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

Zápis z jednání Výkonného výboru ČASQ č. 2/2019
Termín jednání:
Místo jednání:
Členové VV:
Omluveni:
Hosté:

27.2.2019
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.
8.
9.

Kontrola minulého zápisu a úkolů z něj vyplývajících
Nové logo Český squash
Squash na Olympiádu
Hospodaření
Junioři
Reprezentace
Významné akce
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. Trvají dva 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 v následujících měsících. Druhým je úkol sekretariátu
připravit návrh úprav reprezentačních smluv, a to zejména upravení jejich textu
vzhledem k GDPR a také novým pravidlům pro vyplácení peněz z dotací MŠMT, která
bohužel stále nejsou známá a zřejmě budou známá až po vypsání programů z MŠMT pro
reprezentaci na rok 2019 nebo možná dokonce až po vydání rozhodnu o přidělení
dotace na rok 2019. Nadále trvá i úkol sekretariátu připravit žádost o inves ční dotaci z
MŠMT na pořízení skleněného kurtu a vícemístného auta. Termín pro její podání byl
posunut na 31.3.2019.
2. NOVÉ LOGO ČESKÝ SQUASH
VV v uplynulých několika měsících opakovaně diskutoval problema ku nového loga a
nové vizuální prezentace ČASQ. Z těchto diskusí vzešel návrh, že pro účely veškeré
mediální prezentace bude ČASQ používat označení Český squash. Hlavním důvodem pro
to je, že dle názoru VV ČASQ toto označení lépe vyjadřuje postavení ČASQ jako
organizace jednotně zastřešující squash v České republice. S m souvisí i nové logo Český
squash, jehož podobu na základně návrhů, které připravil Mar n Grigar, VV ČASQ vybral.
Logo představující le cí míček splňuje požadavky na jednoduchost a možnost použi v
nejrůznějších podobách. Nejedná se o nové logo ČASQ. Tím zůstává logo původní. Toto je
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nové logo Český squash, které představuje rozšíření vizuální prezentace ČASQ a budeme
ho používat v rámci veškeré své komunikace.
VV děkuje Mar nu Grigarovi za práci na přípravě nového loga a vizuální podoby
prezentace Českého squashe.
3. SQUASH NA OLYMPIÁDU
VV přijal s velkým zklamáním rozhodnu organizačního výboru Olympijských her v Paříži
2024, který navrhl Mezinárodnímu olympijskému výboru pro zařazení do programu OH
lezení, skateboarding, surﬁng a breakdancing. Přílohou zápisu č. 1 je vyjádření předsedy
WSF, se kterým se VV ztotožňuje.
Tomáš Fořter informoval, že veškerý čistý výnos z kampaně Squash na Olympiádu ve výši
156 758 Kč byl odeslán Světové squashové federaci WSF.
4. HOSPODAŘENÍ
Tomáš Fořter informoval o aktuální situaci hospodaření ČASQ, která je stabilizovaná.
Čerpání rozpočtu ČASQ probíhá podle plánu, probíhají přípravy uzavření účetnictví roku
2018.
Tomáš Fořter informoval o provedeném vyúčtování dotací z MŠMT za rok 2018.
MŠMT informovalo ČASQ o výši přidělených prostředků v programu REPRE (1 983,6 s.
Kč opro 2 088 s. Kč loni), ORGANIZACE SPORTU (2 768 s. Kč opro 2 494 s. Kč loni) a
VÝZNAMNÉ SPORTOVNÍ AKCE (Czech JO 657 s. Kč). Výše přidělených prostředků v
programech TALENT a VÝZNAMNÉ SPORTOVNÍ AKCE (Mistrovství Evropy juniorů) za m
není známá a proto ani nemůže být dokončen návrh rozpočtu ČASQ na rok 2019.
5. JUNIOŘI
Jan Mu na informoval VV o úspěšném vystoupení našich juniorů na French junior open,
kde jsme dokázali zvítězit ve dvou kategoriích (Viktor Byrtus v BU19 a Marek Panáček v
BU17) a získali jsme i další 3 medailová umístění. VV gratuluje všem ke kvalitním
výkonům a výsledkům.
6. REPREZENTACE
VV projednal a schválil nominaci navrženou reprezentačními trenéry a podpořenou
Komisí vrcholového sportu na Mistrovství Evropy juniorů do 19 let. Nominace na soutěž
družstev i jednotlivců je přílohou č. 2 tohoto zápisu.
Jan Mu na informoval o přípravách tréninkového kempu před MEJ, kterého se zúčastní i
reprezentace žen a který proběhne v Praze ve dnech 30.-31.3.2019.
VV na svém minulém zasedání projednal otázku oblečení pro reprezentační týmy a zvolil
z tehdy dostupných nabídek nejvýhodnější. Po zveřejnění této informace obdržel VV další
nabídku, která byla výrazně výhodnější, než předchozí a rozhodl se revokovat své
předchozí rozhodnu a uzavřít smlouvu s novým dodavatelem oblečení pro reprezentaci,
kterým je společnost BMMCR s.r.o., která je výhradním distributorem značky Under
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Armour v České republice. VV pověřil sekretariát pokračováním přípravných prací na
smlouvě i výběru a dodávce oblečení.
7. VÝZNAMNÉ AKCE
VV zhodno l Mistrovství České republiky juniorů, které proběhlo úspěšně v Praze ve
Squash Bowling Centru. VV gratuluje všem vítězům a medailistům a děkuje všem, kteří se
na přípravách a organizaci MČR juniorů podíleli.
Tomáš Fořter informoval o vrcholících přípravách Mistrovství České republiky žen, mužů
a masters, které se uskuteční v příš m týdnu v Praze a jehož hlavním centrem bude
skleněný kurt v obchodním centru Galerie Harfa. Hrát se bude i ve Squash Bowling
Centru a Hectoru. Plakát MČR je přílohou č. 3 tohoto zápisu.
Tomáš Fořter a Tomáš Cvikl informovali o probíhajících přípravách Mistrovství Evropy
juniorů do 19 let, které se uskuteční v Praze ve dnech 13.-21. dubna. Skleněný kurt bude
postaven v Areálu volného času Gutovka a kromě něj se bude hrát v Hectoru. VV zve
všechny fanoušky squashe, aby se přišli podívat na souboje nejlepších evropských juniorů
a možných budoucích hvězd světového squashe a podpořit české reprezentanty v bojích
o medaile.
VV projednal otázku pořadatelství MČR do 23 let a vzhledem k tomu, že o pořadatelství
nikdo neprojevil zájem, rozhodl o změně termínu konání akce z původního termínu 27.28.4.2019 na 25.-26.5.2019. Akce se bude konat souběžně s juniorským turnajem
kategorie A v Praze.
8. INFORMACE ČLENŮ VV A KOMISÍ
Tomáš Fořter informoval VV o nabídce prezentace squashe v rámci Lipno sport festu,
který proběhne na Lipně v létě. Squash by mohl být jedním z řady sportů, které se zde
prezentují. Akce se loni zúčastnilo 40 síc návštěvníků. VV vyjádřil svůj zájem o účast a
pověřil sekretariát zjištěním konkrétních podmínek účas .
9. 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 ČASQ bude upřesněn.

Zapsal: Tomáš Fořter

Kontroloval: Tomáš Cvikl

