
Pravidelná valná hromada České asociace Stiga Game, o.s. pro rok 2014 

 

Pravidelná letní valná hromada České asociace Stiga Game, o.s. (Asociace) pro rok 2014 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 Adama Zielinského adam.zielinsky@gmail.com po celou dobu trvání valné 

hromady – od 25. 7. 2014 do 16. 8. 2014 včetně. O navržených hlasováních můžete nadále diskutovat na 

asociační diskuzi nebo na stránce https://groups.google.com/forum/#!forum/CASGos. 

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 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. 
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1. Uplynulá sezóna 2013/2014 

autoři: Stanislav Kraus, Adam Zielinský, Miroslav Černoch 

Český pohár 2013/2014 
V tabulce je shrnut počet účastníků turnajů Českého poháru v sezóně 2012/2014. 

Czech Open, Letovice 146 

Brno 78 

Bratislava 70 

Kladno 69 

Praha 68 

Milovice 64 

Petroupim 62 

Litomyšl 62 

Plzeň 60 

Rokycany 55 

Celkem jsme na turnajích zaznamenali 734 účastí, o které se postaralo 219 hráčů. Na jednoho účastníka tak 

připadá 3,35 účasti. Největší podíl na účastech má zhruba 65 nejaktivnějších hráčů. 

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

sezónami. 

 Účastníků 

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 

Je vidět, že celkový počet účastí na turnajích uplynulé sezóny byl srovnatelný s předchozí sezónou. Je ale 

nutné připomenout, že hlavní podíl na tom mělo Czech Open spojené s mistrovstvím světa klubů. Na 

„běžných“ turnajích Českého poháru počet účastníků lehce poklesl. 



Vítězem Českého poháru 2013/2014 se stal Zdeněk Matoušek ml., druhý skončil Yevhen Levdansky a třetí 

Patrik Petr. 

 

Mistrovství Republiky 2014 

Mistrovství republiky se odehrálo v Jihlavě na Horáckém zimním stadionu. Za účasti 12 týmů obhájil titul klub 

THC Stiga Elites, druhé místo obsadil tým HCS Žabka Praha a třetí THC Třinec. 

V soutěži žen zvítězila Aneta Jackowská (BSE České Budějovice), před Ivou Maškovou (SHC Cheb) a třetí Bárou 

Petrovou (Stiga HC Benátky). 

Juniorským mistrem se stal Jiří Chylík (HCS Žabka Praha), vicemistrem Jan Sládek (THC Stiga Elites) a 

bronzovou příčku obsadil Josef Malý (Stiga HC Benátky). Celkem 10 účastníků. 

Veteránský turnaj ovládl Pavel Plešák (APP Gladiators Plzeň), za ním se umístili Václav Pikl a Antonín Šrajer 

(oba THC Stiga Elites). Celkem 19 účastníků. 

V hlavní kategorii (tradičních 48 hráčů) získal titul Lukáš Turoň (THC Třinec), stříbrnou pozici dobyl Zdeněk 

Matoušek mladší (HCS Žabka Praha) a bronz Patrik Petr (Stiga HC Benátky). 

Poděkování za organizaci a pomoc patří - Miroslav Černoch, Pavel Pohořalý, Aneta Jackowská, František 

Marek, Martin Kouba, Tomáš Dvořák, Stanislav Suchý, Jan Dryák, Adam Zielinský a Miloš Ševr. 

Zvláštní poděkování pan Dušan Pařil, marketing Dukla Jihlava. 

 

Mistrovství světa klubů 2014 

Zejména díky aktivitě klubu THC Stiga Svitavy 93 se v dubnu 2014 uskutečnilo v ČR mistrovství světa klubů. Za 

skvělou organizaci a také rekordní účast (31 klubů) zaslouží svitavský klub velké poděkování. Turnaj se těšil 

velkému zájmu médií a přítomno bylo vícero zástupců sponzorů a místních politiků. 

MS klubů vyhrál lotyšský klub BJC Laimite ve složení Edgars Caics, Atis Silis, Yanis Galuzo, Carl Bindekrans a 

Arturs Vercins. Na druhém místě skončil ruský tým AII Citrus-Art a na třetím nejlepší český tým THC Stiga 

Elites. Z českých týmů se do finálového play-off dostal ještě tým Žabky Praha. 

Následný turnaj jednotlivců - Czech Open vyhrál Maxim Borisov (Rusko), druhý skončil Ahti Lampi (Finsko) a 

třetí Atis Silis (Lotyšsko). Nejlepším domácím hráčem se stal devátý Lukáš Turoň, těsně za elitní desítkou 

zůstal jedenáctý Patrik Petr. Turnaje se zúčastnilo celkem 146 hráčů. 

Tímto děkujeme ještě jednou (a nikoli naposledy) pořadatelskému klubu, všem, kteří pomáhali, 

představitelům a podporovatelům z řad společenského a politického života Jihomoravského kraje, a taktéž 

sponzorům za mimořádnou akci. 

 

 

 

 



Mistrovství Evropy 2014 

Vrcholem sezóny 2013/2014 bylo Mistrovství Evropy. Původním místem konání měl být ukrajinský Charkov, ale 

vzhledem k politické situaci na Ukrajině bylo na začátku března Mistrovství Evropy přesunuto do lotyšské Rigy. 

I když se hrálo v Lotyšsku, tak obě země se o pořádání podělily a v tomto ohledu to bylo perfektně zvládnuté 

mistrovství. 

Českou republiku vyrazilo reprezentovat 13 hráčů a již dopředu bylo jasné, že se nejspíše nebudou opakovat 

medailové hody z posledního ME, které se konalo rovněž v Rize a z kterého si každý člen reprezentace odvezl 

medaili. Důvodem byla neúčast našich nejlepších hráčů z různých důvodů. Reprezentace tak bohužel obdobně 

jako v posledních letech odjížděla se Mistrovství Evropy spíše zúčastnit než bojovat o medailové pocty. 

První den turnaje se odehrál turnaj žen, juniorů a veteránů. Ve všech případech v kategorii jednotlivců tak i 

družstev. ME v Rize se nezúčastnila žádná naše reprezentantka. Nejlepší ženou se stala Victoria Laricheva a 

nejlepším ženským družstvem se stalo podle předpokladů Rusko.  

Naše největší medailové naděje se upíraly k veteránům, především pak k veteránskému družstvu. Tým 

nastoupil ve složení Lopaur Z., Matýsek D. Pikl V., Plešák P., Ševr M. V základní skupině tým neprohrál a 

dokázal remizovat i se silným týmem Švédska. Ve čtvrtfinále si veteráni poradili s Finskem, ale v semifinále 

nestačili na pozdější vítěze z Ruska. V boji o třetí místo pak trochu překvapivě nestačili na Lotyšsko a 

veteránský tým tak obsadil nepopulární 4. místo. Turnaj veteránů pak přinesl další zklamání, protože do 

finálové šestnáctky postoupil pouze Pavel Plešák, který se probojoval i do osmi členného play-off, kde nestačil 

na Nora Aasheima a skončil tak na 7. místě. Všechny medaile získali Švédové v pořadí Henriksson, Svensson, 

Lundin. 

Juniorské družstvo tvořili Chylík J., Kahoun T., Matějka M. a Sládek J. Tento tým měl sbírat spíše zkušenosti, 

které by zúročil na dalších turnajích, než útočit na medaile. Ve čtvrtfinále nastoupil juniorský tým proti týmu 

Ruska a ve vyrovnaném souboji dokázal vyhrát 5:4. V semifinále již nestačili na favorizované Finy a v souboji o 

třetí místo se jim osudným stal, stejně jako veteránům, tým domácího Lotyšska. Soutěž týmů vyhráli 

překvapivě mladí Ukrajinci, kteří tak získali první zlatou medaili pro Ukrajinu. V turnaji juniorů se nejvíce 

očekávalo od Honzy Sládka a Jirky Chylíka, ale oba nepostoupili do finálové skupiny a obsadili 17. respektive 

18. místo. Mistrem Evropy v kategorii juniorů se stal Pelkonen. 

V sobotu a neděli se prolínala soutěž jednotlivců v kategorii Open a soutěž Open družstev. Družstvo bylo ve 

složení Černoch M., Herold K. Chylík J., Lebl K., Lopaur Z., Matýsek D., Pikl V., Plešák P., Sládek J. a Ženíšek 

M. V základní skupině tým podlehl oběma favoritům z Lotyšska i Finska a porazil Nory, Němce a Bělorusy, což 

ve čtvrtfinále znamenalo souboj s týmem Švédska. Souboj se Švédy dopadl podle předpokladů a tým tak dál 

nemohl bojovat o medaili. Po vítězství nad Estonskem a porážce s Ukrajinou obsadil celkové 6. místo. Bohužel 

je nutné přiznat, že 6. místo bylo pro tento tým maximem, které mohl uhrát. Ve finále na sebe narazili 

domácí Lotyšsko a Rusko. O výsledku musel rozhodnout souboj kapitánů mezi Caisem a Borisovem, který 

dospěl až do prodloužení. V něm byl lepší Cais a zajistil tak Lotyšsku první týmový titul. 

V Open kategorii byl český tým zastoupen stejnými hráči. Přes nástrahy první skupiny prošli jen čtyři z nich. 

Ve finálových skupinách se již nikdo více do popředí neprosadil a nejlepším tak byl Martin Ženíšek, který ale 

obsadil až 40. místo. Z play-off dvaceti čtyř nejlepších hráčů a Mistrem Evropy se stal Maxim Borisov, druhé 

místo obsadil Ahti Lampi a třetí Alexey Zaharov. 

České výsledky na Mistrovství Evropy v Rize nepatřily mezi nejlepší, ale od týmu velmi oslabeného 

nejrůznějšími omluvenkami se ani nic moc jiného očekávat nedalo. Ve většině kategorií hráči zahráli 

maximum a pro některé to bylo především sbírání zkušeností, které budou moci zúročit na některém z dalších 

velkých turnajů. 

Všem reprezentantům děkuji za účast na Mistrovství Evropy v Rize a přeji reprezentaci hodně úspěchů na 

následujícím Mistrovství světa 2015 v Petrohradu. 



Předváděcí akce 

Během sezóny se na základě přání distributora Stiga hokejů uskutečnila řada předváděcích akcí. Zde je 

základní přehled: 

- předváděcí akce v KV Aréně v Karlových Varech, 6. prosince 2013, při příležitosti exhibičního zápasu 

hokejových legend. Poděkování směřuje k Ivě Maškové, Jiřímu Váchovi a Danielu Hrachovcovi. 

-  Brno, NC Královo pole, 1.3. a 29.3.2014. Poděkování pro Radima Nevrlíka a Tomáše Jedličku. 

-  Praha, Galerie Harfa, autogramiáda Lev Praha, 2.5.2014.  

-  Kunětická hora u Pardubic, 5.7.2014, Sraz fanklubů hokejových týmů. Poděkování Kryštof Lebl, Tomáš 

Jedlička, Petra Leblová, Kristýna Jedličková a Adam Zielinský. 

- Domácí zápasy HC Bílí tygří Liberec, cca 30 zápasů, liberecká ZOO, obchodní dům Nisa, akcí nepočítaně. 

Poděkování Miloš Ševr. 

Poděkování patří i všem ostatním, kteří se jakýmkoliv způsobem zapojili do propagace Stiga hokeje, či se 

jakkoliv zapojili do chodu Asociace. 

 

2. Nadcházející sezóna 2014/2015 

autor: Stanislav Kraus  

Termínová listina Českého poháru 2014/2015 
V tabulce je uveden návrh termínové listiny pro sezónu 2014/2015. 

 13. září 2014 Praha 

11. října 2014 Třinec 

1. listopadu 2014 Litomyšl 

13. prosince 2014 Teplýšovice 

24. ledna 2015 Brno 

21. února 2015 Kladno 

21. března 2015 Pelhřimov 

11. dubna 2015 Milovice 

25. dubna 2015 Czech Open, Praha 

16. května 2015 Jihlava 

6. a 7. června 2015 MR, Praha - Satalice 

Sezóna se bude tradičně skládat z deseti turnajů Českého poháru a mistrovství Republiky. Novinkou bude 

turnaj v Pelhřimově (v režii Tomáše Kahouna), po delší době nebude prosinec patřit turnaji v Praze – 

Satalicích, „náhradou“ bude turnaj v Teplýšovicích. Satalicím bude patřit konec sezóny – na tradičním místě 

se odehraje mistrovství Republiky a řeší se i využití tamního sálu pro Czech Open. 



Pro připomenutí uvádím, že valná hromada ČASG v létě 2013 odhlasovala, že do nominační tabulky pro MS 

2015 se budou započítávat poslední dva turnaje sezóny 2013/2014 a prvních 9 turnajů sezóny 2014/2015. 

Z těchto 11 turnajů se každému hráči započítá osm nejlepších výsledků. Jihlavský turnaj jako poslední, tedy 

desátý turnaj sezóny 2014/2015 se tak již do nominace na MS 2015 počítat nebude! 

 

Mezinárodní termínová listina 2014/2015 

V tabulce je uvedena mezinárodní termínová listina sezóny 2014/2015 sestavená výborem ITHF. 

19. července 2014 WTHT Lemont, USA 

30. srpna 2014 Major Bergen, Norsko 

13. září 2014 WTHT Edmonton, Kanada 

20. září 2014 WTHT Incukalns, Lotyšsko 

27. září 2014 WTHT Mauripol, Ukrajina 

18. října 2014 Major Helsinky, Finsko 

25. října 2014 WTHT Bern, Švýcarsko 

1. listopadu 2014 WTHT Toronto, Kanada 

8. listopadu 2014 WTHT Kranj / Sevnica, Slovinsko 

15. listopadu 2014 Major Petrohrad, Rusko 

6. - 7. prosince 2014 SuperSeries Riga, Lotyšsko 

10. ledna 2015 WTHT Kursk, Rusko 

7. února 2015 SuperSeries Malmö, Švédsko 

14. - 15. března 2015 SuperSeries Moskva, Rusko 

28. března 2015 WTHT Detroit, USA 

25. dubna 2015 SuperSeries Praha 

2. května 2015 WTHT Kyjev, Ukrajina 

9. května 2015 WTHT Berlín, Německo 

30. května 2015 WTHT Montreal, Kanada 

12. - 14. června 2015 MS Petrohrad, Rusko 



Od nové sezóny se změnilo rozdělení turnajů Světové ligy – místo dvou úrovní se nově turnaje dělí do tří 

kategorií. Největší a nejkvalitnější turnaje sezóny patří do tzv. SuperSeries. V sezóně 14/15 půjde o čtyři 

turnaje, mezi které patří i Czech Open. Druhou kategorií turnajů jsou tzv. Major turnaje, kam byly zařazeny 

dva turnaje bývalé velké šestky (turnaje ve FIN a NOR) a turnaj v Petrohradě. Ostatní turnaje Světové ligy 

náleží do tzv. WTHT kategorie. 

Uvedené kategorie turnajů se mezi sebou budou lišit jednak odlišným bodováním a také požadavky na 

pořadatele. V bodování bude rozdíl mezi kategoriemi 40 bodů, tj. například vítěz turnaje SuperSeries obdrží 

200 bodů, na turnaji Major to bude 160 bodů a na WTHT turnaji jen 120 bodů. Zároveň byl změněn i výpočet 

pořadí Světové ligy – nově se všem hráčům budou sčítat tři nejlepší výsledky, bez ohledu na kategorii turnajů. 

Současně se změnou podoby Světové ligy byly uveřejněny požadavky pro pořadatele jednotlivých turnajů. 

Vedle věcí, které jsou při pořádání Czech Open samozřejmostí, je nově požadováno: 

- pro účastníky turnaje má být zdarma k dispozici balená voda, 

- na internetu (na stránkách turnaje, či na Facebooku) mají být k dispozici průběžné výsledky celého 

turnaje (tedy ne jen play-off), 

- účastníci mají mít možnost zakoupit si v průběhu turnaje pití a drobné občerstvení, oběd musí být 

k dispozici v pěším dosahu místa konání. 

Bohužel neexistují pevně daná pravidla pro přidělování turnajů do jednotlivých kategorií. Neplatí tedy, že 

pokud Czech Open splní všechny požadavky a pokud bude účast kvalitní nejen co do počtu, ale i do kvality 

hráčů, zůstane Czech Open v SuperSeries i pro další sezónu. Stejně tak se ale nedá říct, že o SuperSeries 

přijdeme jen proto, že účastníci turnaje si budou muset vodu za pár korun koupit místo, abychom třeba 

zvýšili startovné a rozdávali ji zadarmo. 

Na druhou stranu se bohužel ani nedá říct, že díky zařazení do SuperSeries máme jistotu, že o Czech Open 

bude mezi zahraničními hráči větší zájem. Nicméně teoreticky platí, že vyšší počet bodů, o které se bude na 

SuperSeries turnajích hrát a nový způsob výpočtu celkového pořadí Světové ligy, by mohl pomoci přilákat 

hráče světové špičky. 

Vrcholem sezóny bude mistrovství světa, které se uskuteční v ruském Petrohradu 12. – 14. června 2015. 

Pořadatelé slibují velkolepou událost v ruském stylu, informace o MS by měly být uveřejněny již začátkem 

sezóny. 

 

Očekávané události sezóny 2014/2015 

- S koncem sezóny 2014/2015 skončí i mandát současnému výboru ČASG. Proto se na mistrovství Republiky 

2015 uskuteční volby do výboru ČASG.  

- Zdeněk Matoušek st. již s předstihem oznámil, že po mistrovství Republiky 2015 skončí se skladováním 

hokejů. Od sezóny 2015/2016 tak bude ČASG potřebovat nového správce hokejů. Zájemci se mohou již 

nyní hlásit členům výboru Asociace. 

- Na konci sezóny 2014/2015 by měla ITHF hlasovat o místě konání mistrovství světa 2017. Pokud by někdo 

v ČASG měl zájem o pořádání MS, pak by bylo vhodné již v průběhu sezóny začít připravovat podklady ke 

kandidatuře. 

 



3. Stav členské základny 

autor: Stanislav Kraus  

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 379 hráčů. 

V následující tabulce je uveden přehled účasti členů registrovaných klubů na turnajích Českého poháru 

v sezóně 2013/2014. Klubová příslušnost je uvažována dle stavu platného v den konání posledního turnaje 

Českého poháru. 

Klub Hráčů Účastí Průměr 

Stiga HC Benátky 13 81 9,4 

HCS Žabka Praha 11 78 7,1 

THC Stiga Elites 12 67 5,6 

Big Band 9 64 7,1 

APP Gladiators Plzeň 6 45 7,5 

BSE České Budějovice 7 41 5,9 

THC Třinec 6 40 6,7 

THC Stiga Svitavy 93 8 34 4,3 

HC Stiga Kladno 5 34 6,8 

Absolut Desperation 5 23 4,6 

SHC Cheb 5 21 4,2 

THC Teplýšovice 5 13 2,6 

THC Stiga-Game Příbram 4 10 2,5 

ETHL Milovice 3 3 1,0 

V uplynulé sezóně jsme na turnajích přivítali jen šest nováčků – členů některého z registrovaných klubů. O 

jejich přilákání se zasloužilo pět klubů, jediný THC Stiga Elites přivedl nováčky dva, ostatní jsou členy klubů 

Stiga HC Benátky, Big Band, HC Stiga Kladno a THC Teplýšovice.  

 

4. Zpráva o hospodaření Asociace v sezóně 2013/2014 

autor: Stanislav Kraus  

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

11.7.2014.  

Finanční majetek Asociace byl na začátku sledovaného období (k 1.7.2013) následující: 

Hotovost na pokladně: 2 504,00 Kč. 

Peníze na účtu: 133 289,74 Kč. 

Celkem: 135 793,74 Kč. 



Příjmy Asociace 

Ve sledovaném období byly příjmy Asociace následující: 

 Kč 

Vybrané startovné 159 600,- 

Prodej hokejů a náhradních dílů 36 865,- 

Úrok na bankovním účtu 13,79 

 

Hlavním příjmem bylo vybrané startovné. Asociace během sledovaného období pořádala deset turnajů 

Českého poháru, kterých se zúčastnilo 734 hráčů, 108 z nich zaplatilo snížené startovné (nováčci, hráči mladší 

15 let, držitelé průkazu ZTP), dva nováčci byli od startovného osvobozeni na základě předloženého letáku 

z nového hokeje. Celkem tak bylo na startovném na turnajích ČP vybráno 135 600,- Kč. Do vybraného 

startovného je dále započteno startovné z mistrovství Republiky (2 400,- z turnaje jednotlivců a 3 000,- 

z turnaje družstev) a startovné vybrané na mistrovství světa klubů (18 600,-). Celkem tak bylo na startovném 

získání 159 600,- Kč. 

Během sledovaného období byly prodány hokeje a náhradní díly celkem za 36 865,- Kč. Soupis je uveden 

v následující tabulce: 

 Počet 

Nový hokej 12 ks 

Starý hokej 27 ks 

Sada figurek (nové i staré) 36 ks 

Balení puků (3ks) 45 ks 

+ táhla, šupláky, plochy,… 

 

Dva nové hokeje byly prodány za cenu 2 000,- Kč, ostatních 10 nakupovaly kluby za 1 750,- Kč. Bylo prodáno 

32 sad použitých figurek a 4 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 196 478,79 Kč. 

 

Výdaje Asociace 

Ve sledovaném období byly výdaje Asociace následující: 

 Kč 

Nákup hokejů a náhradních dílů 48 665,- 

Odměna pořadatelům turnajů ČP (734 účastníků) 44 040,- 

Odměna za dovoz hokejů (dle ujetých km) 22 800,- 

Dotace reprezentaci pro ME 2014 (13 hráčů) 19 500,- 

Odměna pořadateli MS klubů (31 klubů) 13 950,- 

Odměna pořadateli MR (družstva + jednotlivci) 5 400,- 

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

Odměna za skladování hokejů v sezóně 2014/2015 (Z. 
Matoušek) 

4 000,- 



Odměna za přípravu 75 nových hokejů (Z.Matoušek) 4 000,- 

Poháry za Český pohár 2013/2014 2 881,- 

Nákup šupláků pro klubové účty 2 800,- 

Ostatní 6 189,- 

 

Od českého distributora Stiga hokejů byly během sledovaného období zakoupeny hokeje a náhradní díly za 48 

665,- 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. Tato odměna byla 

vyplacena i pořadatelům Czech Open.  

Za pořádání MS klubů byla pořadatelům vyplacena odměna 450,- Kč za každý zúčastněný tým. Zbylých 150,- 

Kč (startovné bylo 600,- Kč / tým) zůstalo Asociaci pro pokrytí nutných nákladů (především nákup puků a 

náhradních dílů). 

Ve výdajích je mimořádně uvedena i odměna pro pořadatele MR – proti tomuto výdaji je ale na příjmové 

stránce započten příjem startovného na MR ve shodné výši. 

Během sezóny zakoupila Asociace od Zbyňka Pilaře šupláky za 2 800,- Kč kvůli zájmu klubů získat šupláky přes 

klubový účet. 

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

reprezentační nováčky, výdaje spojené s propagačními akcemi atd. 

Celkem byly výdaje ve sledovaném období ve výši 179 225,- Kč 

 

Na základě konečného pořadí Českého poháru 2013/2014 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 11.7.2014. Uvedené 

částky se nemusí stát výdajem Asociace, pokud kluby odeberou například použité hokeje. 

 

    

1. THC Pardubice 1 320,- 

ETHL - Polabská liga stolního hokeje 500,- 

APP Gladiators Plzeň 2 500,- 

HCS Žabka Praha 3 620,- 

Big Band  0,- 

Kamax Kamenný Újezdec 500,- 

Stiga HC Benátky 2 500,- 

THC Javorové Listy Teplýšovice 1 000,- 

THC Stiga Elites 2 700,- 

Třinecká hokejová liga 1 200,- 

HC Stiga Kladno 0,- 



THC Stiga Svitavy 93 1 500,- 

BSE České Budějovice 1 500,- 

THC Stiga-Game Příbram 505,- 

SHC Cheb 1 500,- 

 

Celkem tak klubům zbývá odebrat podporu v hodnotě 20 845,- Kč. 

Ve sledovaném období navíc vznikl nejlepším třem hráčům z konečného pořadí Českého poháru 2013/2014 a 

třem nejlepším z mistrovství Republiky 2014 nárok na finanční podporu při jejich cestě na turnaje Světové ligy 

2014/2015. Konkrétně jde o Zdeňka Matouška ml. (2 500,- Kč), Lukáše Turoně (1 500,- Kč), Yevhena 

Levdanskyho (1 000,-) a Patrika Petra (1 000,- 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 ks 

Táhlo PO 31 ks 

Táhlo LO 25 ks 

Táhlo SÚ 21 ks 

Táhlo PÚ 18 ks 

Táhlo B 10 ks 

Táhlo LÚ 7 ks 

Balení puků (3ks) 74 ks 

 

Asociace dále vlastní 35 hokejů s kompletním příslušenstvím, které byly použity zatím jen na turnaji Czech 

Open a MS klubů 2014, dále 40 hokejů s kompletním příslušenstvím, na kterých se vedle CO a MS klubů 

odehrálo i MR 2014 a 25 hokejů s kompletním příslušenstvím, na kterých se odehrála celá předchozí sezóna. 

Za evidenci děkuji Zdeňkovi Matouškovi. 

Dodatek: Turnaje v Letovicích a Jihlavě poznamenal problém s levými křídly – táhla mají velmi pravděpodobně 

výrobní vadu. Zásoba nově nakoupených táhel nestačila. V době vzniku tohoto dokumentu připravuje 

František Marek mechanický nástroj, s jehož pomocí by měla jít táhla snadno a rychle opravit, do zásoby 

náhradních dílů pak snad půjde započítat i větší počet nyní nepoužitelných levých táhel. Předem děkujeme. 

 

Bilance 

Při porovnání příjmů a výdajů je vidět, že Asociace hospodařila během sledovaného období se ziskem ve výši 

17 253,79 Kč.  



Závěr 

Finanční majetek Asociace je k 11.7.2014 následující. 

Hotovost na pokladně: 9 318,- Kč. 

Peníze na účtu: 143 729,53 Kč. 

Celkem: 153 047,53 Kč. 

 

5. Rozpočet pro sezónu 2014/2015 

autor: Stanislav Kraus  

Částky uvedené v návrhu rozpočtu jsou odhadnuty především na základě hospodaření v sezóně 2013/2014. 

Příjmy Asociace 

 Kč 

Vybrané startovné 145 000,- 

Prodej hokejů a náhradních dílů 35 000,- 

 

Celkem jsou očekávány příjmy ve výši 180 000,- Kč.  

 

Výdaje Asociace 

 Kč 

Odměna pořadatelům turnajů ČP 42 000,- 

Nákup hokejů a náhradních dílů 40 000,- 

Odměna za dovoz hokejů (dle ujetých km) 17 100,- 

Dotace reprezentaci pro MS 2015 ??? 

Odměny za umístění v ČP 13/14 a MR 2014 6 000,- 

Zpracování výsledků v sezóně 2014/2015 (V. Kraus) 5 000,- 

Poháry za Český pohár 2014/2015 4 000,- 

Odměna za přípravu nových hokejů 2 000,- 

Ostatní 6 000,- 

 

Celkem jsou – bez podpory reprezentace - očekávány výdaje ve výši 122 100,- Kč. Ve výdajích není řešena 

odměna za skladování (a případný servis) hokejů – výše odměny bude dohodnuta až s novým správcem hokejů, 

v každém případě ale půjde až o platbu za skladování v sezóně 2015/2016. 

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. Pokud 

pořadatelé nejsou sami schopni zajistit dopravu hokejů, postará se o dopravu výbor ČASG. 



Místo konání Odměna Kč   

Praha 300,- 

Třinec 5 000,- 

Litomyšl 2 000,- 

Teplýšovice 700,- 

Brno 3 100,- 

Kladno 700,- 

Pelhřimov 2 300,- 

Milovice 700,- 

Czech Open, Praha 0,- 

Jihlava 2 300,- 

MR, Praha - Satalice 0,- 

 

Celkem je na odměny za dopravu vyčleněno 17 100,- Kč.  

Rozpočet pro sezónu 2014/2015 je bez započtení dotace reprezentaci navržen s přebytkem 57 900,- Kč. Jde o 

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

starých hokejů, výdajích spojených s pořádáním Czech Open 2015 atd. 

 
 

6. Návrh výboru ITHF na změnu herních a turnajových pravidel 

Výbor ITHF po konci sezóny 2013/2014 představil 14 návrhů na změnu herních a turnajových pravidel. O 

změnách se bude v ITHF hlasovat až na podzim, nyní byly předloženy k diskuzi a připomínkám. Originál 

zaslaný jednotlivým asociacím najdete na adrese www.stolnihokej.cz/doc/RuleChangeProposals.pdf, zároveň 

je díky Kryštofovi Heroldovi k dispozici i český překlad www.stolnihokej.cz/doc/RuleChangeProposalsCZE.pdf.  

 

7. Zvláštní poděkování 
 

Jiří Vácha a Miroslav Černoch - převozy hokejů během sezóny na turnaje Českého poháru. 

Zdeněk Matoušek - skladování hokejů, příprava. 

Martin Ženíšek a Gladiators Plzeň za flexibilitu při stanovení termínu turnaje v Plzni. 

Kryštof Herold za vytvoření letáku, který doufejme, bude umístěn ve STIGA hokejích edice "MS 2015". 

František Marek za to, že se chopil řešení problému s táhly levých útočníků. 

Bratři Krausové za IT. 

Klub THC Svitavy "93" za turnaj WCC a Czech Open, pravděpodobně neopakovatelnou událost. A jejich 

turnajovým servismanům klubu za výraznou a nezbytnou pomoc s problematickými táhly levých útočníků. 

Všem klubům za udržování stolněhokejového života. 

Hráčům za účast. 

http://www.stolnihokej.cz/doc/RuleChangeProposals.pdf
http://www.stolnihokej.cz/doc/RuleChangeProposalsCZE.pdf


8. Přehled hlasování navržených valné hromadě Asociace 

 

1. Navrhuji používání deflektorů na turnajích Českého Poháru.   

Zdeněk Lopaur, Stiga HC Benátky 

 

2. Navrhuji, aby se do turnaje jednotlivců mistrovství republiky kvalifikovali také občané jiných států, pokud 

jsou členy českého klubu a umístili se mezi nejlepšími 44 hráči celkového pořadí Českého poháru dané sezóny. 

Pokud se umístí mezi prvními třemi v turnaji jednotlivců MR, nebudou mít hráči bez českého občanství nárok 

na dotaci cesty na turnaj World Tour. Dotace bude nadále náležet třem nejlepším českým hráčům. 

Proč hlasovat pro tento návrh: Přátelská a otevřená atmosféra stolního hokeje by se neměla omezovat pouze 

na turnaje Českého poháru. Hráči, kteří dlouhodobě ukazují zájem o český stolní hokej tím, že cestují na 

turnaje po celé republice, přispívají ke zvýšení kvality turnajů, jsou oficiálními členy českých klubů, a 

přihlédneme-li ke konkrétním lidem, kterých se to v minulé sezóně týkalo, dokonce se učí český jazyk, by 

neměli být omezováni v účasti jen proto, že jsou občany jiných států. Takovým lidem bychom měli ukázat, že 

si jejich zapálení vážíme. 

             Kryštof Herold, HCS Žabka Praha 

 

3. Navrhuji, aby hráči umístění na 9. – 16. místě v základních skupinách turnaje jednotlivců MR hráli o 

umístění (celkové 17., 19., …, 31. místo), a to vždy devátý s devátým, desátý s desátým atd. v sérii na dvě 

vítězná utkání. Tato utkání se uskuteční před zahájením finálové skupiny. 

Proč hlasovat pro tento návrh: Srovnání hráčů na stejných místech v základních skupinách na základě 

dosažených výsledků se zcela odlišnými hráči je nevyhovující a zavádějící. Tato úprava pravidel umožní 

hráčům střední kvality zahrát si na konci MR symbolické play-off a ve sportovním duchu se rozloučit se 

sezónou.                                                                                     

                                                                                       Kryštof Herold, HCS Žabka Praha 

 

4. Turnaj veteránů na MR hrát na dvě základní skupiny, bude-li 16 a více hráčů. Do play-off postoupí první 

čtyři z každé skupiny. 

                                                                                  Pavel Pohořalý, THC Teplýšovice 

 

5. Navrhuji, aby příspěvek pro hráče, kteří se umístí na prvních třech místech celkového hodnocení ČP a 

hlavní kategorie MR, jenž je využitelný pouze pro turnaje světové ligy, bylo možné použít i na Mistrovství 

světa/Mistrovství Evropy (a to na nejbližší dvě akce, tedy na MS/ME nejpozději příští sezónu po vybojování 

příspěvku) 

                                                                                      Filip Hamáček, HCS Žabka Praha 

 

6. Navrhuji, aby příspěvek pro kvalifikanty do hlavní kategorie Mistrovství republiky byl snížen ze současných 

500kč na 250kč a tyto peníze aby byly využity jako příspěvek pro pořadatele Českých pohárů. Ušetřených 

11000Kč by se po tisícikoruně rozdělilo mezi 10 pořadatelů ČP + pro pořadatele MR. 

                                                                                          Filip Hamáček, HCS Žabka Praha 



 

7. Navrhuji, aby se Česká republika ucházela o pořádání Mistrovství světa 2017. Asi se spíš jedná zatím o 

nezávazný návrh, který by se měl projednat osobně na některém z Českých pohárů, stejně jako konkrétní 

kroky a zda je vůbec možné pořádání v ČR. 

                                                                                       Filip Hamáček, HCS Žabka Praha   

 

8. Navrhuji vyplatit jednorázovou odměnu 2000Kč Stanislavu a Vladimíru Krausům (celkem tedy 4000Kč) za 

jejich dlouhodobé služby českému stolnímu hokeji. (P.S. myslím to vážně) 

                                                                                        Filip Hamáček, HCS Žabka Praha 

  

9. Navrhuji, aby v play-off skupiny A na ČP (od 2. kola) a na MR všech individuálních kategorií byl ke každému 

stolu určen (nejlépe nezávislý) rozhodčí (ne nutně z komise rozhodčích, či rozhodčích losovatelných pro ČP), 

který by celou sérii kontroloval, popřípadě házel (říkal) bule. 

                                                                                          Filip Hamáček, HCS Žabka Praha 

 

10. Navrhuji, aby byla na turnajích ČP a MR používána upravená znělka, kde se začátek určuje pouze jedním 

gongem a ne postupným odbíjením. Tato verze znělky již existuje (popřípadě ji klidně vyrobíme znovu). 

Důvod je ten, že skoro všichni cizinci + půlka našich hráčů začíná dřív. 

 

                                                                                            Filip Hamáček, HCS Žabka Praha 

 

11. Klubům se dává na zvážení, zda nakoupit a nechat potisknout jednotné dresy pro celou reprezentační 

výpravu u příležitosti účasti na MS 2015. Pokud souhlasíte, pak prosím uveďte, jakou maximální částku 

považujete adekvátní za pořízení jednoho dresu? 

a) méně než 400,- Kč 

b) 400,- až 600,- Kč 

 c) více než 600,- Kč 

d) dresy pořizovat jen nováčkům bez dresu, ostatní budou hrát ve starých dresech. 

 

                                                                                Stanislav Kraus, Adam Zielinský, THC Stiga Elites 

 

 

12. Klubům se dává ke zvážení, zda výhledově (nejdříve od sezóny 2015/16) pořádat dvoudenní Czech Open. 

Organizace by brala ohled na české hráče (hrací systém, finančně nenáročné ubytování). Kromě tradičního 

Švédského mistrovství jsou další dva turnaje SuperSeries dvoudenní. Mohlo by nám to pomoci udržet do 

budoucna nejvyšší status. Bylo by to méně náročné než pořádat např. MS nebo ME a zároveň by to mohlo být 

přitažlivé pro větší počet zahraničních hráčů, včetně světové špičky 

 

       Adam Zielinský, Stanislav Kraus 

 



 

13. Souhlasíte s termínovou listinou Českého poháru 2014/2015? O termínu MR je samostatná otázka. 

Výbor Asociace 

 

14. Souhlasíte s navrženým rozpočtem pro sezónu 2014/2015? Myšlen je souhlas s položkami, o kterých se 

nevede samostatné hlasování. 

Stanislav Kraus 

 

 

15. Jaký navrhujete příspěvek na reprezentaci pro účastníky MS 2015 v ruském Petrohradu? Zatím nejsou od 

pořadatelů známy žádné informace, není tedy jasné, zda pořadatelé například zařídí (a zaplatí) víza a 

v jakých cenových relacích bude ubytování v Petrohradu a nelze proto vyčíslit odhadované náklady na účast. 

K odpovědi prosím nejlépe připojte informaci, zda již od členů vašeho klubu třeba nevíte, zda by v případě 

nominace měli o cestu do Petrohradu vůbec zájem, případně zda o jejich zájmu rozhodne výše částky, kterou 

budou muset zaplatit ze svého na uhrazení cesty a ubytování. Výše dotace (na cestu a na případné uhrazení 

poplatku za vízum) pro každého hráče tedy může být: 

a) 4 000,- Kč 

b) 5 000,- Kč 

c) jiná částka:  

 

           Výbor Asociace 

 

 

16. Souhlasíte se změnou pravidel a řádů navržených ITHF (odkaz na návrh je uveden výše v tomto 

dokumentu). Případně uveďte, ke kterým bodům máte připomínky. 

 

Výbor Asociace 

 

 

 

17. Zrušení nasazení hráčů do turnaje podle computeru, používat světový žebříček. 

           

THC Stiga Elites 

 

 

18. Navrhujeme, aby výbor zvolil osobu, která nominuje ty nejlepší hráče na MS a ME, aniž by byly použity 

nominační tabulky. 

THC Stiga Elites 

 

 

19. Pokud se alespoň sedmi turnajů ČP zúčastní hráči s cizí státní příslušností a v celkovém pořadí obsadí 

příčky do 44. místa, navrhujeme, aby (pokud budou mít zájem) mohli hrát na Mistrovství republiky 

jednotlivců. (Loni např. hráči Y. Levdansky a S. Thomas) 

 

           THC Stiga Elites 

 

 

20. Posunout termín konání Mistrovství republiky o týden zpět, na 29. - 30. 6. 2015 30. – 31. 5. 2015 (podle 

nás je potřeba více času na regeneraci po našem Mistrovství a na přesun do dějiště MS). 

           THC Stiga Elites 



 

 

21. Je pro vás důležité, aby turnaj Czech Open patřil i v dalších sezónách mezi nejprestižnější (SuperSeries) 

turnaje Světové ligy a je pro vás proto přijatelné, aby Asociace v případě potřeby za pořádání turnaje utratila 

z vybraného startovného více, než je obvyklé za běžné turnaje ČP (reprezentativní sál, lepší poháry…) 

a) Ano, SuperSeries je pro nás důležitá, Asociace smí utratit vyšší částku (případně můžete doplnit 

přesnou částku – podílem ze startovného), 

b) Ano, SuperSeries je pro nás důležitá, ale Asociace by neměla za pořádání turnaje utrácet víc, 

c) Úroveň Czech Open (z pohledu Světové ligy) pro nás není důležitá, případná ztráta SuperSeries nám 

nevadí. 

 

Stanislav Kraus 

 

 

22. Vyhovuje vám stávající model mistrovství Republiky? Tedy v sobotu turnaj družstev, v neděli dopoledne 

turnaje žen, juniorů a veteránů, odpoledne pak turnaj jednotlivců pro 48 nejlepších hráčů Českého poháru. 

a) Ano, stávající podoba MR nám vyhovuje. 

b) Ne, podoba MR nám nevyhovuje, protože: 

 

Stanislav Kraus 

 

 

23. Navrhuji změnu systému odměňování pořadatelů Českého poháru, kdy by všichni pořadatelé dostali 

základní odměnu 4 000,- Kč (ve stávajícím systému odměňování odpovídá účasti 67 hráčů) s tím, že za 68. a 

každého dalšího hráče by jim náleželo dalších 60,- Kč. Změnil by se tak stav, kdy pořadatelé nemají předem 

představu o odměně od Asociace, a při nízké účasti jim odměna ani nepokryje náklady. Změna by přinesla 

jistotu 4 000,- Kč a zároveň by ponechala motivaci lákat hráče na turnaj. (Pro představu – v letošní sezóně by 

tímto způsobem vzrostla celková odměna vyplacená Asociací pořadatelům o necelé 2 000,- Kč.) 

          

Stanislav Kraus 

 

 

24. Navrhuji změnu systému odměňování pořadatele MR. V současné době pořadatel dostává veškeré vybrané 

startovné, tedy 250,- Kč za každé družstvo a 50,- Kč za jednotlivce. Nicméně počet účastníků turnaje 

jednotlivců je pevně stanoven na 48 a lákat účastníky na MR družstev je poměrně obtížné, účast závisí 

zejména na místě konání. Pořadatelé MR tak mají ve srovnání s pořadateli turnajů ČP menší šanci zvýšit výši 

odměny za pořádání. Navrhuji proto pevně stanovit, že pořadatel MR získá od Asociace 8 000,- Kč s tím, že 

veškeré vybrané startovné (družstev i jednotlivců) se stane příjmem Asociace. Při stávajícím systému 

odměňování jde o částku odpovídající účasti 23 týmů (a 48 jednotlivců). 

 

          Stanislav Kraus 

 

25. Navrhuji, aby odměna pro první tři hráče z pořadí Českého poháru a mistrovství Republiky jednotlivců 

(dotace na cestu na zahraniční turnaj Světové ligy konaný v následující sezóně) náležela výhradně občanům 

České republiky, tj. pokud by se na prvních třech místech umístil cizinec, pak by odměna nebyla přiznána. 

Pravidlo by se uplatnilo až na výsledky Českého pohár 2014/2015 a MR 2015. 

           Adam Zielinský 


