
Pravidelná valná hromada České asociace Stiga Game, o.s. pro rok 2015

Pravidelná letní valná hromada ČASG pro rok 2015 je na základě souhlasu 75% klubů s hlasovacím
právem, podle Článku 3 Organizačního řádu, internetová. V tomto dokumentu najdete hodnotící
zprávy o stavu Asociace, návrhy a připomínky zaslané členy Asociace. Hlasovat mohou zástupci
klubů s hlasovacím právem na adresu předsedy Asociace Filipa Hamáčka hamacekf@gmail.com po
celou dobu valné hromady : 28. 7. - 11. 8. O navržených hlasováních mohou zájemci diskutovat na
https://docs.google.com/document/d/1zNfkESCRnWj2aM1G3OkpTC0dKPmMkTQ8SYyDawWI7
T0/edit?usp=sharing

Výsledky hlasování budou po skončení valné hromady uveřejněny včetně toho, jak kluby hlasovaly.

Pokud se během valné hromady objeví  náměty  na další  hlasování  nebo pokud skončí  některé
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
United, 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.
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1. Shrnutí sezóny 2014/2015

Český pohár 2014/2015

V následující tabulce je shrnut počet účastníků turnajů Českého poháru v sezóně 2014/2015

Czech Open - Praha 115

Brno 66

Litomyšl 64

Praha 64

Kladno 62

Pelhřimov 62

Teplýšovice 61

Milovice 52

Příbram 48

Český Těšín 45

Celkem 639

Celkem jsme na turnajích Českého poháru zaznamenali 639 účastí, o které se postaralo 174 hráčů.
Na jednoho hráče tedy připadá 3,67 účastí. Největší podíl na účastech má přibližně 55 hráčů.

V následující tabulce je uvedeno porovnání celkového počtu účastí na turnajích ČP této sezóny
s předchozími sezónami.

Sezóna Účastí

2014/2015 639

2013/2014 734

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

V uplynulé sezóně je vidět značný pokles počtu účastníků turnajů Českého poháru. Tento pokles je
způsoben především nízkým počtem mladých hráčů a nováčků v posledních letech. 
Nově zvolený výbor se chystá zvýšit úsilí ohledně práce s nováčky. Prvním krokem je soustředění



mladých hráčů z celé České Republiky v Českých Budějovicích, které organizuje klub BSE United,
především Tibor Varga. Toto soustředění se v případě zájmu bude konat každoročně.

Následující tabulka ukazuje počet juniorů, kteří se zúčastnili alespoň pěti turnajů ČP 2014/2015,
počet nováčků, kteří se zúčastnili alespoň čtyř turnajů ČP 2014/2015, a průměrný počet účastí u
těchto hráčů, vše rozděleno podle klubů.

junioři účasti juniorů nováčci účasti nováčků

BSE United 4 7,75 4 6

HCS Žabka Praha 2 7,5 0

THC Stiga Elites 1 10 1 4

APP Gladiators Plzeň 1 10 0

Stiga HC Benátky 1 8 0

Celkem 9 8,22 5 5,6

Největší  podíl  na startech juniorů  a nováčků  má klub BSE United.  V sezóně  2014/2015 se do
turnajů ČP zapojilo celkem 23 nových hráčů, nicméně pouze 8 z nich svou účast zopakovalo.

Vítězem  ČP  2014/2015  v  kategorii  jednotlivců  je  Patrik  Petr,  druhé  místo  patří  Zdeňku
Matouškovi ml. a bronz si odnesl Jan Dryák.

Nejlepším nováčkem byl Samuel Hána. Druhým nejlepším nováčkem byl Miroslav Mareš st., třetí
místo patří Pavlu Komárkovi. Všichni tři ocenění jsou členy klubu BSE United.

Nejlepší ženou Barbora Petrová, druhé místo patří Anetě Jackowské, třetí je Iva Mašková.

Nejlepším juniorem Jiří Chylík . Druhým nejlepším mladíkem se stal Jan Sládek, třetí místo bral
Michal Kobrle.

Nejlepším veteránem  Jan  Dryák,  druhé  místo  patří  Davidu  Šmídovi,  třetí  nejlepší  veterán  je
legendární Pavel Plešák.

Nejúspěšnějším klubem je HCS Žabka Praha. Na druhé místo dosáhl klub THC Stiga Elites, třetí
místo patří Big Bandu.

Soutěž obránců ovládli hráči Žabky. Nejtvrdší obranu předváděl Zdeněk Matoušek ml. s průměrem
1,73 inkasovaných branek na zápas. Následují ho Filip Hamáček a Miroslav Černoch.

Nejlepší útok letošní sezóny Českého poháru předváděl Jan Dryák s 4,33 vstřelenými brankami na
zápas. Druhé místo patří Patriku Petrovi, třetí je Zdeněk Matoušek ml.



Následující  tabulka ukazuje  statistiky hráčů  podle  klubů.  Ukazuje  celkový počet  zápasů  hráčů
jednotlivých  klub,  počet  branek,  které  hráči  vstřelili  a  inkasovali,  průměr  vstřelených  a
inkasovaných branek hráčů těchto klubů a také průměrné umístění.

zápasů Vstřel. g. Ink. g. Vstř/z Ink/z Umíst.

THC Stiga Elites 2113 7537 51773,57 2,45 21 

HCS Žabka Praha 2781 8408 6107 3,022,2 17,7 

Big Band 1728 5518 4217 3,19 2,44 21,28

THC Stiga Svitavy 93 579 1758 1578 3,04 2,73 25,27

APP Gladiators Plzeň 1822 5758 5047 3,16 2,77 24,31

THC Třinec 1436 4958 3547 3,45 2,47 18,32

Stiga HC Benátky 2826 7707 9780 2,73 3,46 44,52

BSE United 3072 7299 10212 2,38 3,32 48,19

Absolut Desperation 650 2185 1819 3,36 2,8 24,39

HC Stiga Kladno 1022 3055 3353 2,99 3,28 39,45

THC Teplýšovice 444 1067 1562 2,4 3,52 49,79

SHC Cheb 301 931 981 3,09 3,26 40,33

THC Stiga-Game Příbram 293 880 721 3 2,46 21,38

ETHL Milovice 49 111 160 2,27 3,27 38

Je vidět, že nejlepšími útočníky byli hráči Elites s 3,57 brankami na zápas. Nejlepší obranu měli
letos hráči Žabky s průměrem 2,2 gólu na zápas, tito hráči měli i nejlepší průměrné umístění, 17,7.
Nejaktivnějšími hráči byli stolní hokejisté BSE United, ti odehráli celkem 3072 utkání.

Následující tabulka ukazuje statistiky hráčů podle kategorií.

zápasů Vstřel. g. Ink. g. Vstř/z Ink/z

Junioři 2893 7274 9545 2,51 3,3

Veteráni 6819 21002 19020 3,08 2,79

Ženy 761 1628 3107 2,14 4,08

Nováčci 1573 2886 6996 1,83 4,45

Open 11644 35527 32392 3,05 2,78

Mezi jednotlivými kategoriemi byli nejlepšími úročníky veteráni, těsně nejlepšími obránci byli ti
hráči, kteří nepatří do žádné z kategorií.

Mistrovství Republiky 2015

Mistrovství Republiky se odehrálo v Praze v Satalicích u příležitosti 20. výročí klubu Žabka Praha.
Turnaje družstev se zúčastnilo  18 týmů.  Velmi  vyrovnaný souboj  přineslo  finále mezi  Elites  a
Žabkou, kde po konci série svítilo na ukazateli skóre 11:11 a na řadu tak poprvé v historii finále
MČR družstev přišel souboj kapitánů. V něm si se svým soupeřem Zdeňkem Matouškem mladším
poradil  Michal  Hvižď  a  tak mohli  hráči  Elites znovu pozvednout nad hlavu trofeje pro mistry
republiky. Třetí místo si odnesl tým Big Bandu, jenž až v posledních zápasech série o bronz rozhodl
o svém vítězství v souboji s Gladiators Plzeň.



Do turnaje juniorů naskočilo letos 10 mladíků. Veliké drama přineslo semifinále. Obhájce titulu Jiří
Chylík prohrával v sérii hrané na 3 vítězné zápasy už 0:2 se Samuelem Hánou, sérii však dokázal
otočit. I druhý finalista, Jan Sládek, v semifinále s Michalem Kobrlem prohrával již 0:2, ale i on
dokázal sérii otočit. Finále přineslo rychlý průběh, Jiří Chylík obhájil titul mistra republiky. Třetí
skončil Michal Kobrle, ten si poradil 3:0 na zápasy se Samuelem Hánou.

Do klání veteránů se přihlásilo 16 hráčů. Do play-off postoupilo 8 zkušených. Ve čtvrtfinále se
odehrály 2 pětizápasové bitvy, konkrétně Daniel Matýsek porazil Roberta Ježe a Václav Pikl vyřadil
Miloše Ševra. Semifinálové série byly jasnější, vyšla z nich finálové dvojce Jan Dryák – Václav
Pikl. Jan Dryák ovšem neponechal nic náhodě a vyhrál ve finále 3:0 na zápasy. Třetí místo patří
Pavlu Plešákovi.

Do soutěže žen letos zasáhly 4 hráčky. Ve skupině si zahrály každá s každou dvakrát. Tyto zápasy
určily semifinálové dvojce. Aneta Jackowská porazila v sérii na 4 vítězné zápasy Hanu Marešovou
4:1 a Iva Mašková Barboru Petrovou 4:2. Ve finále slavila Aneta Jackowská a po sérii 4:1 se stala
mistryní  republiky,  třetí  místo patří  Barboře Petrové.  Ta si  poradila  se svou soupeřkou 4:0 na
zápasy.

Mimořádně  vyrovnanou  bitvu  přinesl  turnaj  ZTP.  Přestože  se  utkali  jen  dva  hráči  v  sérii  na
4 vítězné zápasy, bylo na co se dívat. V souboji Jiří Junek – Milan Zeman došlo až na sedmý zápas.
Ten vyvrcholil v prodloužení, kde se z titulu mistra republiky radoval Jiří Junek.

V soutěži jednotlivců si  zahrálo tradičně  48 hráčů  ve dvou základních skupinách. Tyto skupiny
nepřinesly  žádná  velká  překvapení,  do  skupiny  pro  16  nejlepších  se  dostali  všichni  favorité.
Následovala část osmi zápasů, která rozhodla o postupující osmičce do play-off na 4 vítězné zápasy.
Největší drama čtvrtfinále přinesl souboj dvou domácích hráčů. Jeden z favoritů, Zdeněk Matoušek
mladší,  musel  rozhodnout  s  Jiřím  Chylíkem až  v  7.  zápase.  Semifinále  nabídlo  souboj  dvou
nejlepších  hráčů  Českého  poháru  2014/2015.  Překvapivě  hladce  si  s  Patrikem Petrem poradil
Zdeněk  Matoušek,  4:0  na  zápasy.  Druhé  finále  přineslo  drama  na  maximální  počet  zápasů.
V rozhodujícím sedmém semifinále si s Filipem Hamáčkem poradil Michal Hvižď. Finále přineslo
odvetu za souboj kapitánů z turnaje družstev. Michal Hvižď ale tentokrát ve velmi dramatickém
finále na sedm zápasů odcházel poražen, mistrem republiky se stal Zdeněk Matoušek ml. Bronz bral
Patrik Petr.

Mistrovství světa 2015

Česká výprava v zastoupení 13 hráčů se vydala na vrcholnou akci světového stolního hokeje do
Petrohradu. Turnaj byl pořádán přes několik nedostatků na velmi dobré úrovni.

V turnaji žen a ženských družstev nemělo Česko zastoupení. V ženských tříčlenných družstvech
soupeřily 4 státy. Vítězkami se staly domácí Rusky, jež porazily ve finále Ukrajinky, v souboji o
třetí místo uspěly Lotyšky před Švédkami.

Turnaj žen si zahrálo 18 stolních hokejistek. Vítězkou se stala Viktoria Laricheva z Ruska, ve finále
porazila Caroline Eriksson ze Švédska. Bronz patří Rusce Marii Miloradové.

Juniorská družstva měla  i  tým z Česka,  nicméně  ve tříčlenném družstvu byli  pouze dva bratři
Kahounové, ti v oslabení skončili na posledním šestém místě. Zlato zůstalo v Rusku, které ve finále
porazilo Lotyšsko. Třetí místo patří Finům.

Do turnaje juniorů zasáhlo 20 mladíků, Čeští bratři Kahounové nedosáhli na umístění na předních
místech.  Vítězem  se  stal  Mikhail  Shashkov,  vítěz  Czech  Open  2015.  Ve  finále  porazil  Jana



Pelkonena z Finska, třetí místo patří Kevinu Erikssonovi rovněž z Finska.

Největší úspěch zaznamenala reprezentace Česka v turnaji  veteránských družstev. V konkurenci
jedenácti týmů náš tým ve složení Jan Dryák, Pavel Plešák, David Šmíd, Václav Píkl a Miloš Ševr
získal zlaté medaile, druhé zlaté medaile v historii českého stolního hokeje. Cesta pro zlato ovšem
nebyla vůbec jednoduchá. Ve čtvrtfinále proti Lotyšsku byli Češi na pokraji vyřazení – minutu před
koncem poslední série ještě prohrávali. V semifinále čekali na naše hráče Finové, ale tentokrát to
byla jasnější série. Ve finále překvapivě nečekali Rusové, ale Švédové. Druhé semifinále rozhodlo
až dodatečné kolo soutěže družstev (to se hraje v Rusku místo souboje kapitánů). Ve finále si naši
došli pro zlaté medaile, třetí místo patřilo Rusům.

V turnaji veteránů si zahrálo 39 hráčů se zastoupením tří Čechů: Jana Dryáka, Davida Šmída a
Pavla Plešáka. Do finálových skupin se dostali všichni tři, mezi play-off pro nejlepších 8 hráčů se
podíval Honza Dryák a Pavel Plešák. Pavel vypadl ve čtvrtfinále na 4 vítězné zápasy až ve velmi
dlouhém prodloužení sedmého zápasu s pozdějším vítězem Stanislavem Lutayem. Jan Dryák ze
čtvrtfinále postoupil, ale v semifinále nestačil na Alexeje Titova. Pro Česko získal alespoň bronz,
když porazil Dmitrje Belavina. 

V soutěži družstev měla Česká Republika naděje i na medaili, jenomže prohrála dva klíčové zápasy.
Ve skupině se Švédy, ve čtvrtfinále s Finy. Naši pak vybojovali alespoň páté místo po výhře nad
Nory.  Turnaj  družstev  vyhráli  jednoznačně  Rusové,  kteří  ve  finále  porazili  Švédy.  Třetí  místo
putovalo do Lotyšska.

Deset českých zástupců nastoupilo do kategorie jednotlivců poměřit síly ve 108 členném startovním
poli. Mezi nejlepších 54 hráčů, do finálových skupin, se podívala šestice našich. Těsně za branami
play-off skončil Zdeněk Matoušek a Kryštof Lebl. Mezi elitních 24 hráčů postupujících do play-off
se podíval  Patrik Petr  a Jan Dryák. Patrik Petr nastoupil  proti  Venjaminu Gerasimovovi. Začal
dobře, vedl 2:0 na zápasy, nakonec ovšem odcházel poražen na 23. místě.  O jednu příčku výše
vystoupal  při  své  cestě  turnajem  Jan  Dryák.  Ten  v  prvním  kole  podlehl  v  sedmi  zápasech
překvapení  turnaje  Dmytru  Litvinyukovi  z  Ukrajiny.  Mistrem světa  se  stala  světová  jednička,
Maxim Borisov z Ruska, jenž smetl ve finále Atise Silise z Lotyšska 4:0 na zápasy, třetí místo patří
Edgarsu Caicsovi z Lotyšska.

V neoficiální  kategorii  nad  50  let  zabodovali  Češi.  Vítězem se stala  legenda českého stolního
hokeje, Pavel Plešák, třetí byl Miloš Ševr.

Následující tabulka ukazuje medailové pořadí národů z oficiálních kategorií z MS 2015.

zlato stříbro bronz

Rusko 7 1 2

Česko 1 0 1

Švédsko 0 3 0

Lotyšsko 0 2 3

Finsko 0 1 2

Ukrajina 0 1 0



Volba pořadatelského státu a města pro Mistrovství světa 2017

V lednu a únoru se ČASG rozhodla na základě hlasování klubů, že podá ITHF kandidaturu na
pořádání  Mistrovství  světa  2017.  Česká  Republika  měla  při  volbě  pořadatelského  místa  jako
soupeře Estonsko, ČASG vyhrála kandidaturu jednohlasně. 

Pro pořádání MS 2017 v ČR vznikly dva projekty. První vedl Miloš Ševr. Jeho projekt chtěl pořádat
MS 2017 v Liberci v hokejové hale na podobné bázi, jako se uskutečnilo MS klubů 2010. Druhý
projekt vedl Filip Hamáček ve spolupráci se společností Ave-Kontakt s.r.o. Turnaj se měl pořádat
v Praze, v hotelu Olympik. V dubnu se rozhodla valná hromada dát podporu projektu Mistrovství
světa v Liberci.

Volby do Výboru 2015

V lednu 2015 tehdejší předseda Adam Zielinský rezignoval z Výboru Asociace. Zbývající členové
výboru se po diskuzi s kluby rozhodli také rezignovat a valná hromada rozhodla, že nově zvolený
výbor  z  mimořádných  voleb  na  jaře  2015 bude mít  prodloužený mandát  až  do  konce sezóny
2016/2017. 

Do voleb konaných 21. března v Pelhřimově se přihlásilo 7 kandidátů. Všech pět členů Výboru bylo
zvoleno v prvním kole nadpoloviční většinou hlasujících. Voleb se zúčastnilo 10 klubů s hlasovacím
právem. Byli zvoleni tito kandidáti: Stanislav Kraus (10 hlasů), Miroslav Černoch (9 hlasů), Filip
Hamáček (9 hlasů), Tibor Varga (9 hlasů), Jiří Vácha (8 hlasů). Noví členové Výboru si zvolili tyto
funkce: Filip Hamáček – předseda, Tibor Varga – tajemník, Stanislav Kraus – hospodář, Miroslav
Černoch a Jiří Vácha – členové Výboru.

Priority výboru ČASG pro celé funkční období
2.  dubna 2015 uveřejnil  výbor  na interní  diskuzi  ČASG soupis  svých priorit  pro celé funkční
období,  který  znovu  předkládá  i  valné  hromadě  k  nahlédnutí.  Dostupný  je  na  adrese:
http://www.trefik.cz/stiga/doc/vyborCASG2015.pdf

Žádost o získání evropských dotací v rámci programu Erasmus Plus

Výbor byl osloven lotyšskou asociací (Edgars Caics, Romans Blumentals), která se rozhodla zapojit
do evropského projektu Erasmus Plus za účelem získání dotací pro sérii předváděcích akcí stolního
hokeje po celé Evropě. ČASG se rozhodla zapojit do programu jako partnerská instituce, která by
v případě úspěchu žádosti dostala dle slov Lotyšů „nemalé finanční prostředky“ na profesionální
marketing (řeč byla i o billboardech) a nové hokeje. Finančně by tak byla zajištěna několikadenní
prezentace  stolního hokeje  pro  mládež,  zejména pro  školy  a učitele  tělocviku  (pravděpodobně
v Praze). Žádost byla podána v květnu 2015, verdikt o jejím posouzení by měl být znám koncem
roku 2015. Předpokládaný termín akce by byl na jaře 2016. O dalším osudu žádosti bude výbor
členy ČASG informovat. 

Blog ČASG

Na jaře spustil Tibor Varga blog ČASG na adrese http://stigacasag.blogspot.cz/. Blog je určen jak
pro pravidelné hráče, tak i pro nováčky. Kromě reportáží z turnajů se zde objevují rozhovory se
„slavnými“ osobnostmi stolního hokeje. Pro ty, kteří se nemohou zúčastnit vybraných světových
akcí jsou zde tyto akce v průběhu shrnovány. 
Zároveň vyzýváme zájemce, že mohou zasílat (nejlépe Tiboru Vargovi) fotky, videa, texty. Vaše
materiály se objeví na blogu.



2. Nadcházející sezóna 2015/2016

Termínová listina Českého poháru 2015/2016

V následující tabulce je uveden návrh na termínovou listinu pro sezónu 2015/2016

Místo konání Termín

Teplýšovice 26. září

Praha 24. říjen

Litomyšl 21. listopad

Praha - Satalice 12. prosinec

Brno 16. leden

Kladno 6. únor

Pelhřimov 5. březen

Milovice 2. duben

Czech Open, Praha 23. duben

Cheb 14. květen

MR, Třinec 4.-5. červen

Mezinárodní termínová listina 2015/2016

V následující tabulce je uvedena mezinárodní termínová listina pro sezónu 2015/2016

Lemont, USA WTHT 25. července

Stavanger, Norsko Major 5. září

Jekabpils, Lotyšsko WTHT 12. září

Edmonton, Kanada WTHT 19. září

Slovinsko WTHT 10. října

Bern, Švýcarsko WTHT 17. října

Toronto, Kanada WTHT 7. listopadu

Petrohrad, Rusko Major 14. listopadu

Riga, Lotyšsko Super Series 5.-6. prosince

Kursk, Rusko WTHT 9. ledna

Kursk, Rusko MS klubů 10. ledna

Malmö, Švédsko Super Series 13.-14. února

Moskva, Rusko Super Series 12.-13. března

Nové Zámky, Slovensko WTHT 19. března

Detroit, USA WTHT 2. dubna

Czech Open Praha Super Series 23. dubna

Kyjev, Ukrajina WTHT 30. dubna

Turku, Finsko Major 7. května

Berlín, Německo WTHT 21. května

Montreal, Kanada WTHT 4. června

Tallinn, Estonsko ME 17.-19.června



Události sezóny 2015/2016
Na MS 2015 byly  české týmy oficiálně  pozvány na Mistrovství  světa  klubů  2016 do  Kursku
v Rusku. Turnaje v Kursku jsou tradičně na vysoké, až profesionální úrovni.

Na Slovensko se vrací turnaj světové ligy. Premiéru si odbude v Nových Zámcích, kde bude turnaj
pořádat Slovenská asociace za podpory ČASG. Všichni hráči jsou srdečně zváni.

Na konci  sezóny se bude tradičně  konat Mistrovství Evropy.  Estonsko bude mít  pořadatelskou
premiéru turnaje takové důležitosti.  Nominace na ME je podle starých pravidel:  počítá se tedy
7 nejlepších turnajů z 10. Do kategorie jednotlivců se kvalifikuje nejlepších 10 hráčů, do kategorie
žen, juniorů a veteránů vždy 4 nejlepší. Budou se samozřejmě konat i turnaje družstev jednotlivých
kategorií. Výbor se bude od začátku nové sezóny věnovat reprezentaci, zejména juniorům, aby se
neopakovaly situace z minulých let, kdy se sestava řešila na poslední chvíli.



3. Stav členské základny

Od  minulé  letní  valné  hromady  se  u  Asociace  nezaregistroval  ani  jeden  nový  klub,  počet
registrovaných klubů tak zůstal na čísle osmnáct. Počet členů v tomto období vzrostl o 9. Celkem je
tak v Asociaci registrováno 388 hráčů.

V následující tabulce je uveden přehled účasti hráčů registrovaných klubů na turnajích Českého
poháru v sezóně 2014/2015. 

Klub Účasti Hráči Průměr

Stiga HC Benátky 86 17 5,1

BSE United 96 15 6,4

THC Stiga Elites 55 10 5,5

HCS Žabka Praha 73 9 8,1

Big Band 46 8 5,8

THC Teplýšovice 14 8 1,8

APP Gladiators Plzeň 52 7 7,4

THC Třinec 37 6 6,2

HC Stiga Kladno 31 5 6,2

Absolut Desperation 18 4 4,5

THC Stiga Svitavy 93 15 4 3,8

THC Stiga-Game Příbram 8 4 2

SHC Cheb 9 2 4,5

ETHL Milovice 2 2 1



4. Zpráva o hospodaření Asociace v sezóně 2014/2015

autor: Stanislav Kraus 

Tato  zpráva  shrnuje  hospodaření  České  asociace  Stiga  Game,  o.s.  (Asociace)  v období  od
11.7.2014 do 7.7.2015. 
Finanční majetek Asociace byl na začátku sledovaného období (k 11.7.2014) následující:
Hotovost na pokladně: 9 318,- Kč.
Peníze na účtu: 143 729,53 Kč.

Celkem: 153 047,53 Kč.

Příjmy Asociace
Ve sledovaném období byly příjmy Asociace následující:

Kč

Vybrané startovné 127 750,-

Prodej hokejů a náhradních dílů 17 055,-

Úrok na bankovním účtu 12,61

Hlavním příjmem bylo vybrané startovné. Asociace během sledovaného období pořádala deset
turnajů Českého poháru, kterých se zúčastnilo 639 hráčů. 68 z nich zaplatilo snížené startovné
(nováčci, hráči mladší 15 let, držitelé průkazu ZTP), jeden hráč byl od startovného osvobozen.
Celkem  tak  bylo  na  startovném  na  turnajích  ČP  vybráno  120 800,-  Kč.  Do  vybraného
startovného je dále započteno startovné z mistrovství Republiky (2 400,- z turnaje jednotlivců a
4 500,- z turnaje družstev) a poplatek 50,- Kč za jedno ohlášené hostování. Celkem tak bylo na
startovném získáno 127 750,- Kč.

Během sledovaného období byly prodány hokeje a náhradní díly celkem za 17 055,- Kč. Soupis
je uveden v následující tabulce:

Počet

Nový hokej 6

Starý hokej 7

Sada figurek (nové i staré) 18

Balení puků (3ks) 54

+ táhla, šupláky, plochy,…

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 144 817,61 Kč.



Výdaje Asociace
Ve sledovaném období byly výdaje Asociace následující:

Kč

Dotace reprezentaci pro MS 2015 (12 hráčů) 60 000,-

Odměna pořadatelům turnajů ČP a MR 43 450,-

Nákup hokejů a náhradních dílů 21 235,-

Odměna za dovoz hokejů (dle ujetých km) 16 600,-

Dresy pro reprezentaci na MS 2015 6 606,-

Poháry pro Czech Open 2015 5 220,-

Zpracování výsledků v sezóně 2014/2015 (V. Kraus) 5 000,-
Odměna za skladování hokejů v sezóně 2015/2016
(Z. Matoušek)

5 000,-

Dotace  cesty  nejlepším  hráčům  ČP 13/14  a  MR
2014 na turnaj Světové ligy 14/15

4 500,-

Poháry a sál pro ČP v Příbrami 3 837,-

Náklady na Czech Open 2015 (sál, stoly,…) 3 600,-

Poháry za Český pohár 2014/2015 3 492,-
Odměna  za  přípravu  40  nových  hokejů  (Z.
Matoušek)

2 000,-

Ostatní 3 864,-

Dotace účastníkům MS 2015 byla vyplacena 12 hráčům ve výši 5 000,- Kč.
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. Nově byla stanovena minimální výše odměny ve výši 4 000,- Kč. Pořadatelům Czech
Open (klub HCS Žabka Praha) byla dle dohody vyplacena odměna ve výši 30,- Kč za účastníka
(tedy 3 450,- Kč). Za pořádání turnaje v Příbrami nebyla vyplacena žádná odměna – vzhledem
k narychlo  učiněnému  rozhodnutí  o  pořádání  turnaje  ČP  v Příbrami  bylo  dohodnuto,  že
Asociace  uhradí  nájem  a  obstará  poháry  a  pořadatelům  turnaje  nebude  vyplacena  žádná
odměna. Pořadatelům mistrovství Republiky byla vyplacena odměna 8 000,- Kč.
Od českého distributora  Stiga hokejů  byly během sledovaného období  zakoupeny hokeje a
náhradní díly za 21 235,- Kč. Převážná část nákupů byla učiněna za účelem následného prodeje,
nebo pro využití bezplatné podpory klubům na základě výsledků Českého poháru. 
Tři  hráči  (Z. Matoušek ml., P. Petr, Y. Levdansky) v sezóně čerpali odměnu (finanční dotaci
cesty na turnaj Světové ligy) za umístění na prvních třech místech v konečném pořadí Českého
poháru 2013/2014 a MR 2014 v celkové výši 4 500,- Kč.
Nájem sálu a cena pohárů pro turnaj v Příbrami nakonec činil 3 837,- Kč. Asociace tímto ještě
jednou děkuje pořadatelům (M. Hvižď a P. Sládek) za organizaci turnaje.
Do položky Ostatní je zahrnut nákup reprezentačních odznáčků  použitých během MS 2015,
inkoustu do tiskárny, lepicích pásek, Silkalu, bankovní poplatky apod.
Celkem byly výdaje ve sledovaném období ve výši 184 404,- Kč

Na základě konečného pořadí Českého poháru 2014/2015 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 7.7.2015. Uvedené částky se nemusí stát výdajem
Asociace, pokud kluby odeberou například použité hokeje.

  

1. THC Pardubice 0

ETHL - Polabská liga stolního hokeje 500

APP Gladiators Plzeň 2 900

HCS Žabka Praha 3 620

Big Band 2 000

Kamax Kamenný Újezdec 500

Stiga HC Benátky 2 500

THC Javorové Listy Teplýšovice 1 000

THC Stiga Elites 2 500

Třinecká hokejová liga 2 000

HC Stiga Kladno 1 500

THC Stiga Svitavy 93 1 000

BSE United 3 600

THC Stiga-Game Příbram 1 000

SHC Cheb 0

Celkem tak klubům zbývá odebrat podporu v hodnotě 24 620,- Kč.

Ve sledovaném období navíc vznikl nejlepším třem hráčům z konečného pořadí Českého poháru
2014/2015 a třem nejlepším z mistrovství Republiky 2015 nárok na finanční podporu při jejich
cestě na turnaje Světové ligy 2015/2016. Konkrétně jde o Zdeňka Matouška ml. (2 500,- Kč),
Patrika Petra (2 000,- Kč), Michala Hviždě (1 000,- Kč) a Jana Dryáka (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

Táhlo PO 17 ks

Táhlo LO 23 ks

Táhlo SÚ 24 ks

Táhlo PÚ 26 ks

Táhlo B 10 ks

Táhlo LÚ 24 ks



Asociace dále vlastní 40 hokejů s kompletním příslušenstvím, které byly použity zatím jen na
turnaji  Czech Open 2015,  40  hokejů  s  kompletním příslušenstvím,  na kterých  se  odehrála
sezóna 2014/2015, 28 hokejů s kompletním příslušenstvím, na kterých se odehrálo MS klubů a
Czech  Open  v roce  2014  a  5  hokejů  s  kompletním  příslušenstvím  ze  sezóny  2013/2014
používaných nyní na předváděcích akcích. Za evidenci děkuji Zdeňku Matouškovi.

Bilance
Při porovnání příjmů a výdajů je zřejmé, že Asociace hospodařila během sledovaného období se
ztrátou ve výši 39 586,39 Kč. 

Závěr
Finanční majetek Asociace je k 7.7.2015 následující.
Hotovost na pokladně: 580,- Kč.
Peníze na účtu: 112 881,14 Kč.

Celkem: 113 461,14 Kč.



5. Rozpočet pro sezónu 2015/2016

Příjmy Asociace
Kč

Vybrané startovné 130 000,-

Prodej hokejů a náhradních dílů 20 000,-

Celkem jsou očekávány příjmy  ve výši 150 000,- Kč. 

Výdaje Asociace
Kč

Odměna pořadatelům turnajů ČP a  MR 55 000,-

Nákup hokejů a náhradních dílů 25 000,-

Dotace reprezentaci pro ME 2016 (22 hráčů) 22 000,-

Odměna za dovoz hokejů (dle ujetých km) 17 600,-

Odměny za umístění v ČP 14/15 a MR 2015 6 000,-

Odměna za skladování hokejů 5 000,-
Zpracování výsledků v sezóně 2015/2016 (V. 
Kraus)

5 000,-

Poháry za Český pohár 2015/2016 4 000,-

Odměna za přípravu nových hokejů 2 000,-

Ostatní 6 000,-

Celkem jsou očekávány výdaje ve výši 147 600,- 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 i pořadatelů, aby se pokusili ušetřit svůj čas a,
pokud je to možné,  pokusili  se dohodnout  s pořadateli  předcházejícího turnaje na odvezení
hokejů  přímo  z  předchozího  místa  konání  bez  nutnosti  jejich  uskladnění  v Praze.  Pokud
pořadatelé nejsou sami schopni zajistit dopravu hokejů, postará se o dopravu výbor ČASG.

Místo konání Odměna Kč  

Teplýšovice 700,-

Praha 200,-

Litomyšl 2 000,-

Praha - Satalice 0,-

Brno 3 100,-

Kladno 700,-

Pelhřimov 2 300,-

Milovice 700,-

Czech Open, Praha 0,-

Cheb 2 900,-

MR, Třinec 5 000,-



Celkem je na odměny za dopravu vyčleněno 17 600,- Kč. 

Rozpočet pro sezónu 2015/2016 je navržen jako téměř vyrovnaný. Na obou stranách bilance jde
o orientační částky, která se mohou od skutečnosti velmi lišit v závislosti na počtu účastníků
turnajů ČP, prodeji starých hokejů, počtu účastníků ME, výdajích spojených s pořádáním Czech
Open 2016 atd.



6. Přehled navržených hlasování a námětů k diskuzi

1. Navrhuji změnu systému kvalifikace na Mistrovství republiky kategorie jednotlivců. Navrhuji,
aby se nadále kvalifikovalo 44 + 4 lidí, ale aby náhradníci do této kategorie byli pouze do 50. místa
v hodnocení Českého poháru.

Filip Hamáček

2. Navrhuji, aby se MR juniorů a žen sloučilo následujícím způsobem: 
Ženy i junioři by spolu hráli ve společné základní části (typicky jedna skupina jednokolově). Po
jejím skončení by bylo vyfiltrováno zvlášť juniorské pořadí a zvlášť ženské pořadí se započtením
bodů ze všech zápasů. Výhodou tohoto systému je, že ženy-juniorky by se mohly zapojit jak do
juniorské, tak ženské soutěže, bez nutnosti odehrát tyto soutěže v různý čas. Juniorům i ženám by to
přineslo větší počet zápasů a v celkovém důsledku i kvalitnější turnaj. Vyřazovací část by probíhala
tak, že nejprve by bylo zahájeno play-off juniorů. Po vypadnutí poslední ženy-juniorky z play-off
by  bylo  zahájeno  play-off  žen.  Domnívám  se,  že  tímto  systémem  by  se  dopolední  program
neprodloužil, anebo prodloužil jen velmi nepatrně.  

Jiří Chylík

3.  Navrhuji,  aby se pro  nasazování  na MR družstev  počítali  3  nejlepší  hráči  podle světového
žebříčku, namísto computeru.

Stanislav Kraus

4. Má být do budoucna částí Českých pohárů i turnaj na Slovensku?
Předseda Slovenské Asociace, Csaba Kocsis, vyjádřil přání na vytvoření nadnárodní soutěže, možná
i Československého poháru.

Csaba Kocsis

5. Navrhuji zvýšení startovného na Czech Open na 300Kč (respektive 150 pro ZTP, nováčky, atd.).
Tyto navíc vybrané peníze by byly použity přímo na turnaj, tedy na ceny, sál, atd.

Filip Hamáček

6. Navrhuji dát Milošovi Ševrovi finanční odměnu za to, že udělal [na MS] nad 50 let medaili. Vím,
že to není hlavni kategorie, ale stejně se mi to nezdá fér, protože bratři Kahounovi finanční dotaci
dostali a taky byli náhradnici a myslím, že Miloš si ji taky zaslouží, ať už díky medaili nebo za to,
co pro Stigu dělá. Pokud toto není pro Vás důvod, tak navrhuji udělit fin. odměnu za to, že jako
budoucí pořadatel MS 2017, které bude zřejmě pořádat sám s našim týmem, jel obhlédnout MS a
poznamenat si, co a jak by mělo být u nás na MS, aby bylo naše MS na úrovni a nebyl to propadák.
Podle doslechu jsem se dozvěděl o x věcech, které by ho doma asi nenapadly, kdyby neletěl. Tudíž
navrhuji odměnu 5000 Kč. Díky moc za zvážení. 

Michal Hvižď



7.
1. ledna 2014 vešel v účinnost Nový občanský zákoník, jenž ruší status všem občanským sdružením
a automaticky jim dává status spolek. S touto změnou je nutné také změnit stanovy. Navrhuji tyto
změny. V následujícím přehledu jsou pouze části, které navrhuji změnit. Normálním písmem je zde
zapsáno  původní  znění,  kurzívou  pak  navrhovaná  změna  v  souladu  s  Novým  občanským
zákoníkem. Jedná se pouze o malé změny, které nijak nemění podstatu, ale pouze upřesňují některé
fráze v souladu s NOZ.

Stanovy České asociace Stiga Game, o.s.

Stanovy České asociace Stiga Game, z.s.

Článek 1 - Název, sídlo a cíle sdružení
1.     Česká asociace Stiga Game, o.s. (dále jen Asociace) je  nezávislé a nepolitické občanské sdružení s

právní  subjektivitou  s působností  v celé  České  republice  sdružující  fyzické  i  právnické  osoby.  Sídlo
Asociace je na adrese Západní 3, 323 00 Plzeň.

Česká  asociace  Stiga  Game,  z.s.  (dále  jen  Asociace)  je  nezávislý  a  nepolitický  spolek  s  právní
subjektivitou s působností v celé České republice sdružující fyzické i právnické osoby. Sídlo Asociace je
na adrese Západní 3, 323 00 Plzeň.

Článek 2 – Vznik a zánik členství v Asociaci
5.     Členství v Asociaci je individuální a nepřenositelné a to: řádné, běžné a čestné.

Členství fyzických osob v Asociace je individuální a nepřenositelné a to: řádné, běžné a čestné.

Článek 4 - Kluby
14.  Kluby, které jsou členy Asociace jsou občanská sdružení s vlastní právní subjektivitou.

Právnické osoby (kluby), které jsou členy Asociace, jsou spolky s vlastní právní subjektivitou.

Článek 7 - Výbor Asociace
25.  Výkonným orgánem Asociace je Výbor Asociace. Výbor zabezpečuje plnění úkolů Asociace v období

mezi valnými hromadami. Výbor rozhoduje ve všech věcech, pokud nejsou ve výlučné pravomoci valné
hromady, přičemž valná hromada si může vyhradit rozhodnutí v dalších otázkách.

Statutárním orgánem Asociace je Výbor Asociace. Výbor zabezpečuje plnění úkolů Asociace v období
mezi valnými hromadami. Výbor rozhoduje ve všech věcech, pokud nejsou ve výlučné pravomoci valné
hromady, přičemž valná hromada si může vyhradit rozhodnutí v dalších otázkách.

Článek 11 - Další ustanovení
40.  Jménem  organizace  jedná  samostatně  předseda  Asociace  případně  jiná  osoba  písemně  k jednání

jménem Asociace zmocněná. Podepisování jménem Asociace se uskutečňuje tak, že ke jménu Asociace
připojí předseda, nebo zmocněnec svůj podpis s uvedením funkce či odkazem na plnou moc.

Jménem organizace jedná Výbor Asociace případně jiná osoba písemně k jednání jménem Asociace
zmocněná. Podepisování jménem Asociace se uskutečňuje tak, že ke jménu Asociace připojí předseda,
nebo zmocněnec svůj podpis s uvedením funkce či odkazem na plnou moc.

Souhlasíte s touto změnou stanov?
Filip Hamáček



8. Navrhuji zrušit funkci revizora.
Filip Hamáček

9.  Počínaje  letním soustředěním v Českých Budějovicích,  které  proběhlo  17.-20.7.2015,  výbor
zahájil sérii konkrétních kroků, kterými chce podpořit kvalitu české juniorské reprezentace na MS
2017. Cílem v této sezóně 2015/2016 bude zajistit účast alespoň tří juniorů na ME v Tallinu, a to
tak, aby se reprezentace neskládala na poslední chvíli. Výhledově se domníváme, že by bylo dobré
zorganizovat také jeden juniorský výjezd na turnaj Světové ligy v sezóně 2016/2017 (ideálně do
Švédska). Za tímto účelem bych navrhoval využít odměny za ČP a MR, které zůstaly/zůstanou
nevyčerpány  v  sezónách  2014/2015  a  2015/2016.  V  létě  2016  též  plánujeme zopakovat  letní
juniorské soustředění. Souhlasíte s využitím nevyčerpaných odměn tímto způsobem?

Tibor Varga

10. Při zveřejnění trestů pro Michala Hviždě a Zdeňka Matouška ml. výbor slíbil, že v rámci letní
VH otevře diskuzi o účinnějším postihu podobných situací, především o tom, v čí kompetenci je
řešení podobných přestupků přímo na turnaji. Zdálo by se, že je to věcí komise rozhodčích. Ta má
ale pravomoc řešit pouze spory ohledně pravidel, nikoli disciplinární přestupky hráčů, mezi které
spadá i úmyslné nechávání výsledků. Je objektivní skutečností, že nechávání výsledků nelze dost
dobře zabránit  ani  prokázat.  Jsou ale situace, které jsou evidentní  (hráči  se domluví ještě  před
zápasem a ani nezačnou hrát nebo „roztrubují“,  že úmyslně  prohrávají).  V těch bychom si měli
ujasnit, jak postupovat. Můj návrh je přidat nechávání výsledků do kompetence komise rozhodčích,
které by se hlásily tyto a jiné evidentní situace. Je důležité si toto ujasnit, abychom mohli hráče na
začátku nové sezóny jasně instruovat o tom, jak nesportovní situace řešit. 
Souhlasíte s tím, aby řešení nechávání výsledků bylo také v kompetenci rozhodčích?

Tibor Varga

11. Jakou podporu by měla vyplatit Asociace reprezentantům pro cestu na ME 2016?
a) 1000Kč
b) 1500Kč
c) jinou částku

Stanislav Kraus, Filip Hamáček

12. Souhlasíte s termínovou listinou Českého poháru 2015/2016?
Výbor Asociace

13. Souhlasíte s navrženým rozpočtem pro sezónu 2015/2016? Myšlen je souhlas s položkami, o
kterých se nevede samostatné hlasování.

Stanislav Kraus

14. Do diskuze: Zdržování hry
Po MS se na mezinárodní scéně rozběhla diskuze o řešení zdržování hry. Při doslovném výkladu
nových pravidel  může mít  hráč  puk na hráči  před pokusem o střelu až 8 sekund,  případně  po
přihrávce na středního útočníka ještě dalších 8 sekund. Navíc při zdržování hry před koncem zápasu
má poškozený hráč malou šanci něco proti zdržování hry podniknout. Jako jeden z hlavních nápadů
této  diskuze  je  zvýšení  pravomocí  rozhodčích  série,  kteří  jsou  na  světových  turnajích  u  sérií
přítomni (například možnost okamžitě po 5 sekundách házet bule, rozdávat napomenutí, případně



technické góly, …). Jaké jsou vaše nápady, postřehy?
Zároveň Michael Spivakovsky se osobně ptá, zda nemá být zakázána přihrávka z pravého útočníka
na levého přihrávkou po mantinelu. Jeho argumentace je ta, že se této nahrávce nedá zabránit a že v
moderním stolním hokeji se hraje především zleva a tato přihrávka dává hráčům možnost snadno
přenést hru. 

Filip Hamáček

15. Do diskuze:
Jde o "klubové oblečení", především mám na mysli blížící se MS v Liberci. Pro představu vám
řeknu jeden postřeh z letošního MS v Petrohradu: na televizním stole se hrálo osmifinále Litvinyuk
(Ukr) - Lampi (Fin) a při mezizápasové přestávce byl záběr na Lampiho, který nastoupil v "cizím"
dresu a s dírou v ponožce :-) (navíc snad každý tým, s výjimkou Ruska, neměl klubové kraťasy). Na
Facebooku  byla  bohatá  diskuze  o  zvýšení  profesionality  ve  Stiga  hokeji  (uzavřené  kategorie,
finanční odměny...),  ale není snad velice neprofesionální, když se ani na takové akci nehraje v
patřičném oblečení?! Pokud se kouknete na ostatní "netradiční sporty",  tohle tam prostě  není  a
myslím si, že obyčejný divák pak vnímá stigu jako zábavu, nikoliv jako sport. 

Michal Boštík

16. Do diskuze: Standard pro pořadatele ČP
Navrhuji diskuzi o tom, co považujete v rámci turnajů Českého poháru za standard a bez čeho by
turnaje ČP rozhodně  neměly být. Výbor na základě  vašich podnětů  bude pracovat na tom, aby
pomohl pořad

Tibor Varga

17. Do diskuze: Získávání nových hráčů
Získávání nových hráčů a udržení nováčků je palčivým problémem naší asociace. V rámci lepší
informovanosti nováčků na turnajích navrhuji obnovit instruktáž nováčků před zahájením turnaje
formou plakátu s praktickými informacemi, který by byl k dispozici na každém turnaji a každý
pořadatel by měl na jeho existenci a umístění účastníky upozornit při zahájení turnaje. V něm by
bylo mimo jiné popsáno, jaký je formát turnaje, kam a kdy zapisovat výsledky, že když někdy
dostanou 10+ gólů, že u některých hráčů je to prostě normální a nemají se z toho hroutit apod. Máte
nějaké další návrhy k tomu, jak podpořit účast na turnajích ČP? 

Tibor Varga


