Česká asociace squashe, z.s., Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6, IČ: 481 32 217

Zápis z jednání Výkonného výboru ČASQ č. 5/2018
Termín jednání:
Místo jednání:
Členové VV:
Omluveni:
Hosté:

11.7.2018
Skype
Tomáš Cvikl, Jan Mu na, Jan Roll, Radim Švec, Mar n Grigar
Tomáš Fořter, Eva Feřteková

Program jednání:
1. Kontrola minulého zápisu a úkolů z něj vyplývajících
2. Volba místopředsedy ČASQ
3. Hospodaření
4. Významné akce
5. Reprezentace
6. Junioři
7. GDPR
8. Příprava nové sezóny
9. Informace členů VV a komisí
10. Různé

***
1. KONTROLA MINULÉHO ZÁPISU A ÚKOLŮ Z NĚJ VYPLÝVAJÍCÍCH
VV provedl kontrolu minulého zápisu. VV konstatoval splnění většiny úkolů z minulého
zápisu. Trvá úkol provedení kontroly technického stavu kurtů ve vybraných centrech,
které je naplánováno na srpen 2018. Stejně tak trvá i úkol sekretariátu připravit návrh
úprav reprezentačních smluv a to zejména vzhledem upravení jejich textu vzhledem k
GDPR a také novým pravidlům pro vyplácení peněz z dotací MŠMT, která stále nejsou
známá.
2. VOLBA MÍSTOPŘEDSEDY ČASQ
VV dne 28.6.2018 hlasováním per rollam zvolil místopředsedou ČASQ Jana Rolla, DiS. VV
pověřil sekretariát ČASQ přípravou a podáním návrhu na zápis změn do spolkového
rejstříku v souvislos s nově zvolenými členy orgánů ČASQ na červnové valné hromadě
ČASQ.
3. HOSPODAŘENÍ
Tomáš Fořter informoval o aktuální situaci hospodaření ČASQ, která je stabilizovaná.
Čerpání rozpočtu ČASQ probíhá podle plánu.
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MŠMT bohužel stále nezveřejnilo pravidla, za kterých bude legálně možné posílat
prostředky ze státních dotací do klubů a hráčům. Podle posledních informací z jednání
zástupců sportovních svazů a ministerstva to vypadá, že by problema ka mohla být
vyřešena dodatky k již vydaným Rozhodnu m o přidělení dotací, které by obsahovaly
úplné seznamy konečných příjemců (včetně přesných částek). Jednání ale stále pokračují.
Tomáš Cvikl informoval členy VV o výzvě prezidenta Světové squashové federace WSF
Jacquese Fontaina, který vyzval všechny členské země WSF k tomu, aby přispěli WSF na
olympijskou kampaň, jejímž cílem je prosadit squash do programu Olympijských her v
Paříži 2024 a Los Angeles 2028. Všechny členské země byly vyzvány k tomu, aby v letech
2018 a 2019 přispěli WSF mimořádnými příspěvky na olympijskou kampaň ve výši svého
ročního členského poplatku (2 295 GBP). VV tuto výzvu projednal a rozhodl se výzvě WSF
vyhovět. VV dále diskutoval způsob, jak vyzvat členy ČASQ a příznivce squashe k
dobrovolným příspěvkům a pověřil do příš ho jednání VV sekretariát, aby ve spolupráci s
Mar nem Grigarem vytvořili fundraisingovou ak vitu prostřednictvím serveru hithit.com
za účelem vybrání potřebné částky.
Tomáš Cvikl informoval o přidělení grantů hlavního města Prahy na období červenec
2018 – únor 2019. ČASQ získala celkem částku 600 síc Kč (PSA turnaj 150 s. Kč,
juniorský turnaj 50 s. Kč, série turnajů pro nejmenší 50 s. Kč, Czech JO 2019 200 s. Kč,
MČR juniorů 2019 150 s. Kč).
Tomáš Fořter informoval o proběhlé kontrole vyúčtování grantů Městské čás Praha 10
za rok 2017 (Czech junior open, MEJ do 15/17 let). Kontrola nezjis la žádná pochybení.
Všechna vyúčtování byla v pořádku.
4. VÝZNAMNÉ AKCE
VV zhodno l průběh MČR juniorů družstev a MČR U23, které proběhly v termínech 2.3.6., resp. 26.5.2018 v Brně. Obě akce proběhly po organizační stránce bez problémů a
VV za to děkuje organizátorovi – Squash Viktoria. Vzhledem k nízkému počtu účastníků
MČR U23 VV diskutoval problema ku pořádání této akce v budoucnu a rozhodl, že se o
formátu a termínu MČR U23 bude dále diskutovat v rámci Metodické komise, Soutěžní
komise, Komise vrcholového sportu a projektu trenérů mládeže LSCM. VV pověřil Jana
Rolla a Jana Mu nu koordinací těchto diskusí a seznámením VV s jejich výsledky na
příš m jednání.
VV zhodno l průběh MČR ve čtyřhrách, které se konalo v termínu 9.6.2018 v Sadské.
Akce proběhla po organizační stránce bez problémů a VV za to děkuje organizátorovi –
Squash klubu Poděbrady.
Tomáš Fořter informoval o stavu příprav významných mezinárodních akcí – PSA turnajů
Prague open (srpen 2018) a Czech open (listopad – prosinec 2018), Czech junior open
(leden 2019) a Mistrovství Evropy juniorů do 19 let (duben 2019). Přípravy všech akcí
probíhají podle plánu.
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5. REPREZENTACE
VV projednal a schválil návrh nominace na ME jednotlivců, které se uskuteční v termínu
29.8.-1.9.2018 v Grazu v Rakousku. Na akci byli nominováni Anna Serme, Olga Kolářová,
Daniel Mekbib a Mar n Švec. Trenérem a vedoucím výpravy bude David Tománek.
Tomáš Fořter informoval o organizačním zajištění akce. VV pověřil vedoucího výpravy
další komunikací s hráči ohledně účas na akci.
VV projednal a schválil návrh nominace na MS akademiků, které se uskuteční v termínu
6.-12.9.2018 v Birminghamu v Anglii. Na akci byli nominováni Tereza Elznicová, Jakub
Solnický, David Zeman a Vojtěch Ryba. Trenérem a vedoucím výpravy bude David
Tománek. Tomáš Fořter informoval o organizačním zajištění akce. VV pověřil vedoucího
výpravy další komunikací s hráči ohledně účas na akci. Účast českého týmu je plně
hrazena ze strany ČAUS (Česká asociace univerzitního sportu).
Tomáš Fořter informoval, že z družstev, jež se kvaliﬁkovala na ME klubů, které se koná v
termínu 19.-22.9.2018 v Eindhovenu v Nizozemí, se na tuto akci přihlásilo pouze družstvo
Viktoria Brno Sportproﬁt. VV v této souvislos projednal žádost klubu Squash Viktoria o
ﬁnanční příspěvek na účast na akci. VV problema ku diskutoval a rozhodl se žádos
vyhovět a to z důvodu sportovního přínosu akce pro zúčastněné hráče, šance na kvalitní
výsledek a reprezentace České republiky na mezinárodní scéně. Finanční příspěvek ČASQ
ve výši 30 000 Kč pokryje cca 1/3 nákladů na účast na ME. 2/3 nákladů budou hrazeny
klubem. VV rozhodl, že obdobným způsobem (částečná úhrada nákladů) bude ch t
podporovat účast českých týmů na ME klubů i v příš ch letech a že toto bude zaneseno
do dokumentu Dotace v ČASQ.
6. JUNIOŘI
Jan Mu na seznámil členy VV s výpočty plošných dotací za sezónu 2017/2018. VV
rozhodl, že podklady pro výpočet budou rozeslány klubům, aby kluby mohly do
31.7.2018 zkontrolovat počty svých juniorů. VV vyzval sekretariát ČASQ, aby po kontrole
ze strany klubů vypla l dotace spolu s dotacemi za měsíc červenec 2018. Rozdělení
plošných dotací bude po kontrole zveřejněno i v novinkách na webu ČASQ.
Jan Mu na dále informoval o výši podpory, kterou získali nejlepší junioři v sezóně
2017/2018 díky umístěním na významných mezinárodních juniorských turnajích. VV
pověřil sekretariát ČASQ vyplacením podpory spolu s dotacemi za měsíc červenec 2018.
7. GDPR
Tomáš Fořter informoval o připraveném řešení této problema ky. Na webu ČASQ bude
vytvořen nový odkaz informující členy ČASQ o řešení této otázky. Prostřednictvím svých
hráčských přístupů budou hráči také informováni o řešení GDPR v rámci ČASQ. Klubům
bude do zahájení sezóny zaslána informace o doporučeném řešení problema ky pro
kluby, připravená Českou unií sportu.
8. PŘÍPRAVA NOVÉ SEZÓNY
Radim Švec informoval o jednáních SK, která se zabývají podněty z uplynulé sezóny a
jejich implementací do předpisů ČASQ. Do konce července 2018 přichystá SK návrh
aktualizovaných předpisů ČASQ.
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VV pověřil sekretariát návrhem kalendáře akcí pro sezónu 2018/2019 do 15.7.2018.
9. INFORMACE ČLENŮ VV A KOMISÍ
Jan Roll informoval o účas na Pražském fes valu sportu a volného času a Moravia sport
expo v Olomouci, kde se squash s nafukovacím kurtem úspěšně představil na akcích,
které jsou zaměřeny na nabídku ak vního trávení volného času dě . VV poděkoval Evě
Feřtekové, Mar nu Suchému a všem dalším zúčastněným za kvalitní prezentaci squashe.
Jan Roll informoval o blížící se uzávěrce (31.7.2018) přihlášek do projektu podpory
trenérů mládeže LSCM. Podrobnější informace o projektu byly klubům rozeslány a jsou k
dispozici i na webu ČASQ.
Jan Roll informoval o podpisu smlouvy se společnos So Makers s.r.o., která vyvíjí
aplikaci pro analýzu squashových zápasů Squash Track, o spolupráci s ČASQ. ČASQ díky
smlouvě získala 10 licencí aplikace pro trenéry a 30 licencí pro hráče. VV pověřil
Metodickou komisi návrhem distribuce licencí mezi trenéry a hráče.
10. RŮZNÉ
VV vyzývá kluby, které mají zájem o zapůjčení nafukovacího kurtu pro propagační a
náborové účely, aby kontaktovaly Jana Rolla (roll@czechsquash.cz).
VV vyzývá členy i kluby k zasílání připomínek, námětů, podnětů a návrhů k činnos ČASQ
ve všech oblastech a to na sekretariát ČASQ (info@czechsquash.cz).

Termín příš ho jednání VV bude upřesněn.

Zapsal: Tomáš Fořter

Kontroloval: Tomáš Cvikl

