PŘÍLOHY
Příloha č. 1 – Rozhovor s místopředsedou klubu TJ Sokol Nové Veselí panem
Mgr. Zdeňkem Maternou.
Návštěvnost a fanoušci
Jak je klub spokojen s návštěvnostní na domácích utkáních?
„Návštěvnost jednotlivých utkání je vysoká. Vzhledem ke kapacitě haly je většina zápasů
téměř vyprodaná. Samozřejmě jsou méně atraktivní utkání, ať už jde o soupeře či utkání
během pracovního týdne. Obecně jsme však s návštěvností spokojeni.“
Jak se obvykle snažíte přilákat do hlediště více fanoušků?
„Jedním z nástrojů je prezentace pozvánek na domácí utkání ve spolupráci s Hitrádiem
Vysočina, které má velký dosah. Pokud jde o oslovení místních fanoušků, stále u nás
funguje místní rozhlas, kde jsou pozvánky taktéž prezentovány. Co je dnes hlavním
nástrojem, je samozřejmě prezentace v médiích a online komunikace směrem
k fanouškům. Jedním z cílů je oslovit fanoušky do takové míry, aby navštěvovali domácí
utkání pravidelně a budovali si s klubem silnější vztah, například zakoupením
permanentní vstupenky.“
Jak velkou část návštěvníků reprezentují majitelé permanentních vstupenek?
„Aktuálně v této sezóně evidujeme zhruba 70 majitelů permanentních vstupenek.“
Marketingová komunikace
Jaké jsou vaše nejčastější nástroje ke komunikaci s fanoušky?
„V dnešní digitální době jde samozřejmě nejčastěji o online nástroje – ať už webové
stránky, či profily na sociálních sítích jako je Facebook nebo Instagram. Vzhledem
k značnému množství fanoušků starší generace, která tyto formy využívá spíše sporadicky
či někteří vůbec, jde často i o určitou formu osobní komunikace přímo v hale.“
Co je cílem marketingové komunikace klubu?
„Naším cílem je budovat značku novoveselské házené, vytvářet pozitivní obraz našeho
klubu, rozvíjet tradici házené a klubových hodnot. S tím souvisí také vytváření pouta mezi
námi a našimi fanoušky, kteří se budou cítit součástí našeho klubu. Budou pravidelně
navštěvovat naše zápasy a aktivně při hře podporovat, tedy zvyšovat diváckou návštěvnost

a fanouškovskou základnu. Kromě toho vytvářet zisk finančních a materiálních
prostředků k činnosti a dalšímu rozvoji klubu.“
Na jakou cílovou skupinu fanoušků především směřuje klubová komunikace?
„Hlavní cílovou skupinou jsou „dlouhodobí“ fanoušci, kteří klub podporují již od nižších
lig, ještě než jsme postoupili do extraligové soutěže. Většina z nich jsou muži aktivní na
internetu či sociálních sítích. Tomu odpovídají i naše komunikační kanály, které jsem
zmiňoval. Přirozeně však komunikujeme i k dalším cílovým skupinám, ať už ke skupině
fanoušků, která roste s popularitou klubu a jeho úspěchy – fanoušci z celého regionu,
nejen nejbližšího okolí Nového Veselí. Případně k oslovení nových potenciálních
fanoušků – ať už mluvíme o ženách nebo například rodičích vzhledem k náborům malých
hráčů, kteří se také stávají fanoušky.“
Jak vysoké jsou orientačně náklady klubu na marketingovou komunikaci během
jedné sezóny?
„V této oblasti je to složité, klub nemá takový rozpočet, aby mohl vytvářet nákladné
kampaně a podobně. Rozpočet je tvořen z velké části čerpáním grantů, ať už z Kraje
Vysočina nebo prostřednictvím MŠMT. Tyto prostředky nelze k marketingu použít. Část
zdrojů, která je od sponzorů, může být tedy věnována na marketingové aktivity, což
samozřejmě limituje naše možnosti.“
Zmiňujete značně omezený rozpočet, upřednostňujete tedy v této oblasti kvalitu nad
kvantitou?
„Pochopitelně, i když máte větší rozpočet a více například komunikačních kampaní,
chcete kvalitní marketingovou komunikaci. Snažíme se novou atraktivní formou zaujmout
naše fanoušky a partnery. Jde nám o originalitu a zajímavé nápady, které můžeme
realizovat i s vynaložením nižších nákladů. Stejně tak se od toho odvíjí také způsob
komunikace – tedy online nástroje a podobně.“
Marketingové kampaně
Vnímáte po dílčích komunikačních kampaních zvýšení povědomí a zájmu o klub?
„Uvedu v této souvislosti příklad a zhodnotím jednu konkrétní kampaň, například
aktuální akci „Všichni v červeném“. Její úspěch určitě zásadním způsobem ovlivňuje
událost, se kterou je spojená. Tato kampaň vznikla v souvislosti s historicky první účastí
našeho klubu v evropském poháru a měla tudíž velký dosah nejen v našem klubu,

Kraji Vysočina ale i v prostředí házené v celorepublikovém měřítku. Obecně však
vnímáme pozitivní ohlasy a větší dosah, což dokládá například i kolování hastagů s hesly
na sociálních sítích.“
Máte v nejbližších týdnech v plánu nějaké nové komunikační kampaně?
„Jak jsem již zmiňoval, aktuálně stále běží kampaň „Všichni v červeném“. V prosinci
máme v plánu komunikační kampaň „Srdce pro hospic“ ve spolupráci s Oblastní
charitou Žďár nad Sázavou. Velká pozornost je však upřena k příštímu roku, kdy náš klub
oslaví významné výročí 50 let činnosti.“
Co plánujete za komunikaci v rámci těchto oslav, máte už nějakou představu?
„Konkrétní postupy a kroky samozřejmě teprve plánujeme. Představu však postupně
začínáme tvořit už nyní. Rádi bychom například oslovili všechny naše členy, kteří prošli
klubem za celou dobu jeho historie. Chceme tomuto jubileu věnovat patřičnou pozornost.
Součástí akce budou samozřejmě také naši partneři a sponzoři, kteří nás podporují,
včetně našich příznivců a fanoušků.“

Příloha č. 2 – Rozhovor s dlouholetým fanouškem TJ Sokol Nové Veselí panem
Ladislavem Maternou, který vlastní celoroční permanentní vstupenku na domácí utkání
klubu. Navštěvuje tedy všechny domácí zápasy a to již mnoho let. Sám dříve házenou
za klub hrával.
Návštěvnost
Jak dlouho už fandíte Sokolu Nové Veselí? Kdo nebo co vás k tomu přivedlo?
„K házené mě přivedli spolužáci a náš učitel ze základní školy, který byl zároveň trenérem
házené. Sám jsem byl hráčem oddílu od žákovských kategorií. Fanouškem jsem tedy už
několik desítek let.“
Jak často navštěvujete domácí utkání v Novém Veselí?
„Domácí utkání navštěvuji pravidelně. Nenechám si ujít žádný zápas mužského týmu. Rád
zajdu podpořit také dorostenecké týmy, které hrají ve svých kategoriích nejvyšší české
soutěže. Klub pořádá značné množství mládežnických turnajů, občas navštěvuji také tato
utkání. Při té příležitosti klubu pomáhám například jako časoměřič nebo zapisovatel.“
Jezdíte tým podpořit i na venkovní zápasy?
„Občas vyjedu s týmem na zajímavé utkání, ale spíše výjimečně, a záleží na vzdálenosti.
Většinou jde o výjezd fanoušků, který pořádá klub.“
Komunikace klubu s fanoušky
Kde především získáváte informace o dění v klubu?
„Většinu informací získávám přímo v hale a od členů klubu nebo z webových stránek.“
Jak hodnotíte způsob komunikace klubu?
a) Oficiální webové stránky: „Stránky vnímám jako kvalitní zdroj informací. Líbí
se mi klubové barvy. Sdíleny jsou všechny důležité informace z dění mužského
týmu. Samozřejmě by mohlo být více různých zajímavostí, rozhovorů nebo
výsledky mládežnických kategorií.“
b) Sociální sítě: „Tuto oblast nemohu ohodnotit, sociální sítě nevyužívám
a nesleduji.“
c) Novoveselský zpravodaj: „Články klubu ve zpravodaji se mi líbí, poskytují
kvalitní zdroj informací shrnující dění v klubu napříč všemi věkovými kategoriemi.
Navíc si o klubu mohou přečíst i lidé, kteří házenou příliš nesledují.“

d) Hitrádio Vysočina: „Pozvánky v rádiu jsem několikrát zaregistroval a líbí se mi,
že jsou vždy nahrané jiným hráčem a nejde jen o „obyčejnou“ pozvánku. Na
druhou stranu by mohly být v rádiu v rámci sportovních zpráv více prezentovány
výsledky mužstva.“
e) Plakáty: „Pamatuji, že plakáty se dříve běžně používaly jako pozvánky na domácí
utkání nejen v Novém Veselí, ale také okolních vesnicích. V dnešní době internetu
a sociálních sítí je klub celkem pochopitelně dále nevyužívá.“
Jaký je váš názor na služby poskytované během domácích utkání?
„Celkově jsem se službami spokojen. V hale funguje velmi kvalitní bufet s občerstvením
a bohatá poločasová tombola o hodnotné ceny. Líbí se mi, že klub využívá při domácích
utkáních moderátora, který komentuje nejen celý zápas, ale také poskytuje fanouškům
informace, jako jsou výsledky minulých kol, pozvánky na další utkání nebo aktuální skóre
souběžně hraných extraligových utkání.“
Je podle vás počet komunikačních kampaní dostačující, nebo byste uvítal v této
oblasti větší aktivitu?
„Této oblasti nevěnuji příliš pozornosti. Ovšem kampaň „Všichni v červeném“ jsem
samozřejmě zaregistroval, neboť se o ní mluvilo také při jednotlivých domácích utkáních.
Tento nápad se mi velmi líbil, protože sjednotil atmosféru a hlediště bylo plné klubových
barev.“

Příloha č. 3 – Rozhovor s fanynkou TJ Sokol Nové Veselí paní Radkou Procházkovou,
která vlastní permanentní vstupenku, chodí téměř na všechny domácí zápasy, pravidelně
vyhledává novinky na klubových profilech.
Návštěvnost
Jak dlouho už fandíte Sokolu Nové Veselí? Kdo nebo co vás k tomu přivedlo?
„Novoveselský klub podporujeme s rodinou zhruba pět let. O výsledky klubu jsem se
začala více zajímat v období, kdy klub projevoval ambice na postup do nejvyšší české
házenkářské soutěže. Celý život mám kladný vztah ke sportu a sleduji dění nejen na české
sportovní scéně. Samozřejmě to platí také pro sport v mém regionu, Nové Veselí je pár
kilometrů od mého bydliště. Můžu tedy říct, že mě k podpoře klubu přivedla chuť poznat
tento sport blíže.“
Jak často navštěvujete domácí utkání v Novém Veselí?
„Nejprve byly mé návštěvy domácích utkání nepravidelné, samozřejmě i vzhledem k mým
časovým možnostem. Poslední dvě sezóny už navštěvuji všechna domácí utkání, pokud mi
nebrání jiné povinnosti.“
Jezdíte tým podpořit i na venkovní zápasy?
„Vzhledem k časovým možnostem, bohužel ne, i když bych ráda. Extraligové kluby jsou,
co se týče umístění poměrně daleko. Klub pořádá výjezdy fanoušků výjimečně
a individuální cesty jsou v podstatě celodenním výletem. Vždy však sleduji venkovní
zápasy online prostřednictvím internetu.“
Zmiňujete online přenosy. Je možné sledovat zápasy klubu online?
„Ano, česká Extraliga je přístupná na bezplatném internetovém serveru, kde jsou vysílány
všechny zápasy. Co je však velmi příjemnou novinkou, kterou klub upoutává na svá
venkovní utkání, je zveřejňování přímých internetových odkazů na daný zápas na
webových stránkách a profilech na sociálních sítích. Jako divák nemusím nic složitě
dohledávat, vše je dostupné a rychlé.“
Komunikace klubu s fanoušky
Kde především získáváte informace o dění v klubu?
„Obvykle na klubových webových stránkách. Profily na sociálních sítích neužívám,
ovšem klubový Facebook navštěvuji i tak. Dalšími zdroji, kde hledám informace o klubu,

jsou extraligové webové stránky, regionální tisk a internetové deníky, ale také další
internetové sportovní deníky.“
Jak hodnotíte způsob komunikace klubu?
a) Oficiální webové stránky: „Vzhledem k tomu, že jsou mým hlavním zdrojem
informací, navštěvuji je dost často. Zpracování i obsah je kvalitní, stejně tak forma
psaného projevu je na velmi dobré úrovni. I tak by stránky mohly obsahovat více
zajímavostí, které se třeba objevují na sociálních sítích. Také bych se ráda
dozvěděla více informací o mládežnických kategoriích.“
b) Sociální sítě: „Profily na sociálních sítích nemám. I přesto je pravidelně
navštěvuji prostřednictvím odkazu na webových stránkách. Co se týče kvality, jsou
profily dobré. Informace však nebývají vždy podávány pravidelně, některé se
vyskytují nahodile. My fanoušci je pak očekáváme, ale ne vždy se na profilech
objeví. Stejně tak informace o mládeži se zde vyskytují nepravidelně, jen při
důležitějších zápasech nebo turnajích.“
c) Novoveselský zpravodaj: „Vím, že tento deník existuje, avšak v tištěné podobě je
pouze pro místní obyvatele Nového Veselí. Dostupná je také online forma na
webových stránkách obce. Klub přispívá do zpravodaje svým článkem, kde naopak
popisuje komplexní činnost za dané období. Můžeme se tak dozvědět informace
napříč všemi kategoriemi klubu, což hodnotím pozitivně. Něco takového by jistě
ocenili také další fanoušci a rodiče malých hráčů i na online komunikačních
kanálech klubu.“
d) Hitrádio Vysočina: „Toto médium poslouchám každý den a vím, že klub ve
vysílání pravidelně zveřejňuje pozvánky na domácí utkání. Líbí se mi osobitá
forma, kdy na každé utkání zve fanoušky jiný hráč. Jinak se informace ve vysílání
moc nevyskytují. Vím ale, že toto rádio obecně příliš nepropaguje sport a jeho
potenciál v Kraji Vysočina. A pokud ano, tak pouze výsledky.“
Jaký je váš názor na služby poskytované během domácích utkání?
„Jako celek jsou velmi dobré. Občerstvení je dostupné přímo v hale, nabízí široký
a kvalitní sortiment za dobré ceny, obsluha je velmi příjemná a ochotná. Celým
programem zápasu provází moderátor, který se orientuje ve sportu, zároveň má velmi
dobrý projev. Poskytuje informace z dalších hraných zápasů, shrnutí výsledků a podobně.
To jako fanoušek oceňuji. Součástí balíčku služeb zajišťuje klub poločasovou tombolu.“

Kromě pozitivních věcí, vnímáte nějaké nedostatky, co se týče služeb?
„Klub má velmi široký výběr propagačních suvenýrů, které většina fanoušků pravidelně
na zápasy využívá nebo obléká. Navzdory tomu nejsou suvenýry příliš viditelné – kde je
možné je koupit, u koho, a za jakou částku. V minulé sezóně také využil klub propagačních
letáčků ke vstupence. Něco podobného by se mi líbilo pravidelně – shrnutí výsledků,
komentář trenéra nebo hráče, pozvánka na další utkání nebo něco podobného.“
Je podle vás počet komunikačních kampaní dostačující, nebo byste uvítala v této
oblasti větší aktivitu?
„Komunikační kampaně, pokud vím, klub doposud příliš nevyužíval. První větší kampaň,
kterou jsem zaregistrovala, byla akce Všichni v červeném. Ta běží v souvislosti s účastí
v evropském poháru. Hodnotím ji určitě pozitivně. Hlediště celé zaplavené klubovými
barvami přispělo z mého pohledu ke skvělé atmosféře. Ještě bych v této souvislosti
zmínila akci „Letní grilování s fanoušky“, kterého jsem se také účastnila. Tato událost
proběhla v srpnu poprvé a nabídla fanouškům možnost společně strávit čas s hráči Atýmu. Myslím, že má klub potenciál a nápady v této oblasti dále kvalitně pracovat.“

Příloha č. 4 – Rozhovor s dlouholetým fanouškem a příslušníkem dorostenecké kategorie
TJ Sokol Nové Veselí Filipem Chalupou, který navštěvuje téměř všechna domácí utkání,
je členem fan klubu a aktivně sleduje klub na sociálních sítích.
Návštěvnost
Jak dlouho už fandíte Sokolu Nové Veselí? Kdo nebo co vás k tomu přivedlo?
„Novému Veselí fandím již od svého narození. Pamatuji si z vyprávění, že měsíc po mém
narození, když mě hlídal můj děda, řekl mé mamce, že jedeme na projížďku jeho novým
autem. Cílem cesty byl však zápas tehdy ještě 2. ligy ve Žďáru nad Sázavou v hale na
Bouchalkách, kde jsme byli vždy přes zimní období v azylu, protože v Novém Veselí v tu
dobu hala nebyla. Takže fandím 18 let. K házené mě přivedla celá rodina, všichni z mé
rodiny házenou hráli nebo ji podporovali, takže házená byla jasná volba!“
Jak často navštěvujete domácí utkání v Novém Veselí?
„Domácí utkání novoveselských házenkářů navštěvuji pravidelně, kromě zápasů, které se
kříží se zápasy dorostenecké kategorie, ve které nastupuji. Každý zápas chodím do kotle
k bubnům společně s mým tátou, který je momentálně „bossem“ fanclubu.“
Jezdíte tým podpořit i na venkovní zápasy?
„Na tuto otázku se těžko odpovídá. Náš klub občas uspořádá výjezd fanoušků na venkovní
zápasy, nejčastěji se jedná o zápasy v Brně a na pražské Dukle. Ostatní utkání závisí na
individuální dopravě a jednotlivé kluby jsou po celé České republice, což je mnohdy
komplikace. Já osobně bych rád navštívil více venkovních utkání.“
Komunikace klubu s fanoušky
Kde především získáváte informace o dění v klubu?
„Informace o dění klubu se nejčastěji dozvídám ze sociálních sítí, 90% z facebookového
profilu. Dále z dobře fungujícího klubového webu a z regionálních novin (Žďárský deník
nebo Mladá fronta Dnes).“
Jak hodnotíte způsob komunikace klubu?
a) Oficiální webové stránky: „Kvalitní webové stránky, na kterých lze zjistit
důležité informace o našem milovaném klubu. Na druhou stranu by množství
a pestrost článků mohla být větší. Nenavštěvuji je však příliš často, jak jsem říkal,
primárním zdrojem informací jsou pro mě sociální sítě.“

b) Sociální sítě: „Na sociálních sítích by se určitě dalo zapracovat – např. pestrost
obsahu, rozhovory s hráči a pohled do „zákulisí“ klubu, také více pozornosti
mladším kategoriím. Celkově si však myslím, že v českém měřítku si vedeme velice
dobře.“
c) Novoveselský zpravodaj: „Ze zpravodaje se dozvídáme vždy jednou za tři měsíce
celkové dění v klubu za toto období. Rád bych ve zpravodaji viděl více informací
přímo z dění A-týmu, např. rozhovor za měsíc s trenérem nebo hráčem.“
d) Hitrádio Vysočina: „Tato spolupráce se našemu vedení povedla, osobně ji
hodnotím pozitivně. Myslím si, že díky ní je náš klub známý po celém kraji.“
Jsou nějaké další způsoby komunikace, které klub využívá, případně by podle
Vašeho názoru mohl využívat?
„Pamatuji si, že dříve před každým utkáním visely po celém Veselí a okolních vesnicích
plakáty, na kterých byly psané všechny zápasy všech kategorií v daném týdnu, což už nyní
nefunguje. V dnešní moderní době už je to překonaný způsob komunikace. Kde však vidím
potenciál je určitě klubový Youtube kanál, který je málo využívaný. Určitě se zde nabízejí
zajímavé možnosti, jak fanoušky zaujmout.“
Jaký je váš názor na služby poskytované během domácích utkání?
„Já osobně na domácích utkáních nevnímám nějaké nedostatky. Celkově jsem spokojen.“
Je podle vás počet komunikačních kampaní dostačující, nebo byste uvítal v této
oblasti větší aktivitu?
„V oblasti komunikačních kampaní by se asi dalo zapracovat více. V letošní sezóně běží
aktuálně pěkná kampaň Všichni v červeném, která sjednocuje naši klubovou identitu.
Pokud můžeme do komunikačních kampaní počítat také například speciální video
pozvánky na utkání a podobné akce, ty bych určitě také rád viděl.“

