
Pravidelná valná hromada České asociace Stiga Game, z. s. pro rok 2021  
 

Pravidelná letní valná hromada České asociace Stiga Game, z. s. (Asociace) pro rok 2021 probíhá 
internetovou formu. V tomto dokumentu najdete hodnotící zprávy o stavu Asociace, návrhy a 
připomínky zaslané členy Asociace. Hlasovat mohou zástupci klubů s hlasovacím právem na e-
mailovou adresu Asociace: stiga@stolnihokej.cz po celou dobu valné hromady: 10. srpna – 17. srpna 
2021 (uzávěrka hlasování bude 17.8.2021 v 23.59).  
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: BSE United, Gladiators Plzeň, 
HCS Žabka Praha, Big Band, SHC Cheb, Stiga HC Benátky, THC Stiga-Game Příbram, THC Stiga Elites, 
THC Třinec  
 

Celkem tedy může hlasovat 9 klubů. 
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1. Úvodní slovo 

Vážení sportovní přátelé, tato neobvyklá ne-sezóna mnohým dala a možná i něco sebrala. Stále za 

výbor asociace věříme, že ta sezóna letošní bude bez vážnějších komplikací a kompletně odehraná. 

Chtěli bychom všem klubům a hráčům poděkovat za jejich aktivní činnost v rámci covidové doby. 

Již brzy změříme své síly a těšíme se na setkání se známými tvářemi. 

2. Nadcházející sezóna 2021/2022 

autor: Martin Ženíšek  

V tabulce je uveden návrh termínové listiny. 

  termín konání: místo konání 
MR 4.-5. září 2021 MR – Pelhřimov 

1.ČP 2. říjen 2021 ČP – Teplýšovice 

2.ČP 30. říjen 2021 ČP – Benátky u Litomyšle 
3.ČP 20. listopad 2021 ČP – Kladno 

4.ČP 11. prosinec 2021 ČP – Cheb 
5.ČP 15. leden 2022 ČP – Plzeň (nepotvrzené) 

6.ČP 5. únor 2022 ČP – Plzeň (nepotvrzené) 

7.ČP 26. únor 2022 ČP – Třinec 
8.ČP 19. březen 2022 ČP – Pelhřimov 

9.ČP 9. duben 2022 ČP – Třinec 
10.ČP/CO 23. duben 2022 CO – Praha (zatím bez místa) 

MR 28.-29. květen 2022   



 

V termínové listině zbývá dořešit pár posledních otazníků. Pokud se najde někdo, kdo udělá v Praze 

Czech Open, pak leden a únor budou poháry v Plzni a poslední otazník bude MČR 2022. Když se 

nepodaří Czech Open udělat v Praze, bude přesunuto do Plzně a jeden z termínů 15.1. nebo 5.2. bude 

volný.  

VH tak bude hlasovat o potvrzených turnajích a o termínech pro ty zatím nepotvrzené. Pořadatele 

bude hledat stávající výbor i ten nový, zvolený na nové volební období. 

Mezinárodní termínová listina 2021/2022  

Převzato z: ithf.info 

 

11. září Edmonton 

 

2. října Kyiv 

 

9. října Bern 

 

23. října Kranj 

 

24. října WCC, Kranj – Mistrovství klubů 

 

7. listopadu St. Petersburg 

 

27-28. listopadu Riga 

 

5. února Anaheim 

 

12. února Stockholm 

 

  

 

 

 

Žlutě jsou vyznačeny nejvýše hodnocené turnaje Super Series, tučným písmem bez žlutého zvýraznění 

jsou uvedeny turnaje světové ligy. Mistroství Evropy ve Slovinsku se znovu uskuteční v sezóně 

2021/2022. proběhne 10-12 června v Kranji a také 24. října Mistrovství klubů. 

 

19. února Minsk 

 

5. března Nove Zamky 

 

12. března Moscow 

 

26. března Detroit 

 

2. dubna Tallinn 

 

23. dubna Prague 

 

7. května Berlin 

 

21. května Kursk 

 

10-12. června ECh, Kranj – Mistrovství Evropy 

https://ua-cup.boardhockey.org.ua/index.php?lang=en


3. Stav členské základny 

autor: Hana Marešová, texty a tabulky převzaty od: Stanislav Kraus 

Od minulé letní valné hromady se u Asociace nezaregistroval ani jeden nový klub. Počet registrovaných 

klubů tak zůstal na čísle osmnáct. 

Dva roky po zahájení nové evidence členů (kvůli novým pravidlům pro evidenci osobních údajů) je 
v Asociaci přihlášeno 107 aktivních hráčů. 
 

V tabulce jsou uvedeny počty členů Asociace dle jejich klubové příslušnosti. 

SHC Cheb  23  

Big Band  13  

THC Stiga-Game Příbram  12  

BSE United  12  

Gladiators Plzeň  8  

HCS Žabka Praha  8  

Stiga HC Benátky  8  
THC Javorové Listy Teplýšovice  5  

Třinecká hokejová liga  5  

THC Pardubice  3  

THC Stiga Elites  3  

HC Stiga Kladno  2  
THC Stiga Svitavy 93  1  

Nejsou prozatím v klubu 3 

Počet hráčů pod 18 let (k 1.8.2021) – 9 

Počet hráčů pod 15 let (k 1.8.2021) – 3 

  



4. Zpráva o hospodaření Asociace v sezóně 2020/2021 

autor: Hana Marešová, texty převzaty od: Stanislav Kraus 

Tato zpráva shrnuje hospodaření České asociace Stiga Game, z.s. (Asociace) v období od 1.8.2020 
do 31.7.2021. 

Finanční majetek Asociace byl na začátku sledovaného období (k 1.8.2020) následující:  

Hotovost na pokladně: 10 669,- Kč.  

Peníze na účtu: 122 672,46 Kč.  

Celkem: 133 341,46 Kč. 

Příjmy a výdaje Asociace  

Ve sledovaném období byly příjmy a výdaje Asociace následující, v této neobvyklé sezóně je také 

zbytečné porovnávat plán se skutečností vzhledem k nekonaným turnajům a bude použita pouze 

skutečnost za dané období: 

Příjmy   
Prodej hokejů 4 ks 4 000 

Prodej hokejů Třinec – Bunkr, o.p.s. 1 604 

Dotace – statutární měst Plzeň 10 000 

V. Kraus – hokej (doplatek za klubový účet) 851 

Prodej 1 ks hokeje 1 000 

Celkem  17 455 

  
Výdaje   

Výroba 2x stoček a 1 ks razítka  938 

Nákup 6x50 kusů roušek  1 140 
Doprava hokejů do Třince  334 

Doména stolni-hokej.cz  528,77 

Zaslání hokeje play-off + poštovné Vl. Kraus  1621,40 

Skladování hokejů  6 000 
Výroba dresů na MS 3 739 

Celkem 14 301,17 

 

Bilance za sezónu 2020/2021 je zisk 3 153,83 Kč. Takto malé příjmy i výdaje jsou způsobeny 

neuspořádanou sezónou, i přesto se asociaci podařilo udržet pozitivní bilanci svého účtu. 

Výboru se také podařilo získat dotaci ve výši 10 000 Kč. Která byla využita za nákup hokejů 

z předešlé sezóny a tím pokryla částečně náklady. Ve příští zprávě o hospodaření Asociace bude 

zahrnuta dotace 30 000 Kč, která bude použita na zaplacení nákladů v souvislosti s MS v Tallinnu. 

 

 

 

 



V následující tabulce je uveden stav nevyčerpané podpory jednotlivým klubům k 1.8.2021. Jediný 

klub THC Pardubice využil k nákupu hokejů, ostatní klubové účty zůstaly nedotčené. Proto 

nevyčerpané peníze, které přesáhli hodnotu 500 se převedou na zůstatek 500 Kč dle stanov. 

THC Pardubice 0 Kč 

THC Stiga-Game Příbram 95 Kč 

BSE United 500 Kč 

Stiga HC Benátky 0 Kč 

Gladiators Plzeň 157 Kč 

Stiga Big Band Praha 500 Kč 

Hockey Club Stiga Žabka Praha  500 Kč 

THC Stiga Elites  10 Kč 

Třinecká hokejová liga  500 Kč 

THC Stiga Svitavy  500 Kč 

Celkem tedy klubům zbývá odebrat podporu ve výši 2 762 Kč. 

Přehled majetku Asociace  
Asociace má nyní k dispozici 54 hokejů (Forsberg Edition) připravených pro turnaje sezóny 
2021/2022. 

Bilance  
Při porovnání příjmů a výdajů je vidět, že Asociace hospodařila během sledovaného období se 
ziskem ve výši 3153,83,- Kč.  

Závěr  
Finanční majetek Asociace je k 1.8.2021 následující.  
Hotovost na pokladně: 10 669,- Kč.  
Peníze na účtu: 125 826,29 Kč.  

Celkem: 136 495,29 Kč. 

5. Rozpočet pro sezónu 2021/2022 

autor: Hana Marešová, tabulky a texty převzaty od: Stanislav Kraus 

Na základě hospodaření předchozích sezon jsou odhadovány následující příjmy a výdaje od 
1.8.2021 do 31.7.2022.  

Příjmy asociace 
Vybrané startovné  125 000,-  

Dotace  30 000,- 

Prodej hokejů a náhradních dílů  30 000,-  

Celkové očekávané příjmy jsou 185 000 Kč.  

Výdaje Asociace Kč  
Odměna pořadatelům turnajů ČP a MR  55 000,-  

Nákup hokejů a náhradních dílů  30 000,-  

Náklady na Czech Open 2022 (sál, stoly, poháry…)  20 000,-  

Odměna za dovoz hokejů (dle ujetých km)  20 100,-  
MR 2020 + odměna za umístění sezóny za 19/20 6 000,-  

Podpora MS v Tallinnu 30 000,- 

Skladování hokejů  6 000,-  

Poháry za Český pohár 2021/2022  4 000,-  



MR 2021 + odměny za umístění 21/22 6 000 

Ostatní (nákup pásek, pokladní doklady, roušky, 
dezinfekce) 

3 000 

Celkové očekávané výdaje jsou 174 100 Kč.  

V následující tabulce jsou předpokládané odměny za dovoz hokejů na turnaj. 

Místo konání                                    Odměna 
MČR Pelhřimov  2 300,-  

Teplýšovice  700  

Benátky u Litomyšle  2 000 

Kladno  700 
Cheb  2 900 

Plzeň (nepotvrzené)  950 (převoz z Chebu) 

Plzeň (nepotvrzené)  950 (odvoz do Prahy) 

Třinec  5 000  

Pelhřimov 2 300 

Třinec 5 000 

CO Praha (neznámé místo) 200 
MR ? ? 

Celkem 20 100 Kč 

 

Celkem za odměny na dopravu je vyčleněno 20 100 Kč, s tím že se částka bude měnit v závislosti na 

místě konání CO, MR a zatím nepotvrzených míst ČP. 

Návrh rozpočtu pro sezónu 2021/2022 vychází s přebytkem 10 900 Kč. Na obou stranách bilance 

jde o orientační částky, které se mohou od skutečnosti velmi lišit v závislosti na počtu účastníků 

turnajů ČP, prodeji starých hokejů, výdajích spojených s pořádáním Czech Open 2022, také zda 

turnaje budou vůbec moct být pořádány. Uvedené částky se mohou změnit i díky schválení 

některých návrhů k hlasování na letní valné hromadě Asociace.  

6. Volby do výboru 2021 

Volby do výboru proběhnou 20. listopadu 2021 na turnaji ČP na Kladně. Kandidáti do výboru se 

mohou hlásit na mailu: stiga@stolnihokej.cz  

  



6. Otázky k hlasování 

1) Souhlasíte s navrhovanými termíny a obsazenými turnaji pro sezónu 2021/2022? 

Neobsazené termíny budou řešeny v průběhu sezóny. O Mistrovství ČR 2021 v Pelhřimově 

bylo rozhodnuto mimořádnou valnou hromadou.  

  termín konání: místo konání 

MR 4.-5. září 2021 MR – Pelhřimov 

1.ČP 2. říjen 2021 ČP – Teplýšovice 
2.ČP 30. říjen 2021 ČP – Benátky u Litomyšle 

3.ČP 20. listopad 2021 ČP – Kladno 
4.ČP 11. prosinec 2021 ČP – Cheb 

5.ČP 15. leden 2022  
6.ČP 5. únor 2022  
7.ČP 26. únor 2022 ČP – Třinec 

8.ČP 19. březen 2022 ČP – Pelhřimov 
9.ČP 9. duben 2022 ČP – Třinec 

10.ČP/CO 23. duben 2022 ČP/CO – Praha (Plzeň) 

MR 28.-29. květen 2022   

 

Výbor asociace 

2) Souhlasíte s navrženým rozpočtem?  

Výbor asociace 

3) Souhlasíte se zavedením KODEXu CHOVÁNÍ (Code of Conduct)? Česká verze v příloze VH.  

Výbor asociace 

4) Výbor 28.4.2020 rozhodl o potrestání Davida Dvořáčka následovně:  
Rozhodnutí: Výbor uděluje Davidu Dvořáčkovi nepodmíněný trest okamžitý zákazu startu na turnajích Českého 

poháru a Mistrovství ČR (obou soutěžních dní) do konce sezóny 2020/21. Vyloučení ze skupiny i stránky ČASG 

na Facebooku i Instragramu. Vyloučení z České asociace Stiga Game z.s. Zároveň bude tohle rozhodnutí 

odesláno za ITHF a bude požadován zákaz startu na turnajích ITHF. 

Trest díky MČR 2020 a celé sezóny ČP 2020/21 nebyl odpykán. Jelikož odvolání proběhlo a ze sedmi 

hlasujících klubů hned pět potvrdilo trest na pravidelné letní VH. Otázkou tedy je, zda trest ve výši 10 

turnajů ČP a 2 MČR (všech kategorií) zachovat. Souhlasíte se zachováním výše trestu a přesunu na 

MČR 2021 a 10 turnajích ČP 2021/22? 

Výbor asociace 

5) Výbor 28.4.2020 rozhodl o potrestání Tomáše Jedličky následovně:  
Rozhodnutí: Výbor uděluje Tomáši Jedličkovi nepodmínečný trest zákazu startu na Mistrovství ČR 2020 (obou 

soutěžních dní) a na čtyřech turnajích Českého poháru 2020/21. Vyloučení ze skupiny i stránky ČASG na 

Facebooku i Instragramu. Vyloučení z České asociace Stiga Game z.s. Zároveň bude tohle rozhodnutí odesláno 

za ITHF a bude požadován zákaz startu na turnajích ITHF.  

Trest díky MČR 2020 a celé sezóny ČP 2020/21 nebyl odpykán. Jelikož odvolání proběhlo a ze sedmi 

hlasujících klubů hned pět potvrdilo trest na pravidelné letní VH. Otázkou tedy je, zda trest ve výši 4 

turnajů ČP a 1 MČR (všech kategorií) zachovat. Souhlasíte se zachováním výše trestu a přesunu na 

MČR 2021 a 4 turnaje ČP 2021/22? 

Výbor asociace 

https://www.ithf.info/stiga/ithf/docs/codeofconduct.htm


6) Výbor 28.4.2020 rozhodl o potrestání Michala Hviždě následovně:  
Rozhodnutí: Výbor uděluje Michalu Hvižďovi nepodmínečný trest zákazu startu na Mistrovství ČR 2020 (obou 

soutěžních dní) za porušení podmínky, kterou výbor snížil předchozí trest. Navíc zákaz startu na čtyřech 

turnajích Českého poháru 2020/21. Vyloučení ze skupiny i stránky ČASG na Facebooku i Instagramu. Zároveň 

bude tohle rozhodnutí odesláno za ITHF a bude požadován zákaz startu na turnajích ITHF.  
Trest díky zrušení MČR 2020 a celé sezóny ČP 2020/21 nebyl odpykán. Jelikož odvolání proběhlo a ze 

sedmi hlasujících klubů hned pět potvrdilo trest na pravidelné letní VH. Otázkou tedy je, zda trest ve 

výši 4 turnajů ČP a 1 MČR (všech kategorií) zachovat. Souhlasíte se zachováním výše trestu a přesunu 

na MČR 2021 a 4 turnaje ČP 2021/22?      

Výbor asociace 

7) V sezóně světové ligy (WTHL) 20/21 nemohlo dojít k vyčerpání podpory pro první tři hráče ČP 

z nedokončené sezóny ČP 2019/20. Jedná se o příspěvek 1500 Kč pro Leoše Hviždě, 1000 Kč pro 

Martina Maděru a 500 Kč pro Michala Kobrleho. Souhlasíte, aby mohla být podpora pro vyčerpána 

na turnajích SuperSeries v sezóně WTHL 2021/22?      

Výbor asociace 

8) Na poslední řádné valné hromadě v létě 2020 schválily kluby začátek turnajů mezi 9. a 10. hodinou 

podle jednotlivých pořadatelů. Sice se tento nápad klubu SHC Cheb nestačil ověřit v praxi, ale 

nepřijde mi ideální, aby o začátku rozhodovali pořadatelé turnajů. Uvedu několik případů: Pokud 

Třinec, nebo Cheb, budou dělat turnaj od 9 a prezentace bude do 8:15, nemusí se tam hráči jedoucí 

vlakem dostat včas a Asociace tak přijde o hráče na turnaj. Pak mohou hráči vzdát i celou sezónu. 

Navíc kromě data turnaje budou muset všichni sledovat stránky Asociace, na kdy pořadatel zvolil 

začátek. Pak se také může stát, že někdo přijede na 9:15 na prezentaci turnaje a zjistí, že se už hraje. 

Bylo by tak vhodné se vrátit k původní „jistotě“. Dalším extrémem může být, že jednou bude turnaj 

začínat v 10, podruhé v 9:45, potřetí v 9:15 a počtvrté v 9:09. Pokud by nějaký klub nebo pořadatel 

nutně potřebovali začátek od 9 hodin (například uvolnit sál pro ples), lze zažádat o výjimku a ta bude 

přes kluby sdělena všem hráčům ČASG, mailem, a také vyvěšením na web ČASG (jako je to u Czech 

Open). Souhlasíte se začátkem turnajů ČP od 10:00 kromě Czech Open, s možností zažádání 

pořadatele o výjimku i pro turnaje ČP?        

Martin Ženíšek (Gladiators Plzeň) 

9) Jelikož se mění ekonomická situace hráčů i klubů (padesát korun má jinou kupní sílu než před 15 lety), 

bylo rozumné uvažovat také o změně sazeb za přestup (dosud bez poplatku) a hostování (50 Kč). 

Navrhuji, aby hostování i přestup byly sjednoceny na 100 Kč za hráče. Souhlasíte s touto změnou?  

Martin Ženíšek (Gladiators Plzeň) 

10) V tuto chvíli je možnost hostovat jen jednou a pak se hráč musí vrátit do svého mateřského klubu. 

Nelze tak hrát dvakrát za stejný tým bez přestupu, nebo bez toho, aby podzim strávil hráč ve svém 

mateřském klubu. Změna by se tak týkala hostování, které by tak mohlo být uzavřeno rovnou na 2 

roky (4 přestupní termíny). Případně kratší hostování by mohlo být prodlouženo na max. délku 2 let 

po souhlasu obou klubů a hráče.  Souhlasíte s touto změnou?  

Martin Ženíšek (Gladiators Plzeň) 


