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

Zápis z jednání Výkonného výboru ČASQ č. 3/2021
Termín jednání:
Místo jednání:
Členové VV:
Omluveni:
Hosté:

11.6.2021
Skype
Tomáš Cvikl, Mar n Grigar, Jan Roll, Radim Švec
Jan Mu na
Eva Feřteková, Tomáš Fořter, Pavel Holinka

Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kontrola minulého zápisu a úkolů z něj vyplývajících
Aktuální situace
Hospodaření
Významné akce
Junioři
Valná hromada ČASQ
Informace členů VV a komisí
Různé

***
1.

KONTROLA MINULÉHO ZÁPISU A ÚKOLŮ Z NĚJ VYPLÝVAJÍCÍCH
VV provedl kontrolu minulého zápisu. VV konstatoval splnění všech úkolů z minulého zápisu.

2.

AKTUÁLNÍ SITUACE
VV vítá aktuální opatření, která umožňují po dlouhé době opět obnovit domácí soutěže ve squashi. VV rozhodl,
že sezóna 2020/2021 se mimořádně prodlouží do 31.8.2021 a bude se hrát i přes letní měsíce. SK ve spolupráci
se sekretariátem připravila kalendář akcí na červen, červenec a srpen a od 12. června se obnoví pořádání
turnajů. Současně SK také určila pořadatele pro turnaje v červnu. O pořadatelství akcí v červenci a srpnu
mohou kluby žádat prostřednictvím svých klubových přístupů do úterý 15. června 2021. SK následně
pořadatele vybere z došlých žádos .
Nejvýznamnější akce sezóny 2020/2021 (extraliga žen a mužů, MČR žen, mužů a masters, MČR juniorů, MČR
juniorských družstev) se mimořádně uskuteční v podzimních měsících sezóny 2021/2022. Přesné termíny pro
extraligu a MČR juniorských družstev a pro MČR juniorů a MČR žen, mužů a masters budou zveřejněny do 20.
června 2021.
VV rozhodl o tom, že MČR juniorů (a MČR juniorských družstev) se budou moci zúčastnit hráčky a hráči, kteří
měli možnost se jich zúčastnit v jejich původních plánovaných termínech (MČR juniorů v únoru a MČR
juniorských družstev v červnu). Nasazení a nominace pro MČR juniorů proběhne podle žebříčků k 1.2.2021 a
nasazení pro MČR juniorských družstev proběhne podle žebříčků k 1.6.2021.

3.

HOSPODAŘENÍ
Tomáš Fořter informoval o zpracování a podání daňového přiznání za rok 2020. Rozpočet pro rok 2021 je stále
průběžně aktualizován v návaznos na vývoj situace.
Na návrh Tomáše Fořtera VV rozhodl o tom, že všem klubům, které uhradili faktury za registrační poplatky na
sezónu 2020/2021 budou registrační poplatky v plné výši vráceny. VV dále rozhodl, že to bude mít formu
mimořádné podpory činnos klubů v roce 2021. Rozhodnu o přidělení podpory za měsíc květen 2021 bude
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obsahovat i tuto mimořádnou položku. Kluby vystaví ČASQ faktury s částkami uvedenými v tomto rozhodnu s
textem: „Fakturujeme Vám náklady na přípravu hráčů našeho klubu v roce 2021.“ ČASQ následně tyto faktury
obratem propla . Toto se týká pouze registračních poplatků a nikoliv členských poplatků, protože ty již byly
prostřednictvím podpory členské základny klubům vráceny. Fakturace za registraci na sezónu 2021/2022
proběhne stejně jako celá registrace standardně (uzávěrka do 15.8.2021) jako jste byli zvyklí v předchozích
letech.
Tomáš Fořter informoval o tom, že NSA vypsala inves ční dotační program pro vybavení pro reprezentaci a
talentovanou mládež. NSA rozdělila sporty do skupin, kterým přidělila maximální možnou výši dotace. Squash
je ve skupině sportů, které mohou žádat o dotaci ve výši 1,5 mil. Kč. VV projedná během následujícího týdne, o
jaké materiální vybavení bude mít zájem žádat, a v případě, že nenaplní svou žádos limit, osloví kluby pracující
s reprezentanty a talentovanou mládeží, zda by měly zájem se programu zúčastnit. Spoluúčast je v letošním
programu stanovena na 15%.
Tomáš Fořter dále informoval, že jsme obdrželi od MŠMT Závěrečné vyhodnocení akce „Pořízení vybavení pro
podporu přípravy reprezentace a talentované mládeže ve squashi za rok 2020“, které konstatovalo, že realizace
akce včetně vyúčtování byly v pořádku.
VV rozhodl na návrh Metodické komise o pravidlech rozdělení prostředků grantu HMP pro kluby pracující s
mládeží. Přidělená částka bude mezi kluby rozdělena v poměru počtu dě , které se v období březen 2019 –
duben 2021 zúčastnily alespoň 6 turnajů libovolné kategorie, s m, že v případě startu ve dvou kategoriích na
jednom turnaji se toto počítá jako 2 starty. VV pověřila sekretariát přípravou smluv s kluby a po jejich
podepsání rozesláním příslušných částek.
4.

VÝZNAMNÉ AKCE
Tomáš Fořter informoval VV o konání turnaje PSA mužů a žen, který se pod názvem Czech Pro Series 2021 III
konal v Praze na Strahově v termínu 19.-21.5.2021. Akce úspěšně proběhla za přísných hygienických podmínek
stanovených udělenou výjimkou Ministerstva zdravotnictví.
Tomáš Fořter informoval o přeložení MS družstev mužů z Nového Zélandu do Malajsie. Akce se koná v prosinci
2021. VV odsouhlasil záměr na akci vyslat mužský reprezentační tým a pověřil sekretariát jeho přihlášením, až
toto WSF umožní.

5. JUNIOŘI
VV projednal a schválil návrh Jana Mu ny na podobu výkonnos podpory juniorů pro období květen – říjen
2021. Vzhledem k mimořádné situaci bude mít podpora v tomto období mírně jinou podobu, než bylo obvyklé.
Po odehrání MČR juniorů (pravděpodobně v říjnu 2021) bude výkonnostní podpora přehodnocena a budou
vybráni junioři, kteří budou podporováni v následujícím období. Výkonnostní podpora juniorů pro období
květen – říjen 2021 je přílohou tohoto zápisu.
6. VALNÁ HROMADA ČASQ
Tomáš Fořter poděkoval všem členům za spolupráci při vytváření podkladů pro jednání Valné hromady ČASQ,
která se uskuteční v Praze 19. června 2021. Dále informoval o zájmu všech tří členů Arbitrážní komise ČASQ,
kterým končí jejich čtyřletý mandát z roku 2017 pokračovat v této činnos . VV projednal organizační záležitos
týkající se VH. VV vyzývá kluby, aby sekretariát informovaly, zda se valné hromady zúčastní.
7. INFORMACE ČLENŮ VV A KOMISÍ
Eva Feřteková informovala o zajištění účas Českého squashe s nafukovacím kurtem na akci Lipno sport fes val
2021, která se uskuteční v srpnu 2021.
Jan Roll informoval, že se ve dnech 21.-24. června 2021 bude v Praze konat kurz trenérů III. třídy.
8. RŮZNÉ
VV vyzývá kluby, které mají zájem o zapůjčení nafukovacího kurtu pro propagační a náborové účely, aby
kontaktovaly Evu Feřtekovou (fertekova@czechsquash.cz).
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VV informuje kluby, že míčky za sezónu 2020/2021 bude možné převzít na valné hromadě ČASQ 19. června
2021. Následně bude se sekretariátem možné domluvit jejich převze .
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 upřesněn.

Zapsal: Tomáš Fořter

Kontroloval: Tomáš Cvikl

