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

Zápis z jednání Výkonného výboru ČASQ č. 4/2020
Termín jednání:
Místo jednání:
Členové VV:
Omluveni:
Hosté:

5.5.2020
Skype
Tomáš Cvikl, Mar n Grigar, Jan Mu na, Jan Roll, Radim Švec
Tomáš Fořter, Eva Feřteková, Pavel Holinka

Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kontrola minulého zápisu a úkolů z něj vyplývajících
Aktuální situace
Dotace z MŠMT
Junioři
Významné akce
Valná hromada ČASQ
Různé

***
1.

KONTROLA MINULÉHO ZÁPISU A ÚKOLŮ Z NĚJ VYPLÝVAJÍCÍCH
VV provedl kontrolu minulého zápisu. VV konstatoval splnění většiny úkolů z minulého zápisu. Nadále trvají dva
dlouhodobé úkoly z předchozích zápisů. Prvním z nich je provedení kontroly technického stavu kurtů ve
vybraných centrech, který již byl zahájen kontrolou Squash Viktoria v Brně a další kontroly jsou naplánovány v
následujících měsících. Druhým je úkol sekretariátu připravit návrh úprav reprezentačních smluv. Smlouvy se
připravují a měly by být hotové do konce června 2020.

2.

AKTUÁLNÍ SITUACE
Výkonný výbor projednal otázky týkající se aktuální situace v ČR a ve světě v souvislos se šířením koronaviru,
přijatá mimořádná opatření a jejich dopady na sport a squash.
VV s potěšením přijal informaci o zrychlení uvolňování opatření přijatých vládou ČR pro šíření koronaviru. Dle
aktuálního rozhodnu vlády bude možné od 11. května 2020 otevřít squashcentra a opět po dvou měsících hrát
squash. Je s m za m spojena povinnost dodržovat stanovená pravidla a omezení (nepoužívání šaten a sprch,
dezinfekce, větrání, …). VV pověřil sekretariát zveřejněním této informace v podrobnější podobě na webových
stránkách a rozesláním informace všem klubům.
V souvislos s aktuálním vývojem situace VV projednal návrh SK ČASQ týkající se soutěží ČASQ do konce sezóny
2019/2020. VV na návrh SK rozhodl, že do konce června se nebudou konat žádné mistrovské turnaje ČASQ
kategorií A, B a C, ani žádné z plánovaných Mistrovství ČR (U23, družstva juniorů, čtyřhry). Důvodem tohoto
rozhodnu jsou stále trvající omezení provozu vnitřních sportovišť a zejména to, že nikdo se poslední 2 měsíce
nemohl připravovat a spousta lidí byla a stále je nucena řešit mnohem závažnější problémy, než hraní squashe.
Konání klubových turnajů (kategorie D) bude možné. Ligové soutěže družstev, kde k dokončení sezóny
2019/2020 chybí vždy 1 hrací víkend, budou (pokud to situace umožní) dohrány v září 2020. To se týká extraligy
i nižších soutěží. Stejně tak v září se odehraje play oﬀ a baráže a také MČR U23, juniorských družstev a čtyřher.
Od října pak kalendář akcí ČASQ bude mít již obvyklou podobu se všemi turnaji jednotlivců a soutěžemi
družstev pro sezónu 2020/2021. Přesné termíny, kdy se v září budou dohrávat soutěže sezóny 2019/2020 bude
zveřejněn do konce května 2020.
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3.

DOTACE Z MŠMT
Tomáš Fořter informoval o přidělení neinves ční dotace v programu Významné sportovní akce na Czech junior
open 2020 ve stejné výši jako v loňském roce (657 s. Kč).
Tomáš Fořter dále informoval o úspěšně proběhlých výběrových řízeních týkajících se inves ční dotace z
MŠMT. V tuto chvíli se připravuje veškerá dokumentace výběrových řízení pro MŠMT, která by měla být hotová
v průběhu příš ho týdne. Následně bude sekretariát ČASQ kontaktovat všechny kluby, kde bude část
pořizovaného vybavení umístěna, a projedná s nimi příslušnou smluvní dokumentaci (smlouva o budoucí
smlouvě o výpůjčce, smlouva o mimořádném příspěvku, smlouva o výpůjčce).

4.

JUNIOŘI
Jan Mu na přednesl návrh na úpravu pravidel pro výpočet plošné podpory pro kluby pracující s mládeží za
sezónu 2019/2020 a to z toho důvodu, že se v průběhu sezóny neodehrál původně plánovaný počet
juniorských turnajů. VV jeho návrh projednal, schválil a rozhodl, že pravidla pro výpočet plošné podpory se
mimořádně a pouze pro sezónu 2019/2020 upravují a to tak, že nárok na zisk plošné podpory (2. čás ) budou
mít kluby, jejichž 5 juniorů se zúčastní alespoň 3 turnajů (místo původních 4). V předpisu „Koncepce podpory
talentované mládeže“ tedy bude bod 2.1.2 Plošná podpora – 2. část, písmeno c. znít: „Alespoň 5
registrovaných žáků či juniorů se zúčastnilo nejméně 3 turnajů jednotlivců v dané sezóně.“ Další text písmena c.
zůstává již beze změn. Plošná podpora bude vypočtena až po odehrání MČR juniorských družstev v září 2020,
protože účast družstev na této akci je jedním z kritérií pro výpočet podpory. Pokud by se MČR juniorských
družstev v září konat nemohlo, byla by pro výpočet podpory použita účast na MČR juniorských družstev v
loňském roce.

5.

VÝZNAMNÉ AKCE
Tomáš Fořter informoval o rozhodnu ESF zrušit ME žen a mužů (jednotlivců) pro rok 2020, které se mělo hrát
na konci srpna v Praze. S největší pravděpodobnos bude pořadatelství tohoto ME České republice přesunuto
na rok 2021.

6.

VALNÁ HROMADA ČASQ
VV pověřil sekretariát ČASQ vytvořením a rozesláním pozvánky na XXVI. valnou hromadu ČASQ, která se bude v
Praze na Strahově v budově České unie sportu konat 13. června 2020, což je o týden později, než bylo původně
VV plánováno a avizováno. VV pověřil všechny své členy i sekretariát vypracováním podkladů za své oblas pro
vytvoření Zprávy o činnos a Zprávy o hospodaření pro valnou hromadu a dodáním těchto podkladů
sekretariátu do 20. května 2020. VV také vyzval Revizní komisi ČASQ ke zpracování Revizní zprávy pro valnou
hromadu a to do 25. května 2020.

7.

RŮZNÉ
VV vyzývá kluby, které mají zájem o zapůjčení nafukovacího kurtu pro propagační a náborové účely, aby
kontaktovaly Evu Feřtekovou (fertekova@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 ČASQ bude 13. června 2020.

Zapsal: Tomáš Fořter

Kontroloval: Tomáš Cvikl

