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Vážení sportovní přátelé, 
 
je za námi další sezóna urputných hokejových bitev, krásných brankářských zákroků, nádherných 
kombinačních akcí, střel na bránu i mimo ní, úspěchů i pokoření. Stejně jako každý rok se i letos 
pustilo čtrnáct týmů do boje o hokejový vrchol. Slavia byla již tradičně jedním z favoritů na zisk 
titulu a bylo vidět, že svůj cíl bere vážně. Již brzy se usadila na prvním místě tabulky, z kterého jí 
sesadili až těsně před koncem základní části Bílí Tygři z Liberce. Těm se ale z prvního místa 
zatočila hlava a po jejich konci v počátcích vyřazovacích bojů se zdálo, že už Slavii nestojí nic 
v cestě. 
  
Stalo se ale něco, na co se čekalo již dlouho, a co všichni Pražané očekávali se zadrženým 
dechem. O střetnutí dvou pražských „S“ ve finálové sérii se psalo i v daleké Americe. Hrál se 
krásný hokej plný dramatických obratů, obě pražské haly byly plné fanoušků a diváci si jistě přišli 
na své. Vyhrát ale mohl jen jeden a k velké nelibosti fanoušků Slavie se vítězem stala Sparta. 
Prohra ve finále a ještě k tomu s největším a odvěkým rivalem zaplavila každého slávistu velkým 
smutkem. S odstupem času nás ale všechny přepadla radost nad krásným a kvalitním hokejem, 
kterým nás náš tým celý rok bavil. Nebuďme tedy nenávistiví k našim neoblíbeným soupeřům a 
radujme se nad hrou našich hráčů, kteří celý rok dřeli pro naše potěšení. 
 
Všichni také byli zvědaví, jak se na úrovni ligy projeví odchod nejlepších hráčů do zámoří. Mnozí 
předpovídali, že česká liga ztratí svou úroveň a nebude se na co koukat. Opak byl však pravdou 
a místo hvězd, které se opět rozzářily v zámoří, se objevili (staro)noví hrdinové extraligy, aby 
rozjásali hokejové srdce nejednoho fanouška.  
 
Fanklub hokejové Slavie završil již pátý rok své existence a stejně jako v předcházejících letech 
se i letos udála spousta příjemných změn. Po přípravách, které se započali již v minulé sezóně, 
se nám s pomocí věrných fanoušků podařilo zrealizovat „slávistický koutek“. Příjemné místo, 
které slouží k navození atmosféry před zápasem, k vychutnání triumfu nebo zapití žalu po 
zápase, se nachází jen kousek od naší arény. Doufám, že i v následující sezóně bude hojně 
využíváno fanoušky všech věkových skupin a jenom přispěje k ještě větší soudržnosti fanklubu.  
 
Musím také ocenit touhu našich fanoušků následovat svůj hokejový tým i na nejvzdálenější místa 
naší republiky. Poprvé v historii fanklubu, a troufám si tvrdit i v historii Slavie, bylo na každém 
zápase několik fanoušků, kteří čestně hájili barvy HC Slavia Praha. Povedlo se to i díky těm, kteří 
nám pomáhali s organizací výjezdů a nelitovali svého času. Ať už se jelo autobusem nebo 
vlakem, výjezdy byly vždy zážitek, který stál za to. I proto mě těší zájem fanoušků, kteří se na 
takový výlet rozhodnou jet a nezbývá než doufat, že takových fanoušků bude v budoucnosti co 
nejvíce.  
 
Od přesunu ze stařičkého, ale milovaného Edenu již uplynula nějaká doba. Domácí atmosféru už 
nenavodí pouhé skandování oblíbených pokřiků, ale je nutné něco navíc. Nejednou se tedy 
v novinách objevily fotografie z vroucího „kotle“ našich fanoušků. Nebylo to ale kvůli hrubým 
bitkám vlasuprostých barbarů, na které jsme zvyklí z fotbalových stadionů, ale díky vkusné a 
nápadité choreografii. Bez té si již nelze atmosféru hokejového utkání představit. Chtěl bych 
poděkovat členům fanklubu, kteří se podílejí na tvorbě choreografie, ale i těm, kteří se jako jeden 
muž (a jedna žena) podílejí na její realizaci.  
 
S tím souvisí i výzdoba sektorů, které v Sazka Aréně náleží členům fanklubu. Tato výzdoba 
vznikla jako plod společné spolupráce Fanklubu HC Slavia Praha a společnosti Sazka. Určitě je 
dobře, že fandíme v prostředí, které je nám svou výzdobou blízké a které dobře reprezentuje náš 
klub. 
 
Závěrem bych chtěl ještě upozornit na dobrou spolupráci, která probíhá mezi fankluby 
jednotlivých hokejových týmů a díky níž se i letos koná sraz fanklubů - tentokrát v Liberci. 
Doufám, že účast fanoušků Slavie nebude zanedbatelná a že budou vzorně reprezentovat 
červenobílou barvu. Přejme si, aby sezóna 2006/2007 byla ještě úspěšnější než ta uplynulá - jak 
po stránce sportovní, tak po stránce organizační…  
 

Filip Horák, 2. místopředseda fan - clubu 



 

 

Přehled hospoda ření Fan – clubu v sezón ě 2005-2006 
 
 

Prost ředky vybrané na činnost sdružení 
Členské příspěvky 168 600,-- 

Prostředky vybrané při organizaci výjezdů 34 250,-- 

Reklama 3 500,-- 

Ostatní 200,-- 

CELKEM 206 550,-- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prost ředky použité na činnost sdružení 
Investice do zájezdů 71 900,--

Administrativa, náklady na provoz FC 20 800,--

Náklady na marketing 41 100,--

Choreografie 41 200,--

CELKEM 175 000,--

Výdajový graf

41%

12%

23%

24%
Investice do výjezdů

Administrativa, náklady
na provoz FC

Náklady na marketing

Choreografie

Příjmový graf

17%

0%

2%

81%

Členské příspěvky

Prostředky vybrané při organizaci
výjezdů

Reklama

Ostatní



 

 

 
 
 

 
 

Informace o vedení Fan – clubu 
 
 
Současné vedení (k 30. 6. 2006): 
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 
Adam Příhoda, narozen 27. 5. 1985 
Michael Tomeš, narozen 27. 3. 1989 
 
 
Změny ve vedení b ěhem sezóny 2005/2006: 
31. 1. 2006 – odstoupení člena Představenstva Ing. Jakuba Charváta 
16. 2. 2006 – na uvolněnou pozici 5. člena Představenstva zvolen Michael Tomeš 
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