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

Zápis z jednání Výkonného výboru ČASQ č. 3/2019
Termín jednání:
Místo jednání:
Členové VV:
Omluveni:
Hosté:

4.4.2019
Skype
Tomáš Cvikl, Mar n Grigar, Jan Mu na, Jan Roll, Radim Švec
Tomáš Fořter, Pavel Holinka

Program jednání:
1. Kontrola minulého zápisu a úkolů z něj vyplývajících
2. Hospodaření
3. Junioři
4. Reprezentace
5. Mistrovství Evropy juniorů
6. Významné akce
7. Opel Vivaro
8. Grant HMP
9. Valná hromada
10. Informace členů VV a komisí
11. Různé

***
1. KONTROLA MINULÉHO ZÁPISU A ÚKOLŮ Z NĚJ VYPLÝVAJÍCÍCH
VV provedl kontrolu minulého zápisu. VV konstatoval splnění všech úkolů z minulého zápisu.
Trvají tři 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 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 30.4.2019.
2. HOSPODAŘENÍ
Tomáš Fořter informoval o aktuální situaci hospodaření ČASQ. V průběhu března bylo
přechodně na korunových účtech ČASQ méně prostředků, což způsobilo menší zpoždění v
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hrazení faktur dotací za únor, ale už jsme obdrželi první dotaci z MŠMT (program Organizace
sportu) na rok 2019, takže situace je opět stabilizovaná.
S daňovou poradkyní probíhá poslední kontrola účetní závěrky za rok 2018. Hospodaření
skončilo obdobným výsledkem jako v loňském roce – ztrátou ve výši cca 160 s. Kč.
Tomáš Fořter informoval o provedeném vyúčtování dotací z HMP za akce v období září 2018
– únor 2019.
Tomáš Fořter informoval o podání žádos o dotace z HMP na akce v období září 2019 – únor
2020 (např. Czech junior open nebo PSA Czech open) a také v programu na podporu klubů
pracujících s mládeží (více v samostatném bodu níže).
Bohužel stále ještě neznáme výši přidělených prostředků v programech TALENT a
VÝZNAMNÉ SPORTOVNÍ AKCE (Mistrovství Evropy juniorů) a proto ani stále nemůže být
dokončen návrh rozpočtu ČASQ na rok 2019.
3. JUNIOŘI
Jan Mu na informoval VV o vystoupení našich juniorů na Austrian Junior Open, kde se našim
hráčům bohužel nepodařilo dosáhnout na medaile. Nejlépe se umís li na 4. místě v BU13
David Linhart a v BU15 Alex Kelar.
Jan Mu na informoval VV o vystoupení našich juniorů na German Junior Open, kde jsme
dokázali získat dvě medaile. Zlato v BU17 si odvezl Marek Panáček a stříbro v GU17
vybojovala Tereza Široká.
Jan Mu na informoval o přípravách výjezdu týmů do 13 a 11 let na tradiční mezinárodní
přátelské utkání, které se letos koná ve dnech 11.-12.5. v Poznani v Polsku. Na akci byli
nominováni:
Tým do 13 let – David Linhart, Vojtěch Mar novský, Filip Walter, Aneta Sezemská
(náhradníci Daniel Šrámek, Šimon Rynt, Nikol Štěpánová)
Tým do 11 let – Adam Burget, Mikuláš Dufek, Antonín Procházka, Ella Pelikánová (náhradníci
Jiří Hartman, Barbora Komárková). Trenéry budou Luboš Walter (vedoucí výpravy) a Jaroslav
Příhoda.
4. REPREZENTACE
Tomáš Fořter informoval o úspěšném ukončení jednání se společnos BMMCR s.r.o., která je
oﬁciálním prodejcem značky Under Armour v ČR o dodání oblečení pro české reprezentační
týmy. Se společnos byla uzavřena smlouva, v rámci které se značka Under Armour stala
oﬁciálním oblečením české squashové reprezentace a Český squash získal oblečení v celkové
hodnotě 400 s. Kč (maloobchodní ceny) a výraznou slevu (40 %) na další oblečení. Oblečení,
které by mělo pokrýt potřeby reprezentace do konce roku 2020, již bylo dodáno a nyní
probíhá jeho po sk. Český squash bude značku Under Armour prezentovat jako svého
partnera a oﬁciálního dodavatele v rámci pořádaných významných akcí i v průběhu roku na
webu a sociálních sí ch. VV ČASQ děkuje zástupcům společnos BMMCR s.r.o. za podporu
Českého squashe.
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VV projednal a schválil návrhy nominací na ME družstev žen a mužů, které byly navrženy
reprezentačními trenéry a odsouhlaseny Komisí vrcholového sportu. Na ME byli nominováni:
Ženy – Anna Serme, Olga Kolářová, Zuzana Kubáňová, Michaela Čepová (náhradnice Eva
Feřteková, Tereza Svobodová, Tereza Elznicová), trenér a vedoucí výpravy Jan Roll
Muži – Daniel Mekbib, Mar n Švec, Ondřej Uherka, Jakub Solnický, Viktor Byrtus, David
Zeman (náhradníci Ondřej Vorlíček, Marek Panáček), trenér David Tománek. Na ME s týmy
odcestuje i fyzioterapeut Mar n Vojtovič.
VV projednal a schválil návhry nominací na ME juniorů do 17 a 15 let, které byly navrženy
reprezentačními trenéry a odsouhlaseny Komisí vrcholového sportu. Na MEJ byli
nominováni:
Tým do 17 let – Marek Panáček, Karim Farrag, Luboš Walter, Eliška Jičínská, Tereza Široká
(náhradníci Fran šek Procházka a Tamara Holzbauerová)
Tým do 15 let – Farid Farrag, Alex Kelar, Mar n Štěpán, Riana Alexová, Karolína Šrámková
(náhradníci David Linhart a Soﬁe Hausknotzová).
Trenéry budou Jan Mu na (vedoucí akce) a Jan Břeň.
Jan Mu na informoval o uskutečněném tréninkovém kempu juniorské reprezentace do 19
let a reprezentace žen, který se konal v Praze ve dnech 30.-31.3. a dále o připravovaném
kempu juniorské reprezentace do 15 a 17, který se bude konat v Praze ve dnech 26.-28.4.
5. MISTROVSTVÍ EVROPY JUNIORŮ
Tomáš Fořter informoval o stavu příprav ME juniorů do 19 let, které se ve dnech 13.-21.4.
uskuteční v Praze. Veškeré přípravy probíhají podle plánu a vše bude včas připravené a
nachystané včetně skleněného kurtu v Parku Gutovka.
Český squash zve všechny fanoušky, aby přišli podpořit české juniorské reprezentanty v
bojích o evropské medaile.
6. VÝZNAMNÉ AKCE
VV zhodno l průběh Mistrovství České republiky žen, mužů a masters, které se konalo ve
dnech 7.-10.3. v Praze. VV konstatoval, že MČR proběhlo po organizační stránce na tradičně
vysoké úrovni. VV gratuluje všem, kteří na MČR vybojovali medaile a děkuje organizačnímu
týmu pod vedením Tomáše Fořtera za kvalitní uspořádání celé akce.
Tomáš Fořter informoval o přípravách Czech masters open, které proběhne v Praze ve dnech
26.-28.4. Na turnaj je přihlášeno asi 150 účastníků.
VV projednal otázku pořadatele play oﬀ a baráží, které se uskuteční ve dnech 18.-19.5. VV
rozhodl, že se akce uskuteční v Brně ve Squash Viktoria. VV pověřil Soutěžní komisí a
sekretariát přípravami akce.
VV projednal návrh Metodické komise na uspořádání PSA turnaje mužů Prague open ve
dnech 10.-14. června 2019. Bude se jednat o turnaj s dotací 5 síc USD.
7. OPEL VIVARO
Tomáš Fořter informoval VV o aktuálním technickém stavu vícemístného automobilu Opel
Vivaro, který je ve vlastnictví ČASQ. Auto je momentálně nepojízdné a dle vyjádření servisu

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

jsou jeho další opravy nerentabilní. Servis nám dal návrh na odkup auta za 28 síc Kč. VV
záležitost projednal a pověřil sekretariát jednáním se servisem o odkupu auta. ČASQ Opel
Vivaro pořídila v roce 2007 z dotace MŠMT a automobil za více než 11,5 roku ve službách
ČASQ najezdil téměř 300 síc km.
8. GRANT HMP
Výkonný výbor per rollam projednal a dne 15.3.2019 schválil podmínky Projektu na podporu
a rozvoj mládežnického squash v Praze 2019. Jedná se o projekt, který byl v posledních 5
letech vždy ze strany HMP podpořen a který je určen pro kluby, které v Praze pracují s
mládeží. VV projednal a schválil návrh Metodické komise na podmínky projektu. Pro účast v
projektu je potřeba mít u ČASQ evidovaných minimálně 20 juniorů a 2 kvaliﬁkované trenéry.
V případě, že projekt bude ze strany HMP opět podpořen, budou přidělené prostředky mezi
kluby, které se projektu zúčastní, rozděleny v poměru k počtu registrovaných dě , které se v
této sezóně zúčastní alespoň 2 juniorských turnajů (kategorie A, B nebo D).
9. VALNÁ HROMADA
VV projednal a schválil termín Valné hromady ČASQ, která se uskuteční 15. června 2019 v
Praze. VV pověřil sekretariát organizačními přípravami Valné hromady.
10. INFORMACE ČLENŮ VV A KOMISÍ
Tomáš Fořter informoval VV o jednání s pořadateli Lipno sport festu, na základě kterého se
Český squash zúčastní této zajímavé akce s nafukovacím kurtem. VV pověřil sekretariát a
Metodickou komisi zajištěním příprav akce.
Jan Roll informoval o novinkách v projektu podpory trenérů mládeže LSCM pro nadcházející
sezónu. Projekt bude rozdělen na dvě čás . V jedné z nich budou trenéři hodnoceni na
základě ak vity (účast juniorů na turnajích, nově registrovaní junioři) a ve druhé bude
hodnocen výkon (výsledky MČRJ, žebříček dospělí, výsledky turnaje ESF). Projekt je přílohou
č. 1 tohoto zápisu.
Tomáš Cvikl informoval členy VV o vyhraném soudním sporu s předchozím vedením ČASQ
ohledně předání agendy ČASQ, kterou předchozí vedení současnému vedení nikdy
nepředalo. VV dle předchozí dohody odsouhlasil, že se vzdává svých nároků ve vztahu k
Miroslavu Krejčímu v této kauze a pověřil právního zástupce ČASQ k dalším potřebným
krokům v této věci.
Tomáš Fořter informoval o povinnostech klubů ve vztahu ke spolkovému rejstříku. Všechny
kluby mají za povinnost v rejstříku zveřejnit požadované údaje. Nesplnění tohoto požadavku
může vést například k tomu, že klubům nebudou poskytovány dotace z MŠMT nebo by je
dokonce mohli zpětně vracet. VV proto na tyto povinnos upozorňuje všechny kluby a
vyzývá je, aby ve vlastním zájmu údaje do rejstříku doplnily. Podrobnější informace najdete
ve zpravodaji ČUS, který je přílohou č. 2 tohoto zápisu.
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11. 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

