
 

 

3. 2. 2020 

 

Zápis z valné hromady České asociace Stiga Game konané 1. února 2020 

Místo konání: Cheb 
Datum: 1. 2. 2020 
Zapsal: Martin Ženíšek 
 
Seznam přítomných: 1. THC Pardubice, BSE United, Gladiators Plzeň, HCS 
Žabka Praha, Big Band, Stiga HC Benátky, THC Stiga Elites, THC Stiga-
Game Příbram, THC Třinec a SHC Cheb 
  
Program valné hromady: 

1) Změna sídla ČASG  
2) Informace o plánech drobných investicích a posunu ČASG 
3) Mistrovství České republiky v Turnově 
4) Michal Hvižď 
5) Využití starých puků – diskuze 

 
Průběh valné hromady a hlasování:  

1) Předseda seznámil zástupce klubů se změnou sídla, ke které se 
výbor ČASG zavázal, jelikož Stanislav Kraus se rozhodl již 
nekandidovat do výboru. Změna tak byla zvolena na adresu 
současného předsedy. Západní 3 v Plzni, se tak změní na 
Nýřanskou 4 v Plzni 323 00. 
Hlasování: 10 pro změnu / 0 se zdržel / 0 proti 

2) Výbor seznámil zástupce klubů o nákupu nové laserové tiskárny a 
dvou roll up bannerů (třetí uhradí dodavatel hokejů), zavedením 
diplomů pro skupiny C, D, E… od následujícího turnaje. Dále bylo 
oznámeno, že se přepracují webové stránky za účasti členů 
výboru v letní přestávce. Proběhlo také informování o dotacích, 
kam výbor podal žádosti pro rok 2020.      

3) Výbor informoval zástupce klubů o nejistotě konání MČR 
v Turnově. Zástupci klubů se dohodli, že výbor zajistí co nejdříve 
komunikací s pořadatelem – Milošem Ševrem. Ten do konce 
týdne buď MČR v Turnově potvrdí. Pokud ne, bude změna 
v termínové listině řešena 29.2. na příštím turnaji v Plzni. 

4) Výbor informoval o snížení trestu z nepodmíněného na 
podmíněný pro Michala Hviždě.  

5) Na závěr proběhla krátká diskuze ohledně využití starých puků. 
Zástupci nabídli řešení jako ceny pro juniory, dávány budou 
zdarma také k hokejům, které budou prodávány nebo dává 
členům ČASG (klubům/jednotlivcům). 

 
 
 
 

Martin Ženíšek 
předseda výboru Česká Asociace Stiga Game z.s.
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