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Zhodnocení dosažených výsledků: 

 

Prostředky čerpané z fondu FSP byly použity k zaplacení nájmu prostor pro provoz 

klubu STOH v roce 2021. Aktivity našeho klubu byly začátkem roku 2021 poznamenány 

probíhající epidemií COVID-19 a souvisejícími opatřeními. Provoz klubu tak byl omezen 

pouze na vybrané akce, jako např. testování nových her. Během června docházelo 

k postupnému uvolňování těchto opatření, a díky tomu jsme mohli obnovit činnost klubu 

v omezeném prázdninovém režimu. Od září bylo možné provoz klubu obnovit v plném rozsahu, 

a pro studenty i veřejnost pravidelně pořádáme veřejné akce, mezi které patří: 

 

 

Volná hraní  

Každé pondělí, středu a čtvrtek, vždy od 19:00 do nejméně 23:00 pověřený člen klubu otvírá 

dveře naší klubovny pro všechny návštěvníky, kteří by si rádi zahráli a odreagovali se u jedné 

z našich her. Pověřený člen klubu dohlíží na průběh celého večera a případně vysvětluje 

zájemcům pravidla her. Tyto večery jsou hojně navštěvovány, jak členy klubu, tak ostatními 

zájemci, právě díky možnosti vyzkoušet si jakoukoliv hru, kterou klub může nabídnout. Těmto 

večerům říkáme „Volná hraní“. 

 

Turnaje  

Mezi nejnavštěvovanější večery určitě můžeme zařadit ty, kdy pořádáme turnaj v některé z 

našich oblíbených her. Jeden z aktivních členů klubu se ujme organizace a zajistí plynulý 

průběh celého večera, od cen pro vítěze, přes propagaci, až po rozdělení jednotlivých hráčů u 

stolů. Turnaje zpravidla trvají celý večer a hráči mají možnost si nejen zasoutěžit, ale také 

seznámit se všemi přítomnými.  

 

Turnajová liga  

Turnajová liga je celo-semestrální soutěž, v rámci níž získávají hráči body za účast a umístění 

v jednotlivých turnajích. Ti nejlepší jsou na konci semestru odměněni drobnými cenami a 

diplomy.  

 







 

 
 


