srovnání příjmů a výdajů
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Informace o vedení Fan-clubu  
Současné vedení (ke 30.6.2005): 
prezident: Tomáš Vochozka, narozen 9.4.1981 
 
představenstvo: 
předseda: Alena Kalinová, narozena 30.6.1985 
1. místopředseda: Ing. Lukáš Hykš, narozen 15.12.1979 
2. místopředseda: Filip Horák, narozen 9.11.1983 
Ing. Jakub Charvát, narozen 23.5.1978 
Adam Příhoda, narozen 27.5.1985 
 
Změny ve vedení během sezóny 2004/2005 
5.3.2005 – na uvolněnou pozici 5. člena představenstva zvolen Adam Příhoda 
22.2.2005 – odstoupení předsedy Jana Čekala, předsedkyní se stala Alena Kalinová, 1. 
místopředsedou Lukáš Hykš, 2. místopředsedou Filip Horák 
17.9.2004 – odstoupení Miroslava Hofbauera z Rady vedoucích, na uvolněnou pozici zvolen 
Jakub Charvát 
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