
Pravidelná valná hromada České asociace Stiga Game, o.s. pro rok 2013 

  

Pravidelná letní valná hromada České asociace Stiga Game, o.s. (Asociace) pro rok 2013 

je opět organizována přes internet. V tomto dokumentu najdete všechny příspěvky, které 

členové Asociace zaslali k projednání valné hromadě a také všechny hodnotící zprávy o 

stavu Asociace. U každého příspěvku je uveden autor, v posledním odstavci jsou shrnuta 

všechna navržená hlasování. Hlasovat je možné mailem na adresu předsedy Asociace 

Jiřího Váchy vacha.jiri17@seznam.cz po celou dobu trvání valné hromady – od 19. 7. 

2013 do 11. 8. 2013 včetně. O navržených hlasováních můžete nadále diskutovat na 

asociační diskuzi či na facebooku (Valná hromada ČASG 2013). 

Výsledky hlasování budou po skončení valné hromady uveřejněny včetně toho, kdo jak 
hlasoval. 

 

Pokud se během valné hromady objeví náměty na další hlasování, nebo pokud skončí 
některé z navržených hlasování s nerozhodným počtem hlasů, může výbor Asociace 
rozhodnout o dodatečném hlasování. 

  

Dle bodu 21 Stanov Asociace mají hlasovací právo následující kluby: 1. THC Pardubice, 
BSE České Budějovice, Gladiators Plzeň, HCS Žabka Praha, HC Stiga Kladno, Big Band, 
SHC Cheb, Stiga HC Benátky, THC Stiga-Game Příbram, THC Stiga Svitavy 93, THC Stiga 
Elites a THC Třinec.   

Celkem tedy může hlasovat 12 klubů. 

  

  

Dokument sestavil Výbor Asociace. 

mailto:vacha.jiri17@seznam.cz
https://www.facebook.com/groups/458276524183522/
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1.    Zhodnocení sezóny 2012/2013 

autoři: Stanislav Kraus, Pavel Pohořalý, Jiří Vácha  

a) Český pohár 

Na turnajích Českého poháru jsme v sezóně 2012/2013 zaznamenali 735 účastí. V 
110 případech byl účastník veden jako nováček. Celkem 64 účastí připadá na 
zahraniční hráče. 

Do pořadí Českého poháru bylo hodnoceno 202 hráčů, z toho 51 hráčů byli cizinci. 
Průměrně se tak hráči zúčastnili 3,6 turnaje Českého poháru, uvažujeme-li pouze 

české hráče, pak průměrný počet odehraných turnajů vychází 4,9 turnaje. 

V následující tabulce je shrnut počet účastníků jednotlivých turnajů Českého poháru 
2012/2013. 

    hráčů 
13.4.2013 Praha – Czech Open 114 
19.1.2013 Brno 98 
11.5.2013 Jihlava 74 
20.10.2012 Letovice 69 
30.3.2013 Milovice 69 
9.3.2013 Litomyšl 66 
22.9.2012 Teplýšovice 66 
8.12.2012 Praha 66 
9.2.2013 Kladno 59 
3.11.2012 Třinec 54 

  

V další tabulce je uvedeno porovnání celkového počtu účastí na turnajích ČP této sezóny 

s předchozími sezónami. 

  Účastníků 

2012/2013 735 

2011/2012 683 

2010/2011 772 

2009/2010  696 

2008/2009 721 

2007/2008 755 
2006/2007 775 
2005/2006 729 
2004/2005 641 
2003/2004 691 
2002/2003 640 
2001/2002 530 

Z tabulky je patrný opětovný mírný nárůst počtu účastníků na turnajích Českého poháru. 
Cílem pro příští sezónu by tak mělo být udržet tento trend a přivítat na turnajích opět 
více účastníků. 

Vítězem Českého poháru 2012/2013 se stal Lukáš Turoň, druhý skončil Michal Hvižď a 

třetí Zdeněk Matoušek ml. Na mistrovství republiky vyhrál Michal Hvižď před Zdeňkem 
Matouškem ml. a Lukášem Turoněm. 

 



b) Mistrovství republiky 2013  

Mistrovství republiky se tento rok konalo v Letovicích u Svitav. V sobotu mezi sebou změřilo své síly 
19 pětičlenných týmů, z toho 3 týmy ze Slovenska. Největším favoritem byl opět klub Stiga Elites, 
který si od roku 2009 pravidelně z MR odváží zlaté medaile. Své ambice a sílu potvrdil i letos, když bez 
jediné ztráty v těžké konkurenci zvítězil. Nejvíce jej potrápil klub THC  Třinec, který skončil druhý. 
Sbírku medailistů doplnil Big Band Praha, o jehož výhře nad Žabkou Praha rozhodl až souboj kapitánů, 
ve kterém byl Honza Dryák úspěšnější než Zdeněk Matoušek ml. 

V neděli dopoledne byl na programu turnaj žen, juniorů, veteránů a vůbec poprvé i turnaj 
handicapovaných, odpoledne pak nejprestižnější část - Open. Turnaje žen se zúčastnilo 5 hráček. Pro 
vítězství si ve velmi vyrovnaném finále dokráčela Iva Mašková z SHC Chebu, druhá skončila Aneta 
Jackowská z BSE České Budějovice, bronz patřil Báře Petrové z klubu Stiga HC Benátky. 

Mezi juniory své síly změřilo 10 nadějí Stiga hokeje. S přehledem zvítězil Martin Maděra z THC Stiga-
Game Příbram. Druhé místo vybojoval Jirka Chylík ze Žabky Praha a třetí byl po pětizápasovém boji o 
třetí příčku Michal Boštík ze Stiga HC Benátky.  

V soutěži veteránů se utkalo 18 hráčů, obhájil loňské vítězství Honza Dryák z Big Bandu Praha. 
Rozjížděl se pomaleji, po základní skupině byl až pátý a první dva zápasy ve čtvrtfinále play-off 
prohrál. Pak však zapnul na vyšší obrátky a od té doby prohrál jediný zápas, takže si po právu 
dokráčel pro titul nejlepšího hráče nad 40 let. Stříbrnou příčku obsadil Daniel Matýsek ze Žabky 
Praha, třetí David Cibulka z THC Třinec. 

Premiérový turnaj handicapovaných si zahrálo 8 hráčů. Sedm zástupců Brna doplnil osmý Milan 
Zeman ze Stiga HC Benátky. V základní skupině se nejlépe vedlo Tomášovi Kulíškovi, druhý skončil 
Martin Gros a třetí Milan Zeman. V play-off Milan Zeman svou bronzovou pozici uhájil a skončil 
celkově třetí. K prohození došlo v celkovém pořadí mezi Tomášem Kulíškem a Martinem Grosem, 
když se ve finále po třech vyrovnaných zápasech radoval z vítězství Martin Gros, se stříbrnou pozicí se 
musel spokojit Tomáš Kulíšek. 

V odpolední části v kategorii Open byl za největšího favorita považován Lukáš Turoň z THC Třinec, 
před duem největších pronásledovatelů Michalem Hvižděm ze Stiga Elites a Zdeňkem Matouškem ml. 
ze Žabky Praha. Všichni tři uvedení neměli problém se dostat do čtvrtfinále play-off, potažmo jeho 
semifinále. Michal Hvižď se do finále probojoval přes Standu Krause, velmi vyrovnaný souboj mezi 
Lukášem Turoněm a Zdeňkem Matouškem ml. rozhodl až sedmý zápas, v němž byl úspěšnější 
Zdeněk. Ve finálové bitvě si Michal poradil se Zdeňkem a mohl se tak poprvé ve své kariéře radovat 
z titulu Mistra republiky ve stolním hokeji. Se třetí příčkou po vítězství nad Standou Krausem se musel 
spokojit Lukáš Turoň. 

Poděkování patří všem hráčům a hráčkám, kteří přišli změřit své síly a přispěli k velmi pohodovému 
Mistrovství republiky. Největší poděkování patří pořadatelům, kteří vše perfektně připravili a 
zorganizovali, takže Mistrovství republiky proběhlo bez jediného zádrhele či problému. Děkujeme! 

  

 

 

 

 



c) Volby do výboru ČASG 

Místo a datum konání: Letovice, 1.6.2013 

Na mistrovství republiky 2013 proběhly volby členů výboru České asociace Stiga Game, o.s. 

(Asociace). 

Na pět pozic ve výboru Asociace se přihlásilo následujících 7 kandidátů: Miroslav Černoch, Michal 

Hvižď, Stanislav Kraus, Pavel Pohořalý, Petr Sládek, Jiří Vácha a Adam Zielinský. 

Právo volit měly všechny kluby, které jsou zaregistrované u Asociace a splňují podmínky dané 

stanovami Asociace pro zisk hlasovacího práva. Voleb se zúčastnilo třináct klubů: 1. THC Pardubice, 

BSE České Budějovice, Gladiators Plzeň, HC Stiga Kladno, Hockey Club Stiga Žabka Praha, Stiga 

Big Band Praha o.s., Stiga Hockey Club Cheb, Stiga HC Benátky, Table Hockey Club Stiga Svitavy 

93, Table Hockey Club Stiga-Game Příbram, THC Stiga Elites, Table Hockey Club Javorové Listy 

Teplýšovice a Třinecká hokejová liga. 

Volební komise byla sestavena ve složení: Vladimír Kraus, Jindřich Petr a Václav Pikl. 

Pro první kolo voleb převzalo volební lístek všech třináct přítomných klubů. Odevzdáno bylo třináct 

platných lístků, žádný lístek tedy nebyl neplatný.  

Volební komise vyhlásila následující výsledky (v abecedním pořadí): Miroslav Černoch – 11 hlasů, 

Michal Hvižď – 2 hlasy, Stanislav Kraus – 13 hlasů, Pavel Pohořalý – 9 hlasů, Petr Sládek – 5 hlasů, 

Jiří Vácha – 10 hlasů a Adam Zielinský  – 13 hlasů. 

Bylo tedy přijato celkem 63 platných hlasů. 

Pořadí kandidátů dle počtu získaných hlasů: 

Stanislav Kraus, Adam Zielinský – oba 13 hlasů, Miroslav Černoch – 11 hlasů, Jiří Vácha – 10 hlasů, 

Pavel Pohořalý – 9 hlasů, Petr Sládek – 5 hlasů, Michal Hvižď – 2 hlasy 

Požadovaný nadpoloviční počet hlasů tedy získali a členy výboru se stali: Miroslav Černoch, 

Stanislav Kraus, Pavel Pohořalý, Jiří Vácha a Adam Zielinský. 

O obsazení výboru Asociace tedy bylo rozhodnuto již po prvním kole voleb. 

Přítomné kluby byly následně seznámeny s výsledky voleb, nebyly podány žádné námitky ani proti 

průběhu, ani proti výsledku voleb.  

Dvouleté funkční období zvoleného výboru bude zahájeno po skončení letní valné hromady Asociace 

pro rok 2013. 

Zapsal: Vladimír Kraus 

 

d) Předváděcí akce 

V uplynulé sezóně Asociace zorganizovala 10 předváděcích akcí a propagací stolního 
hokeje Stiga. Čtyři se konaly v O2 aréně, dvě v Galerii Harfa, po jedné pak v Centru 
Kbely, Hotelu Step, Oboře Hvězda a paláci Akropoli. Předváděček se 4x zúčastnili: Filip 
Hamáček, Kryštof Herold, Jirka Chylík a Kryštof Lebl. Dvakrát Zdeněk Matoušek ml. a 
Dan Matýsek. Výbor Asociace se rozhodl odměnit Filipa Hamáčka, Kryštofa 
Herolda, Jirku Chylíka a Kryštofa Lebla odpuštěním startovného na jejich 
nejbližším turnaji Českého poháru za to, že obětovali svůj čas a přispěli k propagaci 
stolního hokeje Stiga. Všem zúčastněným na předváděcích akcích patří velké poděkování! 



e) Aktivita Tomáše Behra v dětských domovech 

Tomáš Behr v sezóně 2012/13 objel 11 dětských domovů v různých krajích České 
republiky. Cílem jeho činnosti bylo umožnit dětem zahrát si stolní hokej. Tři starší hokeje 
a náhradní díly dostal pro účely projektu od Asociace a po skončení projektu je se 

souhlasem Asociace předal DD Chomutov. Bližší informace lze shlédnout v brožuře o 
projektu, kterou pro Asociaci sestavil. 

 

 

2.   Zhodnocení účasti českých reprezentantů na MS ve Stavangeru 

    autor: Pavel Pohořalý 

Letošní stigařská sezóna vyvrcholila Mistrovstvím světa v Norsku. Stavanger se stal 
místem, kam se na tři dny sjeli příslušníci stigařské elity, aby zde předvedli své umění a 
poměřili síly se svými konkurenty. Z České republiky vyrazilo 13 reprezentantů. Bohužel 
naše sestava byla velmi oslabená z různých důvodů odřeknutí našich nejlepších hráčů, 

takže se medailové žně, jako loni na ME v Rize, neočekávaly.  

Turnaj začal v pátek soutěží žen, juniorů a veteránů a hned první den jsme získali 
medaili! Naše děvčata ve složení Aneta Jackowská, Markéta Jindrová a Ivča Mašková 
vybojovala bronzovou medaili, když v boji o třetí místo porazila Švédky.  

Těžkou základní skupinu s největšími favority Rusy a nevyzpytatelnou Ukrajinou měli naši 
junioři ve složení Michal Boštík, Martin Maděra a Honza Sládek. Na lepší než páté místo 
však jejich výkon nestačil.  

Také v kategorii veteránů nebyla o silné soupeře nouze. Náš tým složený z Dana 
Matýska, Vaška Pikla a Miloše Ševra srdnatě svým soupeřům vzdoroval a dokráčel až k 
souboji o bronzovou placku. Zde bohužel nakonec podlehl týmu Norska.  

Odpoledne následovaly kategorie jednotlivců žen, juniorů a veteránů. Největší úspěch 
jistě zaznamenal Dan Matýsek, který si ve své veteránské kategorii zahrál o bronz! 
Bohužel už podruhé na něj zbyla bramborová medaile.  

Sobota patřila turnaji národních družstev. Český tým prohrál klíčový zápas se silnými 
Švédy, tak na něj zbyl pouze boj o 5. místo. V něm si naši reprezentanti celkem snadno 
poradili s Ukrajinou.  

V hlavní kategorii Open si nejlépe vedl Patrik Petr, který obsadil ve své základní skupině 
5. místo. Čekalo jej tak předkolo play-off. Zde bohužel narazil na 12. hráče, Švéda 
Bindekranse, který byl nad jeho síly. Patrikovi tak patřila celková 17. pozice, první hráč 
nepostupující do play-off.  

Příští rok je na programu Mistrovství Evropy na Ukrajině. Věříme, že naši reprezentanti a 
reprezentantky zde budou daleko úspěšnější a třeba se jim i podaří obhájit 7 
medailových pozic z posledního Mistrovství Evropy v Lotyšsku!  

Všem našim reprezentantům a reprezentantkám děkujeme a budeme držet palce na 
příštím ME!  

  

 



3.    Stav členské základny 

autor: Stanislav Kraus, Jiří Vácha  

Od minulé letní valné hromady se u Asociace nezaregistroval ani jeden nový klub. 
Počet registrovaných klubů tak zůstal na čísle osmnáct. Počet členů Asociace během 
tohoto období vzrostl o 2. Celkem je tak v Asociaci registrováno 377 hráčů. 

V následující tabulce je uveden přehled účasti členů registrovaných klubů na turnajích 
Českého poháru v sezóně 2012/2013. Klubová příslušnost je uvažována dle stavu 
platného v den konání posledního turnaje Českého poháru. 

   

Klub Hráčů Účastí Průměr 

Stiga HC Benátky 16 82 5,1 

THC Stiga Svitavy 93 8 76 9,5 

HCS Žabka Praha 13 73 5,6 

THC Stiga Elites 10 66 6,6 

THC Třinec 6 47 7,8 

Big Band 8 47 5,9 

BSE České Budějovice 7 34 4,9 

HC Stiga Kladno 4 30 7,5 

Gladiators Plzeň 4 26 6,5 

1.THC Pardubice 5 21 4,2 

THC Javorové Listy Teplýšovice 13 20 1,5 

THC Stiga-Game Příbram 2 19 9,5 

SHC Cheb 2 16 8,0 

Kamax Kamenný Újezdec 1 2 2,0 

E.T.H.L. Milovice 2 2 1,0 

MKV Sport Klub 0 0 - 

THC Stiga Plzeň 0 0 - 

Unie hráčů táhlového hokeje Stiga 0 0 - 

 



V rámci Českého poháru byla vedena samostatná tabulka nováčků (tedy hráčů ČR, kteří 
před touto sezónou odehráli nejvýše dva turnaje Českého poháru). V tabulce bylo letos 
hodnoceno 58 hráčů. V součtu nováčci nasbírali 110 účastí na turnajích Českého poháru 
této sezóny, což znamená 1,9 účasti na jednoho nováčka; 16 z nich se zúčastnilo dvou a 
více turnajů ČP, 42 nováčků odehrálo pouze jeden turnaj. 

   

V tabulce je shrnuto, jak se registrovaným klubům dařilo lákat nováčky na turnaje 

Českého poháru. Započteni jsou jen hráči, kteří jsou zároveň členy registrovaných klubů, 

nováčci bez klubové příslušnosti nejsou uvažováni.  

Klub Hráčů Účastí Průměr 
Stiga HC Benátky 6 16 2,7 

THC Stiga Svitavy 93 1 9 9,0 

BSE České Budějovice 1 7 7,0 

THC Javorové Listy Teplýšovice 7 7 1,0 

HC Stiga Kladno 1 4 4,0 

Gladiators Plzeň 1 4 4,0 

HCS Žabka Praha 1 3 3,0 

BSE České Budějovice 1 2 2,0 

Cílem Asociace pro příští sezónu by měl být opětovný nárůst počtu účastníků na 
turnajích Českého poháru. Veškeré nápady a aktivita pro dosažení tohoto cíle jsou 

proto vítány.   

 

 

4.    Výhled pro sezónu 2013/2014, termínová listina 

autor: Stanislav Kraus  

a) Termínová listina Českého poháru + mezinárodní termínová listina 

 V tabulce je uveden návrh termínové listiny pro sezónu 2013/2014. 

 28.9.2013 Teplýšovice - Petroupim 

26.10.2013 Bratislava 
16.11.2013 Třinec 

14.12.2013 Praha - Satalice 

18.1.2014 Brno 

8.2.2014 Kladno 
1.3.2014 Litomyšl 

22.3.2014 Milovice 
12.a 13.4.2014 MS klubů + Czech Open Letovice 

3.5.2014 Příbram 

31.5.a 1.6.2014 MR Jihlava 

 

 

 



Mezinárodní termínová listina 2013/2014 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Turnaje označené hvězdičkou jsou do celkového pořadí Světové ligy Hodnoceny 
dvojnásobným počtem bodů oproti zbylým turnajům. Do celkového pořadí Světové 
ligy jsou každému hráči započteny tři nejlepší výsledky. Hráčům, kteří se během 

sezóny zúčastní dvou méně hodnocených turnajů, se může započítat 75% ze součtu 
bodů získaných na těchto dvou turnajích místo bodů získaných na jednom 
dvojnásobně bodovaném turnaji – pokud je to pro něj výhodnější.  

 

 

 

 

 

 

 

20.7.2013 US Open, Lemont, USA 

31.8.2013 Bronderslev, Dánsko 

7.9.2013 *Bergen, Norsko 

15.9.2013 Edmonton, Kanada 

21.9.2013 Incukalns, Lotyšsko 

28.9.2013 Mauripol, Ukrajina 

5.10.2013 Curych, Švýcarsko 

19.10.2013 *Helsinki, Finsko 

2.11.2013 Toronto, Kanada 

9.11.2013 Kranj, Slovinsko 

16.11.2013 Petrohrad, Rusko 

7.-8.12.2013 * Riga, Lotyšsko 

4.-5.1.2014 * Malmö, Švédsko 

20.1.2014 Las Vegas, USA 

15.-16.3.2014 * Moskva, Rusko 

22.3.2014 Detroit, USA 

12.-13.4.2014 * MS klubů + Czech Open Letovice 

3.5.2014 Ukraine Cup, Ukrajina 

10.5.2014 Berlín, Německo 

31.5.2014 Montreal, Kanada 

6.-8.6.2014 Mistrovství Evropy, Charkov, Ukrajina 



b) Mistrovství světa MS klubů 2014 v Letovicích   

Na základě zájmu klubu THC Stiga Svitavy bylo výborem Asociace rozhodnuto podat kandidaturu 
na pořádání MS klubů v ČR. Pořádání bylo následně schváleno valnou hromadou ITHF. MS klubů 
se uskuteční v Letovicích, na stejném místě, na jakém se konalo mistrovství Republiky 2013. 

Pravidla pro MS klubů by měla být ze strany ITHF dána stejně, jako v minulých letech: 
-     za každý tým hrají čtyři hráči, v týmu mohou být nejvýše čtyři náhradníci 
-     střídání v průběhu týmového zápasu není povoleno a vybraná čtveřice tedy musí odehrát celý 
týmový zápas 

-    turnaje se může zúčastnit nejvýše 32 týmů. Garantovanou účast má obhájce titulu, pět 
nejlepších týmů dle světového žebříčku a každá z 18 asociací sdružených v ITHF má právo do 
soutěže nahlásit jeden tým. Pořádající Asociace má navíc k dispozici čtyři divoké karty, které 
může udělit libovolným klubům. Tímto způsobem by se v případě zájmu všech států zaplnilo 28 
míst. O zbylá místa se mohou ucházet libovolné týmy. Do stanoveného data se budou moci 
registrovat – bude-li zájem větší, než počet zbývajících volných míst, budou registrované týmy 
seřazeny dle postavení tří nejlepších týmových hráčů na světovém žebříčku a dle tohoto kritéria 
budou vybrány týmy, které se budou moci zúčastnit. 

 Pro české kluby mající zájem hrát na MS klubů bude standardně platit Přestupní řád Asociace. 
Zájem o MS klubů mezi zahraničními hráči lze jen těžko odhadovat, nicméně téměř s jistotou lze 
konstatovat, že zúčastnit se bude moci mnohem více českých týmů, než jen pět garantovaných 
výše uvedenými pravidly. Možnost zúčastnit se MS bude českým týmům nabízena dle umístění na 
MR družstev 2013, přihlášené týmy, které se MR neúčastnily, budou seřazeny dle postavení tří 
nejlepších týmových hráčů na světovém žebříčku. 

Uzávěrka přihlášek bude stanovena později ve shodě s ITHF. Stejně tak dosud nebyla určena výše 
startovného, které bude oznámeno pravděpodobně až na začátku sezóny 2013/2014. 

 

 

c) Mistrovství republiky 2014 v Jihlavě 

Po dvou ročnících Českého poháru pořádaných na jihlavském hokejovém stadionu získala 
Asociace možnost pořádat na stejném místě i Mistrovství Republiky. Výbor Asociace se rozhodl 
možnost využít a v roce 2014 se tedy MR uskuteční na Horáckém zimním stadionu. Pořadatelské 
povinnosti proto ve velké míře zůstanou na Asociaci - konkrétně na výboru Asociace. Pokud bude 
mít kdokoliv zájem jakkoliv pomoci při pořádání, pak ať neváhá kontaktovat kohokoliv z výboru. 
Stejně tak pokud by některý klub měl zájem zviditelnit své sponzory reklamou na Horáckém 
zimním stadionu v průběhu MR, nebo i v průběhu sezóny během hokejových zápasů HC Dukla 
Jihlava, pak se můžeme pokusit toto dojednat s marketingovým ředitelem jihlavského klubu. 
 

Podrobnosti o MR 2014 budou domlouvány v průběhu sezóny, nicméně již nyní může výbor 
deklarovat, že by mistrovství rád zorganizoval podobným způsobem, jakým proběhlo MR 2013 v 
Letovicích. Pravděpodobně se tedy uskuteční turnaj handicapovaných hráčů, MR bude spojeno se 
dnem dětí, pokud se najde vícero ochotných partnerů a sponzorů, pak se uskuteční VIP turnaj, 
navíc se možná uskuteční turnaj pro hráče z Jihlavy, kteří nejezdí na ostatní turnaje ČP.  
Veškeré nápady k pořádání MR budou vítány, byla by škoda nevyužít výjimečného prostředí 
hokejové haly. 



 5.    Zpráva o hospodaření Asociace 

autor: Stanislav Kraus 

Tato zpráva shrnuje hospodaření České asociace Stiga Game, o.s. (Asociace) v období 
od 1.7.2012 do 1.7.2013.  

Finanční majetek Asociace byl na začátku sledovaného období (k 1.7.2012) 
následující. 

Hotovost na pokladně: 4 673,00 Kč. 

Peníze na účtu: 109 300,81 Kč. 

Celkem: 113 973,81 Kč. 

 

Příjmy Asociace 

Příjmy Asociace byly ve sledovaném období následující. 

  Kč 

Vybrané startovné 130 700,- 

Prodej hokejů a náhradních dílů 43 350,- 

Úrok na bankovním účtu 11,93 

  

Hlavním příjmem bylo vybrané startovné. Asociace během sledovaného období 
pořádala deset turnajů Českého poháru, kterých se zúčastnilo 735 hráčů, 155 z nich 
zaplatilo snížené startovné (nováčci, hráči mladší 15 let, držitelé průkazu ZTP), čtyři 
nováčci byli od startovného osvobozeni na základě předloženého letáku z nového 
hokeje. Celkem tak bylo na startovném vybráno 130 700,- Kč.  

Během sledovaného období byly prodány hokeje a náhradní díly celkem za 43 350,- 
Kč. Soupis je uveden v následující tabulce: 

  Počet 

Nový hokej 11 ks 

Starý hokej  23 ks 

Sada figurek (nové i staré) 43 ks 

Balení puků (3ks) 53 ks 

+ brankáři, táhla, šupláky, plochy…)  

Dva nové hokeje byly prodány za cenu 2 000,- Kč, ostatních 9 nakupovaly kluby za 
1 750,- Kč. Bylo prodáno 36 sad použitých figurek a 7 sady nových (po 200,- Kč). 
Některé nákupy byly zčásti hrazeny z klubových účtů, zcela bezplatné klubové odběry 
nejsou do přehledu zahrnuty.  

Příjmy Asociace tak ve sledovaném období byly ve výši 174 061,93 Kč. 

  

 



Výdaje Asociace 

Výdaje Asociace byly ve sledovaném období následující. 

  Kč 

Nákup hokejů a náhradních dílů 39 460,- 

Odměna pořadatelům turnajů ČP (621 účastníků) 37 260,- 

Dotace reprezentaci pro MS 2013 (14 hráčů) 28 000,- 

Odměna za dovoz hokejů (dle ujetých km) 16 300,- 

Výdaje za Czech Open 2013 6 383,- 

Zpracování výsledků v sezóně 2012/2013 (V. Kraus) 5 000,- 

Poháry za Český pohár 2012/2013 4 761,- 

Nákup šupláků pro prodej a klubové účty 4 400,- 

Odměna za skladování hokejů v sezóně 2013/2014 
(Z. Matoušek) 

4 000,- 

Odměny za umístění v ČP 11/12 a MR 2012 2 000,- 

Odměna za přípravu nových hokejů (Z.Matoušek) 2 000,- 

Ostatní 2 678,- 

  

  

Od českého distributora Stiga hokejů byly během sledovaného období zakoupeny hokeje 
a náhradní díly za 39 460,- Kč. Převážná část nákupů byla učiněna za účelem 
následného prodeje, nebo pro využití bezplatné podpory klubům na základě výsledků 
Českého poháru.  

Odměna pořadatelům turnajů Českého poháru byla vyplácena ve výši 60,- Kč za 
účastníka bez ohledu na to, zda hráč hradil plné startovné, či jen poloviční – 
nováčkovské, nebo dokonce žádné. Pro Czech open nebyla vyplacena žádná odměna. 

Na normálních turnajích Českého poháru jsme měli 621 účastí, proto bylo na klasickou 
odměnu za pořádání vyplaceno 37 260,- Kč. 

Dále byla pořadatelům vyplácena také odměna za dopravu hokejů, která celkem činila 16 
300,- Kč. 

Nejlepším třem hráčům z konečného pořadí Českého poháru 2011/2012 a nejlepší trojici 
z MR 2012 bylo na základě jejich žádostí a cest do zahraničí vyplaceno jen 2 000,- Kč 
místo plánovaných 6 000,- Kč, zbytek propadl ve prospěch Asociace.  

Ve výdajích za Czech Open 2013 je zahrnut nájem sálu, nákup pohárů a drobné výdaje.  

Během sezóny zakoupila Asociace od Zbyňka Pilaře šupláky za 4 400,- Kč kvůli zájmu 
klubů získat šupláky přes klubový účet. 

Zdeněk Matoušek st. obdržel na konci sezóny za skladování hokejů a starost o nákup 
náhradních dílů v průběhu příští sezóny 2013/2014 odměnu ve výši 4 000,- Kč. 



Do položky Ostatní je zahrnut nákup inkoustu do tiskárny, lepicích pásek, Silkalu, nákup 
a potisk dresů pro reprezentační nováčky atd. 

Celkem byly výdaje ve sledovaném období ve výši 152 242,- Kč. 

Na základě konečného pořadí Českého poháru 2012/2013 vznikl většině registrovaných 
klubů další nárok na podporu od Asociace – klub může za každého svého člena - člena 
Asociace - umístěného mezi nejlepšími 44 hráči ČP odebrat od Asociace hokeje a 
příslušenství v hodnotě 500,- Kč. Tato částka byla připočtena k případnému zůstatku 
z minulé sezóny, přičemž nejvýše se do další sezóny převedla částka 500,- Kč. 
V následující tabulce je uveden stav dosud nevyčerpané podpory jednotlivým klubům 
k 1.7.2013. Uvedené částky se nemusí stát výdajem Asociace, pokud kluby odeberou 
například použité hokeje. 

  

    

1. THC Pardubice 880,- 

ETHL - Polabská liga stolního hokeje 500,- 

Gladiators Plzeň 1 560,- 

HCS Žabka Praha 3 520,- 

Stiga Big Band Praha 2 500,- 

Kamax Kamenný Újezdec 500,- 

Stiga HC Benátky 2 000,- 

THC Javorové Listy Teplýšovice 540,- 

THC Stiga Elites 3 000,- 

Třinecká hokejová liga 2 000,- 

HC Stiga Kladno 30,- 

THC Stiga Svitavy 93 3 500,- 

BSE České Budějovice 1 000,- 

THC Stiga-Game Příbram 1 000,- 

SHC Cheb 500,- 

  

Celkem tak klubům zbývá odebrat podporu v hodnotě 23 030,- Kč. 

Ve sledovaném období navíc vznikl nejlepším třem hráčům z konečného pořadí Českého 
poháru 2012/2013 a třem nejlepším z mistrovství republiky 2013 nárok na finanční 
podporu při jejich cestě na turnaje Světové ligy 2013/2014. Konkrétně jde o Michala 
Hviždě (2 500,- Kč), Lukáše Turoně (2 000,- Kč) a Zdeňka Matouška ml. (1 500,- Kč). 
Peníze ale budou vyplaceny až po účasti na turnaji Světové ligy a po doložení výdajů. 
Celkem je za tímto účelem rezervováno 6 000,- Kč, které se ale stanou výdajem až v 
příštím období.  

 



Hmotný majetek Asociace 

Asociace vlastní v tabulce uvedené nové náhradní díly, které jsou určené především 
k prodeji a opravě rozbitých hokejů. 

  Počet 

Nový hokej 1 

Táhlo LO 25 

Táhlo PÚ 23 

Táhlo LÚ 22 

Táhlo B 10 

Táhlo SÚ 27 

Táhlo PO 30 

 

Asociace dále vlastní 40 hokejů s kompletním příslušenstvím, které byly použity zatím 
jen na turnaji Czech Open 2013, dále 35 hokejů s kompletním příslušenstvím, na 
kterých se odehrály předchozí sezóny a několik použitých kusů od všech náhradních 

dílů. Za evidenci děkuji Zdeňkovi Matouškovi. 

Bilance 

Při porovnání příjmů a výdajů je vidět, že Asociace hospodařila během sledovaného 
období se ziskem ve výši 21 819,93 Kč.  

Závěr 

Finanční majetek Asociace je k 1.7.2013 následující. 

Hotovost na pokladně: 2 504,00 Kč. 

Peníze na účtu: 133 289,74 Kč. 

Celkem: 135 793,74 Kč. 

  

  

 

 

 

 

 



6.    Rozpočet na sezónu 2013/2014 

autor: Stanislav Kraus  

Částky uvedené v návrhu rozpočtu jsou odhadnuty především na základě hospodaření 

v sezóně 2012/2013. 

Příjmy Asociace 

   Kč 

Vybrané startovné 130 000,- 

Prodej hokejů a náhradních dílů 40 000,- 

Celkem jsou očekávány příjmy ve výši 170 000,- Kč.  

 

Výdaje Asociace 

  Kč 

Odměna pořadatelům turnajů ČP 44 000,- 

Nákup hokejů a náhradních dílů 40 000,- 

Odměna za dovoz hokejů (dle ujetých km) 23 600,- 

Dotace reprezentaci pro ME 2014 (14 hráčů) 21 000,- 

Odměny za umístění v ČP 12/13 a MR 2013 6 000,- 

Poháry za Český pohár 2013/2014  5 000,- 

Zpracování výsledků v sezóně 2013/2014 (V. Kraus) 5 000,- 

Odměna za přípravu nových hokejů 4 000,- 

Ostatní 4 000,- 

 

Celkem jsou očekávány výdaje ve výši 152 600,- Kč. 

V následující tabulce jsou uvedeny odměny za dopravu hokejů pro pořadatele 

jednotlivých turnajů ČP a MR za předpokladu, že hokeje budou vždy odvezeny z Prahy a 

po turnaji přivezeny zpět do Prahy. Je v zájmu (Asociace a i) pořadatelů, aby se pokusili 

ušetřit svůj čas a pokud je to možné tak aby se pokusili dohodnout s pořadateli 

předcházejícího turnaje a odvézt hokeje přímo bez nutnosti jejich uskladnění v Praze. 

 

 

 

 



místo konání odměna Kč   

Teplýšovice 700,- 

Bratislava  4 300,- 

Třinec  5 000,- 

Praha – Satalice 0,- 

Brno 3 100,- 

Kladno 700,- 

Litomyšl 2 500,- 

Milovice 700,- 

Letovice – Czech Open 3 000,- 

Příbram 1 300,- 

MR, Jihlava 2 300,- 

Celkem je na odměny za dopravu vyčleněno 23 600,- Kč.  

Rozpočet sezóny 2013/2014 je navržen s přebytkem 17 400,- Kč, přičemž jde o 

orientační částku, která se od skutečnosti může velmi lišit v závislosti na počtu účastníků 

na turnajích, prodeji starých hokejů atd.  

Na příjmové, ani výdajové stránce není řešeno MS klubů, které se uskuteční den před 

Czech Open v Letovicích. S tímto turnajem budou spojeny zvýšené náklady (minimálně 

vyšší počet puků a náhradních dílů), zatím ani není jisté, zda Asociace dostane všechny 

potřebné hokeje zdarma a i kvůli tomu dosud nebylo stanoveno startovné. Výbor 

Asociace se bude snažit, aby zvýšené výdaje byly kompenzovány příjmem ze startovného 

a bilance hospodaření by se tak měnila co nejméně. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Přehled navržených hlasování 

1. Návrh na změnu Turnajového pořádku (2.4.3.). Oznámí-li hráč pořadateli důvody, proč 

nemůže pokračovat v rozehrané části turnaje a odehrál-li v této části turnaje alespoň 75% 

svých zápasů, pak budou jeho výsledky ponechány v platnosti a kontumovány budou pouze 

jeho zbývající zápasy. 

Navrhl Pavel Pohořalý 
 

2. Skupinu A hrát na turnajích ČP hrát stejným systémem jako na turnaji Czech Open 2013, tedy 

dvě skupiny A, přičemž by první ze skupiny 1 by šel do A1, druhý ze skupiny 1 by šel do A2 a 

tak dále střídavě, skupina 2 by např. byla opačně – první ze skupiny 2 do A2, druhý do A1, 

apod. 

Navrhl Antonín Šurýn 

 

3. Změna systému Czech Open – návrat ke starému systému, tedy 6 základních skupin, prvních 

pět do jedné „A“ skupiny pro 30 lidí, play-off pro 16 hráčů. Do dalších výkonnostních skupin 

by šli vždy 4 hráči a play-off pro 4 hráče. 

Navrhl Filip Hamáček 

 

4. Navrhuji změnu Organizačního řádu ČASG článku 8 o reprezentaci. Výbor volí vedoucího 
mužstva a kapitány jednotlivých mužstev. Vedoucí mužstva má za úkol především organizační 
a administrativní věci na místě turnaje. Kapitán má za úkol věci kolem hry. Soupisky pro 
kategorie družstev po konzultaci vedoucího mužstva a kapitána stanovuje kapitán 
jednotlivých družstev. 

Navrhl Filip Hamáček 

5. Navrhuji, aby byl zařazen do programu MR po bok turnaje juniorů, žen a veteránů také turnaj 
handicapovaných a to po uvážení pořadatelů (v závislosti na poloze MR, bezbariérovém 
přístupu a zájmu handicapovaných hráčů; hráči nebo jejich kompetentní zástupce kontaktuje 
s předstihem pořadatele). Zda se bude turnaj konat, musí pořadatelé oznámit nejméně 30 
dnů před MR.  

Navrhl Filip Hamáček 

 

6. Navrhuji zrušit část, že do turnajů MR se mohou přihlásit výhradně členové Asociace. 

Navrhl Filip Hamáček 

 

 

7. Návrh na změnu hracího systému – od 91 hráčů hrát na šest základních skupin. 

Navrhl Stanislav Kraus 



 

8. Navrhuji zvýhodnění bodování turnaje Czech open do bodování Českého poháru. Důvod – 
málo hráčům se povede v tomto turnaji získat více nebo alespoň stejně bodů jako na jiném 
ČP, takže se mu to stejně škrtne jako nejhorší výkon a navíc se jedná o mezinárodní turnaj. Je 
možno hlasovat pro více variant. 

Varianta a) o 10 bodů 

Varianta b) o 20 bodů 

Varianta c) o 30 bodů  

         Navrhl Kryštof Lebl 

 

9. Souhlasíte s termínovou listinou 2013/2014? 

 

10. Souhlasíte s navrženým rozpočtem pro sezónu 2013/2014? 

 

11. Jaký navrhujete příspěvek na reprezentaci pro účastníky ME 2014 na Ukrajině? 
a) 500 Kč 
b) 1.000 Kč 
c) 1.500 Kč 
d) 2.000 Kč 

 

12. Chcete, aby se při nominaci na Mistrovství světa 2015 konaném v Rusku započítávalo do 
nominační tabulky: 

a) sedm turnajů z deseti sezóny 2014/2015 (stávající systém) 
b) sedm turnajů z devíti sezóny 2014/2015 (zkrácení nominační tabulky o poslední kolo 

Českého poháru) 
c) osm turnajů z jedenácti (2 turnaje ze sezóny 2013/2014 + 9 turnajů ze sezóny 

2014/2015), tak aby byla zahrnuta obě Czech Open. Nezapočítávalo by se tedy 
poslední kolo Českého poháru sezóny 2014/2015.  

Motivací k variantám b) + c) tohoto návrhu je dřívější uzavření nominace na MS, čímž by 
reprezentanti získali více času na zařízení cesty, zakoupení (levnější) letenky a zažádání o 
vízum (bude-li třeba). 

 

 


