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1. Vedení ČASQ
V uplynulé sezóně pracoval VV ČASQ ve složení Tomáš Cvikl (předseda), Jan Roll (místopředseda – metodika),
Jan Mu na (reprezentace a mládež), Radim Švec (soutěže) a Mar n Grigar (marke ng a komunikace). Ve
složení VV ČASQ nedošlo v průběhu uplynulého roku k žádným změnám. Všichni členové VV ČASQ byli nově
zvoleni na další čtyřleté volební období na Valné hromadě ČASQ v červnu 2018.
Chod sekretariátu ČASQ byl zajišťován generálním sekretářem Tomášem Fořterem a pracovnicí sekretariátu
Evou Feřtekovou. Ani zde nedošlo v minulém roce k žádným změnám.
Revizní komise ČASQ pracovala v uplynulém období ve složení Petr Vosátka (předseda), Pavel Holinka, Renata
Svobodová. Zástupci Revizní komise byli pravidelně zváni na jednání VV ČASQ a jejich zástupce se jednání často
účastnil. Ve složení Revizní komise došlo ke změně, když valná hromada ČASQ v červnu 2018 zvolila místo
Josefa Kosinky, který svou činnost v komisi ukončil, Pavla Holinku.
Hlavním cílem VV ČASQ v uplynulém období bylo pokračování v uplynulých letech zahájených programech pro
rozvoj jednotlivých oblas činnos ČASQ. Pokračovaly projekty dlouhodobě rozvíjecí oblas trenérů a
rozhodčích a jejich vzdělávání, pokračovaly projekty podpory nejlepších hráčů v kategoriích dospělých, do 23
let i juniorů a trenérů mládeže, bohužel opět pouze ve velmi omezené míře pokračoval úspěšný projekt Squash
do škol (protože se nám na něj opět nepodařilo získat podporu z veřejných zdrojů).
Novinkami uplynulé sezóny byly vytvoření a zavedení nového loga Český squash a používání označení Český
squash místo Česká asociace squashe v komunikaci směrem k veřejnos , crowdfundingová kampaň s cílem
vybrat prostředky na podporu zařazení squashe do programu Olympijských her v Paříži v roce 2024 a zejména
historické úspěchy dosažené českými juniory. V červenci 2018 získal jejich zásluhou český squash historicky
první medaili z mistrovství světa (3. místo družstva juniorů na MSJ v Indii). V dubnu 2019 se Viktor Byrtus stal
prvním českým hráčem s individuálním tulem mistra Evropy na šampionátu, který jsme v Praze pořádali a
jehož kvalitní organizace byla velmi kladně hodnocena všemi účastníky a určitě přispěla k dalšímu upevnění
pozice českého squash v rámci Evropy. Za velký úspěch lze považovat i nominaci Viktora Byrtuse na Olympijské
hry mládeže v Argen ně v říjnu 2018, kde byl jedním z ambasadorů squashe, který se hrách představil jako
ukázkový sport. Za novinku, byť bohužel nikoliv pozi vní, uplynulé sezóny lze považovat i rozhodnu
organizačního výboru OH v Paříži 2024 o zařazení sportů, které budou na programu jejich olympiády, kam se
squash bohužel opět nebyl vybrán.
Více podrobnos o všech novinkách najdete v dalších částech zprávy.
Pravidelnou měsíční podporu/platbu získává aktuálně od ČASQ pro svou činnost celkem 26 juniorů, 13
dospělých, 12 trenérů, 7 pracovníků podílejících se na provozu sekretariátu a zajištění činnos jednotlivých
oblas (sekretariát, účetní, reprezentační trenéři, metodik, média). Celkem se jedná o více než 50 pravidelně
podporovaných pozic.
Valná hromada ČASQ v roce 2018 uložila VV ČASQ a jeho členům několik úkolů. Prvním z nich byl úkol pro
jednatele společnos SQUASH CZ, spol. s r.o. Tomáše Cvikla pokračovat v krocích vedoucích k likvidaci
společnos . Úkol byl splněn, likvidace se nadále připravuje. V průběhu této sezóny uplynuly některé lhůty,
které likvidaci bránily. Proces likvidace je i nadále řízen daňovou poradkyní Mgr. Andreou Pelákovou, se kterou
Tomáš Cvikl na likvidaci společnos spolupracuje.
Dalším úkolem bylo dokončit proces vedoucí ke zrušení CZECH SQUASH NADAČNÍHO FONDU. V této záležitos
Obchodní rejstřík u Městského soudu v Praze nevyhověl našemu podnětu na zrušení nadačního fondu z
důvodu jeho neplatného založení. Doporučil obrá t se v této věci na soud se žalobou o neplatnos založení. I
tento úkol nadále trvá.
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2. Marke ng a komunikace
Tuto oblast měl i v minulém období na staros Mar n Grigar a bohužel přetrvalo i jeho pracovní vy žení a
nevěnoval se této problema ce tak, jak by si zasloužila. Limitujícím faktorem byl i nedostatek ﬁnančních
prostředků, kdy vzhledem k nejistotám ohledně peněz od státu nebylo možno rozjíždět některé plánované
ak vity. Přesto se některé věci podařilo posunout dopředu a komunikačně bylo o českém squashi v uplynulém
období slyše více než v minulos . A to zejména díky úspěchům našich juniorů a fundraisingové kampani.
Web a newsle er
Hlavním komunikačním nástrojem směrem dovnitř squashové komunity je i nadále Oﬁciální web ČASQ. Web
obsahuje nadstandardní množství aktuálních informací, novinky za squashového dění ať již domácího nebo
světového jsou prezentovány profesionálně a hlavě rychle. Aktuálně je v řešení rozložení práce s publikací
novinek na více osob. Stálým problémem je nedostatečná součinnost čás pořadatelů turnajů i některých
hráčů v oblas ak vního přísunu informací a reportáží.
Web také zajišťuje v dostatečné kvalitě dokumentaci a výsledkový servis závodního squashového dění.
Z novinek je vytvářen newsle er, který shrnuje informace nejen z webu a zasílá je na kompletní databázi členů
ČASQ. Cíl, který jsme si vytýčili, a to posílat newsle er v sezóně pravidelně 1x za 2 týdny se bohužel naplnit
nepodařilo.
Spolupráce s Českou televizí a dalšími médii
Pokračovala úspěšná spolupráce s ČT zejména v rámci MČR dospělých. Konkrétní podoby začalo nabývat
jednání o pravidelném sqaushovém magazínu. Pokud se podaří domluvit přijatelné ﬁnanční podmínky, bude
pro nás velkou příležitos , ale i velkou výzvou naplnit magazín atrak vním obsahem.
Standardní způsobem pokračovala pravidelná komunikace s ostatními medii. Dokážeme díky spolupráci s Jiřím
Uhlířem zásobovat média dostatečným množstvím informací. V uplynulém období se i díky jeho práci objevilo
v médiích přes 1 000 výstupů. Dobrá spolupráce s médii se projevila i při polemice mezi některými hráči,
svazem a Janem Koukalem, která vznikla bezprostředně po MČR dospělých. Díky této spolupráci a dobré pozici
squashe, dostaly všechny strany dostatečný prostor k vyjádření. Přestože tato polemika řešila některé
nega vní věci, ve ﬁnále přispěla svým dílem k popularizaci squashe mezi veřejnos . Rovněž tak poměrně
velkou publicitu získala debata o squashi na olympiádě, která v médiích proběhla před MČR.
Facebook a další sociální média
Zde dochází k replikaci vybraných informací nejen z webu, ale i z medií a to rychle, aktuálně a méně formálním
způsobem. Tak jako v minulém roce i letos byl FB využit pro přímý přenos a to nejen z MČR dospělých, ale i
z MČR juniorů. V této souvislos je třeba vyslovit dík Mar novi Suchému. Většího rozšíření přímých přenosů i
z dalších turnajů se za m dosáhnout nepodařilo a to zejména z technických důvodů.
Fundraisingová kampaň „Squash na olympiádu“
Speciﬁckou akcí minulého období byla výše uvedená kampaň. ČASQ byl požádán světovou asociací o příspěvek
na podporu kampaně, která měla za cíl dostat squash mezi olympijské sporty na OH 2024 v Paříži. Vzhledem
k nedostatku ﬁnančních prostředků se VV rozhodl požádat o pomoc squashovou veřejnost a ve velmi krátké
době uspořádal fundraisingovou kampaň na serveru Startovač. Cíl kampaně, tj. vybrat 140.00 Kč byl splněn ve
velmi krátké době a prokázal, že squashová komunita je ochotna v případě potřeby se zmobilizovat. V kampani
se podařilo vybrat 171 000 Kč a výnos z kampaně byl zaslán Světové squashové federaci WSF. Přestože
nakonec squash na olympiádu zařazen nebyl, považujeme tuto kampaň za velmi úspěšnou. Prokázala nejen
vztah hráčů squashe ke svému sportu, ale přilákala ke squashi pozornost i mimo squashovou komunitu.
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Nové logo a vizuální styl
V rámci oživení komunikace jsme dotáhli plánovanou změnu loga a vizuálního stylu. Nové logo bylo přestaveno
před MČR dospělých a následně je postupně zapracováváno do všech našich materiálů. Nové logo bylo podle
našeho názoru přijato squashovou komunitou pozi vně. Rovněž pozi vní ohlasy zaznamenalo z odborné
(graﬁcké) veřejnos . Uvedení nového loga je však jen první krok a je třeba dotáhnout důsledně všechny
plánované změny.
Partnerství a sponzoring
Výše uvedené věci by se měly více promítnout do naší schopnos získat pro ČASQ více externích ﬁnanční
zdrojů mimo dotační programy. V toto oblas se bohužel nepodařilo dosáhnout většího pokroku a úkol získat
nové sponzory a partnery trvá. Obdobná situace je i v jednotlivých klubech. Jen velmi málo z nich dokáže
získat významnější ﬁnanční prostředky od sponzorů na pořádání turnajů a podobně. Situace u ostatních
malých sportů je velmi podobná, to nám však nemůže být útěchou.
Dosažení pokroku v této oblas je zásadní pro jakýkoli posun v marke ngu a komunikaci, protože možnos jak
tuto oblast zlepšit bez dodatečných ﬁnančních prostředků jsme již vyčerpali.
3. Reprezentace a mládež
Tuto oblast má ve výkonném výboru na starost Jan Mu na. Poradním orgánem je mu Komise vrcholového
sportu, jejímž předsedou je Tomáš Cvikl a členy komise jsou Jan Břeň, Jan Mu na, Jan Roll, Petr Steiner a Luboš
Walter.
V uplynulé sezóně byla zachována struktura realizačních týmů pro reprezentaci, která se osvědčila. Realizační
týmy jsou rozděleny na realizační tým pro dospělé a dále pro ženy a muže, realizační tým juniorů a dále pro
starší juniory do 15, 17 a 19 let a pro mladší juniory do 11 a do 13 let.
Velmi kladně lze hodno t uzavření dohody se společnos BMMCR s.r.o., která je oﬁciálním distributorem
oblečení značky Under Armour v České republice. Díky dohodě byly všechny reprezentační týmy vybaveny
velmi kvalitním oblečením této značky. Dohoda byla uzavřena do konce roku 2020.
Dospělí
Reprezentační týmy žen a mužů vedli trenéři Jan Roll (ženy) a David Tománek (muži).
Systém podpory hráčů byl zachován jako v minulém roce. To znamená, že reprezentan v dospělé kategorii
jsou podporováni dle předpisu Dotace v ČASQ. Tento systém se zdá být v současné době s přihlédnu m na
možnos svazu, účinný. Zmíněná podpora je jednou z nezanedbatelných komponent pozi vního
kvan ta vního a hlavně kvalita vního vývoje našich hráčů v kategorii dospělých. V současné době hraje PSA
turnaje 16 hráček a hráčů. Což je opro předešlým letům (například leden 2016, 8 členů) rapidní nárůst. Také
po kvalita vní stránce lze konstatovat pozi vní tendenci. Takřka všichni hráči zaznamenali meziročně (duben
2018 vs. duben 2019) posun vzhůru žebříčkem PSA. Namátkou uvádím vzorek hráčů - Mekbib 108/89, Serme
92/69, Byrtus 288/198, Zeman 236/217, Švec 116/104, Vorlíček 305/256. Vzhledem výsledkům je možné
hodno t dosavadní systém jako úspěšný a je na něm možno stavět a dále ho vylepšovat.
Reprezentace měla v sezoně dvě akce resp. tři akce , ME jednotlivců v Grazu, ME týmů v Birminghamu a
Akademické MS v Birminghamu.
První reprezentační akcí bylo ME jednotlivců, které se konalo 29.08.-01.09.2018 v rakouském Grazu. Akce se
účastnili Anna Serme, Olga Kolářová, Mar n Švec a Jakub Solnický. Trenérem na akci byl David Tománek.
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I přes to, že byl turnaj pro všechny naše hráče první akcí po letní přípravě, mohu konstatovat, že až na úvodní
utkání nebyla herní pauza tolik znát a všichni hráči podali solidní výkony. Celkově skončili naši hráči
následovně: Anna Serme 11. místo, Olga Kolářová 12. místo, Mar n Švec 13. místo, Jakub Solnický 14. místo.
Akci můžeme hodno t z hlediska výsledku jako průměrnou. Přístup hráčů byl po všech stránkách bez chyby.
Další akcí bylo Akademické MS v Birminghamu, které se konalo 6. – 12. 9. 2018. Akce se účastnili to hráči:
Tereza Elznicová, která skončila celkově na 18. místě, Vojta Ryba, který skončil na 37. místě, David Zeman,
celkově 9. a Jakub Solnický celkově 8. V soutěži týmů jsme skončili na krásném 5. místě. Trenérem na akci byl
David Tománek.
Vrcholem obou týmů bylo ME týmů konané v Birminghamu. Cílem obou týmů bylo postoupit do elitní skupiny
turnaje, což znamená dostat se do ﬁnále divize B.
Tým mužů byl v následujícím složení: Dan Mekbib, Mar n Švec, Ondra Uherka, Jakub Solnický, Viktor Byrtus a
David Zeman. Trenérem byl David Tománek.
Tým žen byl v následujícím složení: Anna Serme, Zuzana Kubáňová, Michaela Čepová, Eva Feřteková. Trenérem
byl Jan Roll. Fyzioterapeutem pro oba týmy byl Mar n Vojtovič.
Tým mužů prošel turnajem v podstatě bez zaváhání a vybojoval 1 místo v divizi B, čímž splnil stanovený cíl,
postoupit od elitní skupiny A. Výkony a přístup všech členů týmu byly výborné. Musím konstatovat, že lze
zaznamenat pozi vní vzestup výkonnos všech hráčů, ale také jejich větší vyzrálost v porovnání s minulými
lety, což se projevilo především v klíčových utkáních. Důležité je zmínit, že se daří úspěšně do týmu
implementovat nováčky (Viktor Byrtus, David Zeman), kteří za pomoci služebně starších hráčů svoji roli zvládli
výborně a určitě jsou příslibem do budoucnos . Celková kultura týmu působila velice dobře a je naším úkolem
jí držet v nastavených kolejích a dále jí kul vovat tak, aby se stala do budoucnos normou.
Ženy
I naše nejlepší hráčky dostávají pravidelnou měsíční podporu dle dosahovaných výsledků (žebříček ČASQ a
podpora za úspěchy na PSA). Příprava hráček probíhá individuálně. Trenér ženské reprezentace Jan Roll je
s hráčkami průběžně v kontaktu a uvítal, že spolu hráčky komunikují i mimo turnaje, trénují spolu. Informační
schůzka širší reprezentace proběhla 18.11.2018. Naplánované soustředění před ME týmů 2019 se uskutečnilo
již podruhé společně s juniorskou reprezentací U19 na konci března 2019. Tým našich žen pak vybojoval 3.
místo v Divizi 2 na ME družstev, které se konalo na začátku května v anglickém Birminghamu. Nepodařilo se
nám naplnit sportovní cíl – tedy postup do Divize 1 mezi nejlepších 8 evropských týmů. První nepostupové
místo se jeví jako zklamání. Tým se ale musel vyrovnat s neúčas mistryně ČR Olgy Kolářové kvůli onemocnění
těsně před odjezdem. Všechny naše reprezentantky (Anna Serme, Zuzana Kubáňová, Michaela Čepová a Eva
Feřteková) i přes oslabení bojovaly se c .
Po dlouhé době se zúčastnila naše hráčka individuálního mistrovství světa, které se konalo letos na přelomu
února a března v americkém Chicagu. Anně Serme se sice nepodařilo postoupit z prvního kola, když podlehla
Angličance Emily Whitlock 0:3. Ale také díky této účas a slušných výsledcích na dalších turnajích PSA se
dostala na až na 69. příčku světového žebříčku (duben 2019), což je její dosavadní maximum. Turnajů PSA se
kromě Anny Serme v sezoně 2018-19 zúčastňovaly ještě také Olga Kolářová, Eva Feřteková a Michaela Čepová.
Na konci srpna nás ještě čeká individuální mistrovství Evropy ve Vídni. Loni skončila Anna Serme 11. a Olga
Kolářová 12. Věříme, že se alespoň jedna naše hráčka probojuje do první evropské desítky.
Junioři
Pokračuje se v pravidelné měsíční podpoře juniorských hráčů, kteří jsou zařazeni do reprezentace a pravidelně
patří ke špičce v ČR a zahraničí. Reprezentan dostávají podporu pro účast na juniorských zahraničních
turnajích nejvyšší úrovně a dále se vyplácí odměna za výborné výsledky na těchto turnajích.
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Pokračuje i podpora pro účast trenérů a nákladů na dopravu, pro juniorské zahraniční turnaje. I nadále se
jedná o turnaje Super Série Nordic JO, Belgian JO, Swiss JO, French JO, German JO, European JO, Dutch JO a
turnaje Grand Prix. Hráčům, kteří jsou zařazeni do podporované skupiny, odpadají náklady na dopravu a
trenéry.
I v této sezóně se opět uskutečnily 4 reprezentační soustředění. Jejich koncepce je již delší dobu stálá. Na
začátku sezóny probíhají fyzické testy hráčů. Druhé podzimní soustředění je z hlediska přípravy
nejkomplexnější a velmi se v tomto osvědčila ostravská spolupráce s centrem FAJNE a zázemím na Cihelní.
Jarní kempy jsou již závěrečnou přípravou před Mistrovstvími Evropy. Kategorii do 19 let se letos opět podařilo
spojit se soustředěním dospělé ženské reprezentace. Tento projekt se osvědčil a budeme se ho snažit zachovat
i do dalších let. U kategorií do 11, 13 15 a 17 let je společný koncept přípravy velmi oblíbený a osvědčený.
V letošní sezóně naši junioři dosáhli řady vynikajících výsledků, z nichž některých bylo dosaženo vůbec poprvé
v historii českého squashe.
Na konci července jsme po 10 letech vypravili družstvo chlapců na MS družstev do 19 let. To se konalo
v Indickém Chennai. Soustředili jsme se na soutěž týmů, takže jsme do soutěže jednotlivců nenominovali
žádného reprezentanta. Tato tak ka se ukázala být správná a družstvo ve složení Viktor Byrtus, Ondřej
Vorlíček, Marek Panáček, Benjamin Bergel s trenérem Janem Mu nou vybojovalo historicky první medaile
z MS a to bronzové. Naši hráči dokázali porazit takové squashové země jako je Pákistán nebo Malajsie.
Dalším skvělým výsledkem byly dvě účas v TOP 8 na turnaji Bri sh junior open, když se na celkovém 6. místě
umís l Viktor Byrtus a 8. místo obsadil Ondřej Vorlíček (oba dva v kategorii do 19 let).
Vrcholnou akci ME juniorů do 19 let pořádal letos náš svaz, takže naši reprezentan hráli na domácí půdě.
Stejně jako v loňském roce jsme dosáhli vynikajících výsledků. Viktoru Byrtusovi se po loňském tulu
vícemistra podařilo potvrdit roli favorita a bez ztráty setu šampionát ovládl a přinesl tak českému squashi první
individuální zlatou medaili z ME. V soutěži družstev jsme potře za sebou získali bronzové medaile, i když jsme
díky Viktorově formě doufali, že by se mohlo podařit získat i cennější kov, tak i toto je rozhodně velký úspěch.
Opět se osvědčilo rozdělení nominace na tři čás . Do soutěže jednotlivců i družstev byli nominováni hráči, pro
které bylo toto jejich poslední ME U19 (Viktor Byrtus a Michaela Čepová). Soutěž jednotlivců si mimo tyto dva
zahráli Eliška Jičínská, Tamara Holzbauerová, Tereza Zdubová, Karím Farrag, Adam Sinkule, Filip Strouhal a
Luboš Walter. Bronzový tým hrál ve složení Viktor Byrtus, Marek Panáček, Petr Nohel, Michaela Čepová a
Tereza Šlehoferová. Trenéry pro soutěž jednotlivců i družstev byli Jan Mu na a Jan Břeň. Fyzioterapeutem byl
po celou dobu Mar n Vojtovič. Toto byl poslední evropský juniorský šampionát pro Viktora a Míšu, kteří patřili
po celou dobu své juniorské kariéry k významným oporám týmu. Věříme, že na jejich skvělé výsledky v dalších
letech naváží další hráči. S ohledem na skvělé výsledky z minulých let to nebudou mít lehké.
Maličko za očekávám, které bylo částečně způsobeno „namlsanos “ z minulých let, dopadly naše týmy do 15 a
do 17 let na ME juniorských družstev svých věkových kategorií. Družstvo do 15 let bylo nasazeno jako č. 4 a
U17 byly nasazeny jako č. 2. Náš tým do 15 let byl letos jedním z nejmladších na šampionátu. Většina hráčů
z tohoto družstva bude mít věkově možnost startovat ve stejné kategorii ještě příš rok. S ohledem na tuto
skutečnost je jejich osmé místo odpovídající výsledek. Družstvo do 17 let mělo rozhodně medailové ambice.
Téměř celý tým již příš sezónu přechází do vyšší kategorie a na žebříčku ESF jsou čtyři z pě hráčů v TOP 10 ve
své kategorii. Cesta do semiﬁnále se podařila celkem podle předpokladů. Bohužel v semiﬁnále jsme podlehli
1:2 Francii a v souboji o tře místo stejným výsledkem týmu Belgie. Trenéry na tomto šampionátu byli Jan
Mu na a Jan Břeň.
Dochází k výrazné obměně reprezentačních výběrů, kdy dlouholeté opory pomalu opouš juniorskou kategorii.
Abychom patřili i nadále mezi evropskou špičku, tak bude zapotřebí ještě větší spolupráce a komunikace mezi
reprezentačními trenéry, osobními trenéry a rodiči hráčů.
Mezistátní utkání hráčů do 11 a do 13 let se letos konalo v Poznani v Polsku. Tato soutěž je rozdělená do dvou
dnů, kdy se v sobotu hraje týmová soutěž a v neděli turnaj jednotlivců. Oběma našim týmům se podařilo
vybojovat medaile a to shodně stříbrné. Naši mladí hráči mimo skvělých výkonů na kurtu vystupovali jako
jedna neustále se povzbuzující parta, což je dobrý příslib do budoucna. V soutěži jednotlivců to taky cinklo
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celkem čtyřikrát. Nejúspěšnější jsme byli v kategorii chlapců do 13 let, kterou vyhrál David Linhart a tře místo
bral Vojta Mar novský. Mezi dívkami do 13 let, se prosadila Aneta Sezemská, která skončila tře . V kategorii
do 11 let se medaile podařila Elle Pelikánové, která brala stříbro. Trenérské duo tvořili Petr Steiner a Luboš
Walter.
Po delším čase jsme se také rozhodli nominovat a podpořit hráče na MS juniorů do 19 (jednotlivců). Plnou
podporu ze strany svazu obdrží Viktor Byrtus. Celkem jsou na MS nominováni čtyři dívky a čtyři chlapci. Další
nominovaní hráči se mohou šampionátu zúčastnit na své náklady. Bohužel svaz obdržel menší dotaci na
talentovanou mládež a také to, že se MS koná v Malajsii je důvodem, že je mimo ﬁnanční možnos svazu
podpořit dotací více hráčů.
V rámci mezinárodních turnajů ESF junior circuit dosahují naši junioři velice dobrých výsledků. V průběhu
sezóny jsme měli v TOP 10 žebříčku ESF zastoupení v každé z jednotlivých věkových kategoriích. Na turnajích
nejvyšší kategorie Super Série jsme brali zlatou na 6 z 6 doposud konaných turnajích a na každém z nich jsme
měli vždy medaili aspoň v jedné věkové kategorii. Mar n Štěpán zvítězil na Nordic JO. Belgian JO ovládl Marek
Panáček. Na Swiss JO si zopakoval zlato Mar n Štěpán. Domácí Czech JO si podmanili Viktor Byrtus, Marek
Panáček a Mar n Štěpán. Na French JO brali zlato Viktor Byrtus a Marek Panáček. Posledním turnajem
kategorie Super Série byl German JO a i tam jsme ukořis li zlato díky Markovi Panáčkovi.
Na každý turnaj Super Série a vybrané turnaje Grand Prix jsou nominováni a placeni reprezentační trenéři.
Jejich práce s reprezentanty na těchto turnajích se osvědčuje na reprezentačních akcích typu ME nebo MS.
Tento systém mají vyspělé squashové země jako Anglie nebo Francie. Jak je vidět na výsledcích, tak se tento
systém vyplácí a budeme se ho snažit i nadále podporovat a pracovat na jeho rozvoji.
4. Metodika
Osobou zodpovědnou za tuto oblast je ve výkonném výboru Jan Roll. Jan Roll je zároveň předsedou Metodické
komise, ve které pracují také Tomáš Fořter a David Tománek. Od roku 2016 je David Tománek placeným
metodikem svazu.
Vzdělávání trenérů a rozhodčích
V sezoně 2018-19 proběhlo školení trenérů IV. trenérské třídy v Ostravě. Zúčastnilo se ho 7 trenérů. Všichni
splnili požadavky pro získání cer ﬁkátu. Spolupracujeme s Českou trenérskou akademií ČOV, se kterou
pořádáme obecnou část trenérské licence B s názvem "Společný základ sportovního tréninku pro sportovní
hry" (kurz akreditovaný u MŠMT pod hlavičkou ČASQ). Obdobné kurzy také pořádá UK FTVS a další vysoké
školy se sportovním zaměřením. Zvládnu tohoto kurzu společně se školením specializované čás pro squash
(organizuje ČASQ nebo ESF/WSF) je nezbytným předpokladem pro získání živnostenského oprávnění - trenér
squashe (vázaná živnost). V současnos se ovšem potýkáme s nižším zájmem o trenérské licence. Připravujeme
tedy úpravu systému trenérských tříd tak, abychom více zpřístupnili trenérské vzdělání. Již teď je v klubech
velká poptávka po asistentech trenéra mládeže - připomínáme, že pro tuto práci postačí IV. trenérská třída
ČASQ. Poptávka je také po pracovnících na náborových a propagačních akcích ČASQ s nafukovacím kurtem.
Podařilo se nám obnovit a do roku 2022 prodloužit akreditaci MŠMT, na základě které má ČASQ možnost
pořádat školení a udělovat licence 2. trenérské třídy.
Pro ak vní rozhodčí připravila na konci loňské a na začátku letošní sezóny Komise rozhodčích 2 workshopy, kde
se seznámili s novými trendy v rozhodování a byli hodnoceni při rozhodování zápasů v turnajích, při kterých se
workshopy konaly. Účast na workshopu byla povinná pro ty, kteří se chtěli jako rozhodčí ak vně podílet na
akcích ČASQ v průběhu sezóny. V dubnu 2019 se uskutečnil kurz rozhodčích 3. třídy, kterého se v Brně pod
vedením Romana Švece zúčastnilo (a úspěšně absolvovalo) 6 účastníků, kteří doufejme rozšíří řady ak vních
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rozhodčích, kteří se zapojují do rozhodování našich soutěží. Školitelé provedli během sezóny ke stovce
hodnocení stávajících rozhodčích, což je také velkým posunem.
Projekt Lokálních sportovních center mládeže – podpora trenérů mládeže
V sezoně 2018/19 pokračoval čtvrtým rokem projekt podpory trenérů mládeže LSCM. Do projektu jsme nově
velice rádi přivítali zkušené trenéry (Petra Mar na a Romana Švece), kteří se rozhodli také věnovat více
mládeži. V sezoně proběhla 2 projektová školení, která se konala v Ostravě a v Brně. Přednášeli nám zajímaví
školitelé: sportovní psycholog Mgr. Václav Petráš (Rozvoj sebevědomí a Nervozita a její zvládání) a bývalý
reprezentační lékař mužského volejbalového týmu MUDr. Petr Juda (Úrazy a chronické stavy). Za velmi
důležitou považujeme perfektní ukázku propracovaného efek vního náborového programu OSTRAVA SQUASH
KLUBU Sportovní den pro ZŠ v SC Fajne. Povinnou součás projektu podpory je účast na externích seminářích
zaměřených na související témata. Za účast na těchto seminářích trenéři získávali potřebné kredity (povinně
min. 10 kreditů/sezonu). Kromě již tradičních kvalitních přednášek a seminářů pořádaných TMS při ČOV, přišli
brněnš trenéři s vlastní inicia vou, když zprostředkovali semináře „Kafe s koučem“. Tuto ak vitu jsme uvítali
a ocenili vybrané semináře potřebnými kredity za účast. Pro příš sezonu MK připravila úpravu Projektu LSCM,
a to především jeho výběrových kritérií. Trenéři se nově mohou přihlašovat ve dvou kategoriích: 1. Výkon (větší
zohlednění výsledků mladých svěřenců) a 2. Ak vita (úspěšnost při náborech nových dě a účast svěřenců na
turnajích). Rozpočet a výše i forma podpory bude v podobném rozsahu jako dosud. Více informací lze nalézt
na webových stránkách projektu h ps://sites.google.com/site/lscmcasq/. V rámci vzdělávání trenérů byl
zajištěn pro vybrané trenéry zdarma odběr knih Motorické učení a výkon, Kondiční příprava a Fyziologie sportu
pro trenéry. V červnu 2019 by měly být knihy dodané ČASQ a následně distribuovány k trenérům LSCM.
Náborové akce s nafukovacím kurtem
Jsme rádi, že na úspěšný projekt Squash do škol, který jsme realizovali v sezoně 2016-17, navázali některé
kluby samostatně. Děkujeme všem klubům, které na vlastní náklady organizují náborové akce ve školách a na
různých fes valech sportu. Díky kvalitní náborové práci se nám plní nejmladší juniorské kategorie (viz letošní
MČR juniorů). 2 asociační nafukovací kurty a pomůcky jsou i nadále klubům k dispozici zdarma. Je jen třeba si
kurt včas zamluvit, protože kalendář akcí se plní. Některé náborové akce proběhly či ještě proběhnou v režii
ČASQ: náborová a propagační akce při MČR dospělých v OC Harfa, letní propagační akce na Letné, Fes val
Wannado Sporťáček, Olympijský park Lipno apod. Je ale stále ob žnější zajis t, a hlavně odpovídajícím
způsobem odměnit kvaliﬁkované trenéry a náborové pracovníky na těchto potřebných, ale náročných akcích. I
nadále trvá náš zájem a snaha o zajištění prostředků na obnovu projektu Squash do škol. Náklady na tento
projekt ale bohužel přesahují naše rozpočtové možnos . Každoročně předkládáme žádos o dotace a granty
na podporu této činnos . Soustavně také hledáme partnery a sponzory, kteří by tuto činnost mohli ﬁnančně
podpořit.
Aplikace SquashTrack
Aplikace SquashTrack slouží k analýze squashových utkání. Díky barterové spolupráci se společnos So
Makers, s.r.o. se nám podařilo zajis t 10 trenérských a 30 hráčských přístupů pro reprezentační a některé další
vybrané trenéry. Aplikace se osvědčila především u starších juniorů a dospělých hráčů zejména
v reprezentačních výběrech. Pokud to bude možné, rádi bychom pokračovali ve využi aplikace za stejných
podmínek především u reprezentačních výběrů (U17, U19 a dospělých).

5. Soutěže
Oblast soutěží má ve výkonném výboru na starost Radim Švec. Jeho poradním orgánem a řídícím orgánem pro
soutěže juniorů, dospělých a masters je Soutěžní a disciplinární komise (dále jen SK), kde kromě něj pracují
Pavel Beneš, Josef Fanta, Miroslav Uherka a Denisa Linhartová. Velký podíl práce související se soutěžemi leží
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také na sekretariátu ČASQ, který po loňském posílení Evou Feřtekovou, což se ukázalo jako jednoznačně
pozi vním krok, zajišťuje především turnajovou agendu (losování, přihlášky, atd..,) I v letošní sezóně došlo
k několika významným změnám v organizaci soutěží a také v souvisejících předpisech.
Předpisy ČASQ
Před zahájením sezóny 2018/2019, a částečně i v jejím průběhu, bylo provedeno několik změn v předpisech
ČASQ. Hlavní úpravy opět spočívaly v zapracování nových poznatků a připomínek z průběhu soutěží a doladění
hlavních změn v předpisech. I nadále jsme se zaměřili především na upravení a doplnění předpisů tak, aby byly
vyřešeny nejasnos , nejednotnos a také odporující si pravidla a další nesrovnalos , čímž opět podstatně
ubylo s žnos a podnětů, jimiž se musela SK v průběhu sezóny zabývat. Tyto úpravy, v souvislos s neustálým
vývojem webové aplikace ČASQ, která hlídá čím dál více skutečnos s předpisy souvisejícími (soupisky, počty
odehraných ligových zápasů, nasazování do ligy a k turnajům a mnohé další). výrazně přispěly k hladšímu
průběhu a k větší obecné spokojenos se soutěžemi jako takovými
Mezi hlavní změny s pozi vní odezvou v SŘ ČASQ lze počítat:
 dohrávku zápasů o 3. místo na turnajích jednotlivců dospělých vždy na tři vítězné sety
 drobná úprava maximálního počtu startujících s ohledem na počet kurtů
 úprava související s kategorií masters
 počty startujících a kvaliﬁkační kritéria na MČR masters
 vypsání možnos pořádání turnajů masters kategorie D
 úpravy v započítávání bodů z jednotlivých věkových kategoriích a jejich přepočet
 úpravy v organizaci turnajů – minimální počet hráčů, možnost (podmíněná) startu žen v kategorii
mužů, vyhlašování konečného pořadí v turnajích
 úprava poplatků za neúčast družstva nebo při startu neúplného družstva na utkáních ligových soutěží
(navýšení poplatku v extralize a v play oﬀ)
Webová aplikace
I v letošní sezóně se neustále pracovalo na jejím vylepšování a doplňování jejich funkcí. V současné době nabízí
aplikace další vylepšení a funkce, které výrazně usnadňují organizaci soutěží a především pak kontrolu všech
činnos souvisejících s předpisy ČASQ, jak již bylo uvedeno výše. I nadále se pracuje na dalších vylepšeních a
nových funkcích, které jednak vyplývají z průběhu sezóny a také reagují na nové skutečnos a úpravy. Hlavním
orgánem, který se na vývoji této aplikace podílí a to připomínkováním, podněty, kontrolou funkčnos atd. je SK
ve spolupráci se sekretariátem ČASQ. Osvědčil se nový systém zadávání výsledků a mnoho dalších funkcí a
vylepšení především pro práci SK a sekretariátu, ale také pro uživatele. Byly začleněny veškeré změny
související s úpravou předpisů, především pak SŘ. Od nové sezóny bude spuštěna úprava systému pro
registrace jednotlivců i družstev, i nadále se zpracovávají historická data a výsledky, která budou do systému
začleněna a budou zde archivována a dohledatelná a mnoho dalších funkcí.
Pořadatelství akcí ČASQ
I nadále se moc nedaří shánět pořadatele na nejvýznamnější domácí akce. SK bude společně s VV ČASQ jednat
o podmínkách pro pořadatelství těchto akcí, jako jsou mistrovství ČR jednotlivců a play oﬀ, u kterých to bývá
největším problémem. Ideální není také situace u turnajů dospělých kategorie A, které neustále pořádá jen
úzká část klubů a ostatní o toto nemají zájem, přestože jsou tyto turnaje výrazně dotovány ze strany ČASQ.
Ostatní akce jsou pořadatelsky zajištěny velice solidně.
Soutěže jednotlivců a družstev
Domácí soutěže pod hlavičkou ČASQ probíhaly v sezóně 2018/2019 obdobným systémem jako v předchozích
letech. V kategorii mužů se pravidelně konaly turnaje kategorií A, B, C a podstatně přibylo i turnajů kategorie
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D. V kategorii žen se konaly turnaje kategorie A i B, nicméně účast na turnajích žen i žen masters je velice nízká
a SK a VV se celou touto situací bude zabývat a hledat možná řešení pro zajištění nárůstu počtu žen na těchto
turnajích. U juniorů se pravidelně konaly turnaje kategorií A i B a i zde přibylo turnajů kategorie D, což je i po
loňském navýšení těchto počtů velkým příslibem do budoucna. Opětovně se především díky navýšení počtu
turnajů kategorie D, a to jak mezi juniory, tak i mezi dospělými, podařilo navýšit členskou základnu a doufáme,
že brzy bude spuštěna na asociačním webu samostatná sekce pro tyto turnaje, kde budou všichni případní
zájemci o tyto turnaje pravidelně informováni o jejich konání. I letos lze zkonstatovat, že se jednoznačně
osvědčila změna dohrávek zápasů turnajů jednotlivců dospělých na dva vítězné sety (při účas více jak 24
hráčů), kdy došlo opakovaně k podstatnému snížení skrečovaných utkání a také k hladšímu a plynulejšímu
průběhu turnajů. Neustále otevřenou a diskutovanou otázkou i nadále zůstává počet startujících na MČR žen a
též na MČR masters a SK se touto problema kou i nadále zabývá a vyhodnocuje veškeré poznatky a podněty.
Dalším otevřeným tématem je úprava pravidel týkajících se hráčů hrajících na okruzích PSA a to především
s ohledem na zvyšující se počet, kvalitu a úroveň našich hráčů a s m souvisejícím jejich postavením na
světových žebříčcích. S ohledem na tuto skutečnost již SK rozhodla v prosinci 2018 o změně čl. 19 SŘ s platnos
od 1.9.2019. I přesto, že tento systém jednoznačně pomohl našim reprezentantům a hráčům hrajícím na
okruzích PSA či ESF, kteří tak mohou hrát soutěže jak doma, tak i v zahraničí, je tato otázka stále velice
diskutována, jelikož vy žení našich nejlepších hráčů je i nadále mnohdy za hranicí únosnos (domácí turnaje a
MČR, extraliga a play oﬀ, reprezentační akce, okruh PSA, zahraniční ligy a další) a tyto hráče to omezuje v jejich
prosazování se na světových žebříčcích, což samozřejmě není v zájmu ČASQ.
Soutěže družstev měly také obdobnou strukturu jako v minulých letech, kdy se u mužů hrála extraliga, 1., 2. a
3. liga a u žen extraliga a 1. liga. V některých soutěžích byl změněn počet účastníků jednotlivých ligových skupin
na 9 a také systém pořádání utkání na klasická trojutkání, což přineslo oživení a změnu především v oblas
nových soupeřů pro jednotlivé týmy. U příležitos konání těchto soutěží získala SK ČASQ, stejně jako
v minulých letech, řadu nových či staronových poznatků, které chce zohlednit při úpravě řádů a předpisů pro
nadcházející sezónu. Velice se osvědčila úprava rozlosování nižších soutěží sloučením posledních kol do
jednoho dne, stejně jako možnost změny konání termínů utkání v obou nejnižších soutěžích. Jednoznačně
kladně je již vnímáno i pravidlo zavedení poplatků při neúplném složení družstva v ligových utkáních, či
nedostavení se k utkání, které také vedlo k omezení těchto situací, což bylo jeho hlavním cílem. Osvědčilo se i
losování baráží a MČR družstev juniorů v místě konání těsně před akcí, čímž bylo zamezeno nepodloženým
spekulacím s mto souvisejícím.
Rozhodčí
V této oblas se podařilo opětovně udělat velký kus práce. I nadále funguje tříčlenná komise rozhodčích ve
složení Roman Švec, Tomáš Fořter a Tomáš Bajgar. Je stanoven jasný předpis systému jejich vzdělávání i
odměňování a také je zveřejněn seznam rozhodčích. Ti pak byli v průběhu sezóny nominováni na jednotlivé
akce a turnaje. Prak cky kompletně se podařilo pokrýt obě dvě extraligy, play oﬀ a baráže. Zápasů turnajů
mužů, žen a juniorů kat. A se většinou účastnili dva rozhodčí a ostatních turnajů pak jeden.
Na oblast rozhodčích se SK podařilo i pro letošní sezónu prosadit do rozpočtu ČASQ 200 s. Kč, což již poměrně
solidně pokrývá celkové potřeby v této oblas , nicméně SK bude i nadále lobovat za navýšení těchto
prostředků, jelikož přítomnost rozhodčích na akcích se jednoznačně kladně projevuje. Při této souvislos SK
doporučuje rozhodčím jednoznačný tlak především na chování a vystupování hráčů napříč všemi kategoriemi,
které je z pohledu pravidel i nadále mnohdy naprosto nevhodné a bude vyžadovat mnohem přísnější
posuzování jak při utkání samotném, tak i z hlediska disciplinárního.
Soutěže v médiích
Velký posun zaznamenaly opět soutěže ČASQ i na poli prezentace v médiích, webech, facebooku a pod. a to
nejen díky spolupráci s Jiřím Uhlířem. ČASQ i nadále vydává newsle er, který se setkává s pozi vním ohlasem,
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výborně funguje sekce novinek na asociačním webu a facebooku. I díky těmto skutečnostem se squash
objevoval v televizních přenosech, byl prezentován v štěných i internetových médiích a na mnoha jiných
místech, čímž se značně zvýšila i pres ž jednotlivých akcí. Byly uskutečněny první live internetové (facebook,
youtube) přenosy z domácích akcí. Nicméně v této oblas je před námi i nadále spousta práce. V současné
době se řeší hardwarové vybavení pro tuto činnost, které by zajis lo především lepší kvalitu přenosů (rozlišení,
internetové připojení, ozvučení, skóre, ...).
Co bychom chtěli udělat
Pro příš sezónu jedná SK ČASQ m.j. o úpravách a doplnění předpisů, řádů a systémech soutěží. Jedná se
například o:
 další možné úpravy v termínech konání a kvaliﬁkačních kritériích pro MČR žen, mužů a masters na
základě nových zkušenos a poznatků
 již avizovanou změnu čl. 19 SŘ s platnos od 1.9.2019
 úpravu možných pos hů za neúčast družstev v soutěžích (letos nastoupilo např. družstvo žen SC Otec
pouze se dvěma hráčkami v Play oﬀ, což velice nega vně ovlivňuje celý náhled nejen na tuto soutěž,
ale i na ČASQ celkově)
 případný přepočet bodů v soutěžích juniorů při přechodu hráčů z jednotlivých kategorií a také
s ohledem na skutečnost, pokud standardně startují z výkonnostních důvodů ve starších kategoriích
 další možné úpravy především v soutěžích masters
 jakým způsobem oživit upadající počet startujících na turnajích žen
 úpravu hracích plánů a pavouků s ohledem na počet účastníků turnajů k jejich větší spokojenost
(nevhodné počty např. 17 či 33 účastníků, zdlouhavý průběh při systému tabulek s lichým počtem
hráčů, ...)
Disciplinární řízení a rozhodování SK
SK se v průběhu sezóny zabývala cca 100 řízeními, podněty a připomínkami. Výrazně ubylo i vedených
disciplinárních řízení, což je zajisté kladem. I nadále se díky úpravám předpisů jejich počet snižuje a velká
většina těchto podnětů byla oprávněná a týkala se spíše chodu a úprav soutěží. Opětovně se podařilo snížit
počet podnětů a připomínek, které nebyly věcné a týkaly se spíše osobních an pa í jednotlivých členů ČASQ.
Díky striktnímu dodržování předpisů ze strany SK (termíny uzávěrek turnajů, zveřejňování propozic, a dalších
časových povinnos ), což je bohužel mnohdy nepochopitelně ne zrovna vstřícně komentováno, značně ubylo i
žádos o jakékoliv výjimky a nestandardní rozhodnu . Stejně tak vyžadovala SK po členech ČASQ, aby
jednotlivé podněty k řízením byly podávány oﬁciální cestou a zcela v souladu s předpisy ČASQ, což naprostá
většina členské základny akceptovala. Opět se však našlo několik jedinců, kteří tato pravidla nechtějí
respektovat a jednotlivé členy SK osočují, nicméně SK bude i nadále pokračovat v nastoleném trendu.
I v letošní sezóně se SK podstatně výrazněji zaměřila na chování účastníků soutěží a dokonce rozhodla i o
několika trestech, za m spíše ve varovné rovině. I pro příš sezóny budeme v tomto trendu jednoznačně
pokračovat a budeme vyžadovat důsledné plnění jak předpisů, tak i kodexů chování. Jednoznačně budeme
podstatně přísněji trestat nevhodné chování na akcích ČASQ a to jak na kurtě, tak i mimo něj. Stejně tak
budeme přísněji trestat provinění pořadatelů akcí a ligových družstev při neplnění jejich povinnos . Tato
opatření se sice u potrestaných setkávají se značnou nevolí, ale u těch účastníků soutěží, kteří předpisy a
pravidla dodržují, jsou v dr vé většině jednoznačně podporována a přijímána s kladným ohlasem.
Závěr
Za období působnos současného VV byly kompletně přepracovány předpisy ČASQ související se soutěžemi,
které již byly značně zastaralé a ani zdaleka nepos hovaly aktuální skutečnos nutné k hladkému a
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zajímavému průběhu soutěží. Zcela se změnil Soutěžní a klasiﬁkační řád ČASQ, ve kterém se provedlo
především seskupení jednotlivých oddílů do logicky ucelenějších čás , odstranily se spousty nejednoznačných
ustanovení, proběhlo doplnění zcela chybějících ustanovení řešících určité situace, odstranění článků, které si
vzájemně odporovaly, proběhly úpravy v souvislos s vývojem squashe a soutěží ČASQ, sjednocení
výkonnostních kategorií turnajů (A,B,C,D) pro všechny věkové kategorie, výrazná úprava podmínek pro turnaje
kategorie D s ohledem na navýšení členské základny ČASQ, sjednocení názvosloví, přesunu ustanovení, která
se každoročně mohou měnit, do samostatných příloh a mnoho dalších změn. Úspěšně se podařilo změnit i
systém sestavování národních žebříčků, stejně jako výrazně navýšit podporu pořadatelů turnajů a odměn pro
hráče. Standardem na turnajích se stalo občerstvení a také účast asociačních rozhodčích, díky zavedení
disciplinární nuly došlo k podstatnému snížení počtu (ne)omluvených hráčů z turnajů, resp. díky poplatkům ke
snížení počtu ligových utkání v nekompletních sestavách. Postupně se daří „rozjíždět“ další vylepšení webu,
live streamy, webové stránky jednotlivých významných akcí a spousta dalších vylepšení.
Velkým „nešvarem“ zůstává pohodlnost jednotlivých členů ČASQ, kteří než aby se seznámili s předpisy ČASQ,
tyto si nastudovali a následně se jimi řídili, raději opakovaně obtěžují členy SK naprosto zbytečnými dotazy a
telefonáty a to i v nočních či brzkých ranních hodinách, což do budoucna to nebudou akceptovat. Mnozí
raději 10x zavolají, než aby si jednou přečetli příslušný předpis. Členové SK vykonávají svoji práce dobrovolně a
prak cky zdarma ve svém volném čase, což by měli všichni ostatní respektovat. Neznamená to však, že
v případě opodstatněných dotazů či připomínek nejsou a nebudou členům ČASQ k dispozici.
Samozřejmě si jsme vědomi i skutečnos a případů, které nejsou vždy 100% a které se nám i přes veškerou
snahu nepodařilo, či nedaří, vždy vyřešit či pos hnout. Občas dochází i k chybám lidského faktoru, čemuž se
ovšem při takovém množství práce nedá vyhnout a je nutné mít pro tyto skutečnos pochopení.
Závěrem bych chtěl především poděkovat všem, kteří se na chodu soutěží, jejich pořádání a průběhu podíleli,
hlavně kolegům z SK a sekretariátu ČASQ. Stejně tak i hráčům samotným, jakož i jejich trenérům,
funkcionářům, rozhodčím či rodičům hráčů. Současně bych byl rád za jakékoliv věcné podněty či připomínky
k průběhu soutěží a k předpisům obecně, abychom i nadále mohli pracovat na jejich zlepšování.
6. Hospodaření
Oblast hospodaření má ve výkonném výboru na starost předseda Tomáš Cvikl. Objem rozpočtu ČASQ v roce
2018 byl o něco nižší, než v předchozích letech a to zejména díky tomu, že ČASQ nepořádala žádné Mistrovství
Evropy, které bývalo dodatečným zdrojem ﬁnančních prostředků. Výsledkem hospodaření za rok 2018 byla
účetní ztráta ve výši 165 s. Kč. Podrobnější informace o hospodaření jsou obsahem samostatné Zprávy o
hospodaření ČASQ.
7. Arbitrážní komise
Arbitrážní komise pracovala v uplynulém období ve složení:
Mgr. Jiří Vágner – předseda AK
Mgr. Jakub Zahradník – člen AK
JUDr. Kamil Staněk, LL.M. - člen AK
V uplynulé sezóně Arbitrážní komise neřešila žádný případ, což svědčí o kvalitě práce SK a jejich rozhodnu .
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8. Závěr
Dlouhodobým cílem VV ČASQ zůstává rozvoj ČASQ ve všech oblastech její činnos . Vzhledem k nižšímu
rozpočtu ČASQ v roce 2018 jsme si bohužel nemohli dovolit více investovat do oblas , které by k dalšímu
rozvoji mohly přispět, a kterým jsme se dosud příliš nevěnovali, jako jsou komunikace a marke ng, spolupráce
se squashcentry nebo rozvoj squashe v regionech, kde se mu příliš nedaří, ale i přes omezené možnos se i v
těchto oblastech podařilo docílit některých dílčích úspěchů. Dalším dlouhodobým cílem zůstává i získání
strategického marke ngového partnera. V následujícím období bychom chtěli squashi v České republice
pomoci i m, že se pokusíme za pomoci inves ční dotace MŠMT pořídit vybavení pro interak vní squashové
kurty. Podle našeho názoru se jedná o vynikající produkt, který může významně přispět k popularizaci squashe
a to zejména mezi dětmi a mládeží.
Dne 30.5.2019
Zpracoval: VV ČASQ
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