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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.
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), Josef Kosinka, Renata
Svobodová. Zástupci Revizní komise byli pravidelně zváni na jednání VV ČASQ a jejich zástupce se jednání často
účastnil.
Hlavním cílem VV ČASQ v uplynulém období bylo pokračování v uplynulých letech zahájených programech pro
rozvoj jednotlivých oblas . Pokračovaly projekty dlouhodobě se rozvíjecí oblas trenérů a jejich vzdělávání,
pokračovaly projekty podpory nejlepších hráčů v kategoriích dospělých, do 23 let i juniorů a trenérů mládeže,
bohužel pouze ve velmi omezené míře pokračoval úspěšný projekt Squash do škol (protože se nám na něj
nepodařilo získat podporu z veřejných zdrojů).
Novinkami uplynulého roku byla nově zavedená mo vační podpora hráček a hráčů PSA, která zohledňuje
umístění na žebříčku a výsledky na turnajích. Další novinkou bylo vytvoření Komise rozhodčích, která vytvořila
pravidla pro nominování a odměňování rozhodčích na akcích ČASQ, díky kterým byli téměř na všech akcích
ČASQ přítomni kvaliﬁkovaní rozhodčí. Zvýšená pozornost byla věnována i zvyšování kvality a úrovně stávajících
rozhodčích. Další novinkou byla prezentace squashe v rámci časopisu Coach, který vychází jednou měsíčně jako
příloha deníku Sport. Za zmínku stojí i nové medaile pro všechny kategorie Mistrovství České republiky.
Více podrobnos o všech novinkách najdete v dalších částech zprávy.
Pravidelnou měsíční podporu/platbu získává od ČASQ za svou činnost celkem 29 juniorů, 16 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 60 pravidelně
podporovaných pozic.
Valná hromada ČASQ v roce 2017 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. Celý proces se bohužel pozdržel, protože bylo
nutné čekat na uplynu několika důležitých lhůt, které by měly likvidaci společnos usnadnit. Díky jejich
uplynu bude moci být likvidace zahájena v následujících měsících. 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. V
současnos tuto žalobu připravujeme.
2. Marke ng a komunikace
Tuto oblast má na starost Mar n Grigar. Jeho pracovní zaneprázdnění v uplynulých měsících mu bohužel
neumožnilo věnovat práci pro ČASQ množství času, které si představoval. Nyní by situace již po této stránce
měla být lepší. Zároveň je navrhováno vytvoření (obnovení) komise pro marke ng, která by sdružila lidi, které
se na této oblas podíleli a přispělo by to k lepší akceschopnos a zrychlení plánovaných změn.
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Web a newsle er
Oﬁciální web ČASQ zůstává hlavním komunikačním nástrojem směrem dovnitř squashové komunity. Web je
veden profesionálně, aktuálně a v dostatečné kvalitě a zajišťuje komunikaci informací, novinek a dokumentaci
závodního squashového dění. Připravujeme i nové odkazy (reprezentace, historické výsledky MČR a další).
Pravidelně vydávaný newsle er, který shrnuje aktuality z oﬁciálního webu je velmi užitečný pro budování
squashové komunity. Do budoucna by bylo vhodné zvýšit jeho periodicitu a vydávat ho v průběhu sezóny
každé 2 týdny.
Facebook a další sociální média
Zde dochází k replikaci vybraných informací z webu – rychle, aktuálně a méně formálním způsobem. Velmi
dobře se osvědčil přímý přenos prostřednictvím facebooku z MČR žen a mužů. Určitě by bylo vhodné zavést
obdobné přímé přenosy z většiny významných turnajů (podpořit kluby technickým návodem). Určitě by to
zvýšilo návštěvnost a upevnilo squashovou komunitu.
Spolupráce s Českou televizí a dalšími médii
Zde chceme pokračovat v úspěšné spolupráci s ČT Sport a přejít od příležitostné k systema cké formě
spolupráce. Ideální by bylo doplnit přenosy z MČR i formou pravidelného magazínu. Výstupy v ČT je pak
potřeba replikovat i na webu a facebooku. Toto je oblast, kam by měla směřovat většina dostupných
prostředků pro tuto oblast.
Samozřejmě je nezbytné pokračovat v komunikaci i s ostatními médii a i nadále je zásobovat informacemi, jako
je tomu dosud v podání Jiřího Uhlíře. Díky jeho práci se v letech 2016 i 2017 objevilo v médiích vždy více než
1000 výstupů o squashi.
Partnerství a sponzoring
ČASQ má jen minimum sponzorů a obecně externích zdrojů mimo dotační programy je minimum. Situace není
nijak výjimečná, ostatní malé sporty jsou na tom velmi podobně. Obdobná situace je i v jednotlivých klubech a
squash centrech. Ve srovnání s minulos je velmi ob žné získat sponzory na turnaje a podobně. Souvisí to
s poklesem zájmu o squash obecně i s podstatně nižším počtem hobby hráčů-majitelů ﬁrem a rodičů-majitelů
ﬁrem, kteří byli v minulos cenným zdrojem příjmů.
Jak dál v této oblas :

Vypracovat přehlednou prezentaci soutěží a akcí ČASQ, která by vyjmenovala jednotlivé
prezentací partnerů a která by sloužila jako podklad pro oslovení potenciálních partnerů

Oslovit potenciální partnery z ﬁrem dodávajících squashové a jiné sportovní produkty

Oslovit ostatní možné partnery

Pokusit se o spolupráci s agenturami
Spolupráce se squashovými centry
Byla zahájena (první schůzkou v Brně pro centra z Brna a Jižní Moravy) pravidelná a systema cká spolupráce s
majiteli a provozovateli squashových center. Cílem těchto setkání je:
 Získat aktuální a přehledné informace o squashovém dění v jednotlivých regionech zejména se
zaměřením na sportující veřejnost (databáze squash center, kurtů a kontaktů)
 Sdílet marke ngové, provozní, dotační a jiné zkušenos fungování center napříč regiony
 Více zapojit provozovatele squashových center do squashového dění
 Získat informace, kde může ČASQ nejlépe podpořit provoz squashe v regionech
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Nové logo a vizuální styl
V souvislos s celkovým oživením komunikace uvažuje VV o zavedení nového loga asociace a s ním spojené
změny vizuálního stylu: Tato změna je již částečně připravena. Nicméně je to vnímáno pouze v kontextu
celkové oživení komunikace , samo o sobě to není podstatná věc. Může pomoci jako symbol restartu, nové
ak vity a podobně, zejména dovnitř squashové komunity ale i pro hledání partnerů. O pokračování v této
ak vitě bude rozhodovat VV na svých dalších jednáních.

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.
Dospělí
Před třemi lety spuštěný program podpory nejlepších hráček a hráčů založený na umístění na žebříčku ČASQ se
i nadále osvědčuje. První cíl, aby se domácích vrcholných akcí účastnila pravidelně kompletní domácí špička, se
podařilo splnit velmi rychle a druhý (dlouhodobější) cíl spočívající ve zvýšení sportovní úrovně naší špičky se
také daří postupně plnit.
Výkonnost domácí špičky (zejména v kategorii mužů) se za uplynulou sezónu opět zlepšila. Hráčky a hráči, kteří
pravidelně hrají turnaje PSA, se na žebříčku posunují na svá dosud nejlepší umístění a poráží i soupeře z první
světové stovky. Daniel Mekbib i Mar n Švec se na žebříčku PSA pohybují těsně za hranicí první stovky a oba v
letošní sezóně získali své premiérové tuly na turnajích PSA. Zvyšuje se i počet českých hráček a hráčů, kteří se
pohybují na žebříčku PSA, kterých je v současnos 16, což je dosud nejvyšší počet (9 mužů a 7 žen).
Tomuto vysokému počtu určitě napomohla i nově zavedená forma podpory hráčů PSA, která byla zavedena v
průběhu uplynulé sezóny. Podpora, kterou hráčky a hráči mohou čerpat je rozlišena do dvou kategorií. První z
nich „PSA Nováček“ je určena pro mladé hráče, kteří se žebříčkem PSA posouvají nahoru. Je časově omezená
věkem do 24 let a trváním podpory maximálně 4 roky. 3 nejlepší hráčky a 5 nejlepších hráčů (dle žebříčku PSA)
dostane podporu ve výši poloviny prize money, které dokázali na turnajích PSA za uplynulé čtvrtle získat.
Druhá kategorie „PSA Top“ je určena pro hráčky umístěné na PSA žebříčku do 70. místa a hráče do 110. místa.
Tito následně získávají stanovenou paušální odměnu (bez vlivu vlastních výsledků v uplynulém čtvrtle ).
Samozřejmou podmínkou pro možnost čerpání podpory je účast na reprezentačních i domácích akcích ČASQ.
Na ME družstev ve Wroclawi v Polsku se bohužel nepodařilo ani mužům, ani ženám udržet v elitní osmičlenné
Divizi I. Muži skončili přes kvalitní výkony na 8. místě a ženy obsadily ve velmi těsné soutěži první sestupovou 7.
příčku. V ženách nás reprezentovaly Anna Serme, Olga Kolářová, Eva Feřteková a Natálie Babjuková. Muži hráli
v sestavě Daniel Mekbib, Mar n Švec, Ondřej Uherka, Jakub Solnický a Viktor Byrtus. Pro příš rok tak mají
oba týmy jasný cíl a m je postup zpět do Divize I.
Na ME jednotlivců, které se konalo na přelomu srpna a září v No nghamu v Anglii v Praze jsme dosáhli o něco
horších výsledků, než v předchozích sezónách. Nejlepší umístění získala Anna Serme, která skončila 10. Zuzana
Kubáňová obsadila 13. příčku a oba mužš zástupci se po vyřazení od nasazených hráčů v prvním kole utkali o
končné 17. místo a Viktor Byrtus v něm zdolal Ondřeje Uherku.
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Na sklonku roku 2017 se mužský tým ve složení Daniel Mekbib, Mar n Švec, Ondřej Uherka a Jakub Solnický
zúčastnil opět po několika letech MS družstev v Marseille ve Francii. Náš tým získal historicky nejlepší umístění
na MS, když obsadil 21. příčku a jen velmi málo chybělo k umístění v první dvacítce.
Daniel Mekbib se díky svému postavení na žebříčku PSA představil také v kvaliﬁkaci MS jednotlivců v
Manchesteru v Anglii a byl tak po několika letech dalším českým účastníkem této vrcholné akce.
Vůbec poprvé se také češ squashisté představili na Světových hrách, které jsou „olympiádou neolympijských
sportů“. Loňský ročník akce, která se koná každé 4 roky, se uskutečnil v červenci 2017 v polské Wroclawi a
reprezentovali nás loňš i letošní mistři ČR Zuzana Kubáňová, Jan Koukal, Anna Serme a Daniel Mekbib.
Nejlépe se dařilo Janu Koukalovi, který jako jediný dokázal postoupit z prvního kola.
Trenér reprezentace mužů David Tománek uplynulou sezónu hodno „jako průměrnou vzhledem k reálné síle
našeho týmu. Velice pozi vně hodno m vývoj hráčů, kdy mohu srovnat MS týmů a ME týmů. Hráči za tento
časový úsek udělali výrazný kvalita vní progres zejména psychické odolnos v zápasech. Do budoucna vidím v
našich reprezentantech velký potenciál ke zlepšení. Pro následující sezónu musí být cílem umístění do 2. místa
v divizi II ME a návrat mezi elitu do divize I. Dále bychom rádi udrželi pozi vní týmovou dynamiku, ještě zlepšili
komunikaci s osobními trenéry hráčů a nadále pracovali na kul vaci týmové kultury.“
Po zvážení a konzultaci s hráči (muži) jsme upus li od modelu reprezentačních soustředění, které přestaly v
podstatě plnit účel a zbytečně hráče vytrhávaly z jejich tréninkových rytmů. Na místo toho jsme zvolili
minikempy, kdy hráči přijížděli trénovat na určené místo dle jejich potřeb tak, aby tréninky zapadaly do jejich
programu. Tento krok byl hráči hodnocen pozi vně, stejně jako účast fyzioterapeuta na nejvýznamnějších
akcích, kde se velmi osvědčil Mar n Vojtovič.
U žen byl zvolen trochu jiný model přípravy. Jejich realizační tým pod vedením trenéra Jana Rolla na začátku
sezóny naplánoval několik setkání. V prosinci proběhla informační schůzka, kde byl stanoven sportovní cíl pro
vrcholnou akci (udržení v divizi I), dále zde byl projednán způsob komunikace, termíny soustředění, nominační
kritéria a termín oznámení nominace. V březnu se uskutečnil tréninkový kemp (společně s juniorskou
reprezentací), který se setkal s pozi vní odezvou. Realizační tým plánuje v obdobném modelu pokračovat i v
další sezóně. Vzhledem k nesplnění sportovního cíle na ME dal trenér Jan Roll svou funkci po ME k dispozici s
m, že pokud ho Komise vrcholového sportu a následně VV znovu navrhne, je připraven pokračovat. KVS
hlasováním per rollam rozhodla, aby ve své funkci pokračoval i nadále. Cíl pro nadcházející sezónu bude u žen
stejný jako u mužů – návrat do divize I ME.
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. Nově se navýšila
podpora pro účast trenérů a nákladů na dopravu pro juniorské zahraniční turnaje. Konkrétně se jedná o
turnaje Super Série Nordic JO, Belgian JO, Swiss JO, French JO, German JO, Pioneer JO, Dutch JO a turnaje
Gradn Prix. Podpora se týká skupiny maximálně 10 hráčů napříč všemi věkovými kategoriemi. Těmto hráčům
odpadnou 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 proběhnou fyzické testy hráčů. Druhé podzimní soustředění je z hlediska přípravy
nejkomplexnější a velmi se v tomto osvědčila spolupráce s centrem FAJNE a zázemím na Cihelní. Jarní kempy
jsou již závěrečnou přípravou před Mistrovstvími Evropy. Kategorii do 19 let se letos podařilo spojit se
soustředěním dospělé ženské reprezentace a toto propojení bychom chtěli zachovat i do dalších let. U
kategorií do 11, 13 15 a 17 let je společný koncept přípravy velmi oblíbený a osvědčený.
Přímo fantas cky pro nás dopadlo ME do 19 let, na kterém jsme obhájili bronzové medaile v soutěži družstev a
poprvé v historii jsme se dočkali ﬁnále v soutěži jednotlivců, které pro naše barvy zajis l Viktor Byrtus, který na
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cestě do ﬁnále vyřadil dva anglické hráče a ve ﬁnále podlehl 2:3 obhájci tulu a hráči z první 100 PSA Victoru
Crouinovi. Nominace se na základě loňských zkušenos opět rozdělila na tři čás . Do soutěže jednotlivců i
družstev zasáhli Denisa Rohunová, Viktor Byrtus a Ondřej Vorlíček. Pouze pro soutěž družstev byli nominováni
Michaela Čepová a Marek Panáček a jen do soutěže jednotlivců zasáhli Eliška Jičínská, Tereza Šlehoferová,
Benjamin Bergel a Matouš Sochůrek. Kromě již zmíněného úspěchu Viktora dosáhl na umístění v TOP 8 Ondřej
Vorlíček. Družstvo využilo svůj potenciál a obhájilo bronz. Možná jsme si mysleli na lepší výsledek, ale hráči
odvedli své maximum a za předvedené výkony zaslouží absolutorium. Bohužel díky ﬁnanční situaci a podpoře
ze strany MŠMT, jsme byli nuceni co nejvíce šetřit. Využili jsme toho, že se ME konalo v nedalekém Polsku a do
dějiště šampionátu jezdila většina hráčů z Ostravy, což je necelá hodina. Plnou podporu ze strany ČASQ měli
Viktor Byrtus a Ondra Vorlíček, kteří se za to odvděčili skvělými výsledky. Z realizačního týmu byli na
jednotlivcích přítomni dva trenéři Jan Břeň a Jan Mu na. Na soutěž družstev byl s týmem Jan Mu na.
Fyzioterapeut Dan Kratochvíl byl našim hráčům k dispozici jak na soutěž jednotlivců, tak na soutěž družstev.
Viktor Byrtus si díky výsledku na ME vysloužil nominaci na říjnovou Olympiádu mládeže v Buenos Aires v
Argen ně, kde bude squash uveden jako ukázkový sport. Z Evropy se této akce mohou zúčastni pouze 4 dívky a
4 chlapci. Z celého světa se tam představí 18 dívek a 18 chlapců.
Nad očekávání jsme uspěli na ME juniorských družstev do 15 a 17 let. Naše družstvo do 15 let bylo nasazeno
jako č. 4 a družstvo do 17 let jako č. 3, ale to bylo spíše s ohledem na minulé výsledky, kdy bylo složení týmů
přece jen silnější. Skvělý dojem udělalo družstvo do 15 let, ve kterém všichni hráči startovali na MEJ poprvé.
Jejich 4. místo je vynikajícím výsledkem. Ani družstvo do 17 let se nenechalo zahanbit a zejména díky
vynikajícímu výkonu Marka Panáčka se umís lo rovněž na 4. místě. Nutno však říci, že pokud budeme ch t na
podobné výsledky myslet i v dalších letech, čeká naše hráče a trenéry těžká a tvrdá práce. Letošní šampionát
byl jeden z nejvyrovnanějších v historii, mimo tým Anglie. Věříme, že i díky projektu LSCM, dokáží
reprezentační trenéři společně s osobními trenéry hráčů najít to správné nastavení tak, abychom i nadále
patřili mezi špičku v Evropě. Trenéry na této akci byli Jan Mu na, Jan Břeň a na vlastní náklady se k týmu
během šampionátu připojil Petr Steiner.
Na mezistátním utkání hráčů do 11 a do 13 let, které se letos konalo ve Vídni vyválčili naši nejmladší junioři do
11 let bronz. Bohužel junioři do 13 let skončili na 4. místě a po delší době, tak z této akce vezeme pouze jednu
medaili ze soutěže družstev. Projevila se zde absence našeho nejlepšího mladého hráče Mar na Štěpána.
V soutěži jednotlivců vyhrála Aneta Sememská G11, Eva Klimešová brala bronz v G13 a v B13 jsme se dočkali
českého ﬁnále, ve kterém Vojtěch Mar novský porazil Davida Linharta.
V letošním roce byl turnaj poznamenaný velmi špatnou organizací. Do budoucna se uvažuje o zavedení aspoň
základních pravidel tohoto jinak velmi povedeného projektu.
Po delším čase jsme se také rozhodli, díky výkonům našich chlapců, nominovat družstvo na MS do 19 let. Opět
vzhledem k neop mální ﬁnanční situaci se muselo sáhnout k úsporám směrem ke svazu a každý z hráčů se
bude na této akci podílet částkou 20 s.
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 4 z 6 doposud konaných turnajích a na každém z nich jsme
měli vždy medaili aspoň v jedné věkové kategorii. Viktor Byrtus vyhrál po šesté v řadě Nordic JO. Na Belgian JO
zvítězil Ondřej Vorlíček. Ze Swiss JO se přivezly „pouze“ dva bronzy. Na domácím Czech JO obhájil zlato Viktor
Byrtus. Na French JO bez zlata, ale s jedním stříbrem a bronzem. A na poslední Super Sérii, German JO, bral
stejně jako loni zlato Marek Panáček. V letošní sezóně jsme zaznamenali nárůst účastníků na zahraničních
turnajích, což vnímáme pozi vně, s ohledem na stagnaci většiny základen v evropských zemí v minulých letech.
Díky navýšení podpory výjezdů na tyto turnaje se pro naše hráče daří zajišťovat důležitá utkání na nejvyšší
evropské úrovni a získáváni tak zkušenos do budoucna.
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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.
Projekt Lokálních sportovních center – podpora trenérů mládeže
V sezoně 2017/18 pokračoval tře m rokem projekt podpory trenérů mládeže LSCM. Při výběru jsme tentokrát
více přihlédli ke kvaliﬁkaci trenérů (trenérské třídě ČASQ). Poprvé bylo do projektu podpory zahrnuto 12
trenérů. 8 trenérů bylo vybráno dle bodového pořadí dle kritérií a zbylé 2 divoké karty jsme rozdělili mezi 4
další trenéry (dostávají polovinu částky podpory).
Jako každý rok jsme připravili 2 projektová školení, na kterých vystoupili se svými přednáškami zajímaví hosté.
Školení jsou důležitou pla ormou pro sdílení zkušenos , tréninkových dat a možnos diskutovat aktuální
problema ku squashových soutěží a tréninku mládeže. Z posledního školení např. vyšla výzva na tvorbu nové
kategorie s pracovním názvem „Minisquash“ pro nejmenší dě . Cílem je včas podchy t zájem nejmenších dě
a pochopitelně také navýšení členské základny díky úmyslu i tyto dě zaregistrovat do svazu.
Všichni vybraní trenéři měli poprvé povinnost se sebevzdělávat na externích školeních Trenérsko-metodické
sekce Českého olympijského výboru. 10 nezbytných kreditů bylo možné nasbírat účas na alespoň třech
školeních s názvem Dialogy či Mosty. Tématy těchto školení byly např.: Rodiče a talent, Sportovní výživa (prof.
Vítek), Gnos cké a posturální funkce (prof. Kolář) a mnoho dalších. Pro potřeby projektu i nadále
aktualizujeme projektové stránky. Vzhledem k množství a velikos sdílených dat jsme zřídili nové rozšířené
úložiště na Google disku.
Příprava projektu SQUASH EAR
Na základě zkušenos s projektem LSCM jsme se v Metodické komisi rozhodli rozčlenit a více strukturovat
jednotlivé skupiny podporovaných trenérů. Ve světě sportovního tréninku se trenérské profese stále více
specializují. V novém projektu proto uvažujeme o 3 kategoriích: 1) ELITE = trenéři orientovaní na talenty a
špičkovou výkonnost juniorů na zahraničních a nejlepších domácích mistrovských turnajích; 2) ACTIVE = ak vní
trenéři zaměřující se převážně na české juniorské soutěže, nábory a trénink nejmenších dě ; 3) REGIONY =
nově zřízená podpora trenérů ve squashově „slabších“ regionech, zde budeme oceňovat především ak vitu při
náborech, pravidelných trénincích a organizaci turnajů nejnižší kategorií „D“ pro dě . Projekt nyní prochází
připomínkováním a připravujeme jej na sezónu 2019/20.
Projekt Squash do škol a další náborové akce s nafukovacím kurtem
Na sezonu 2017/18 se nám bohužel nepodařilo zajis t ﬁnancování tohoto podle nás úspěšného náborového a
propagačního projektu veřejných zdrojů. Připomínáme, že jen v sezoně 2016/17 jsme squash představili více
než 14 000 dě ve více než 150 základních školách po celé republice. V souvislos s mto programem
počítáme zhruba 100 nově registrovaných dě do soutěží. Náborové akce v projektu Squash do škol jsme
dokázali ﬁnancovat až do podzimu 2017. I bez ﬁnanční podpory některé kluby dokázaly pokračovat a
z vlastních zdrojů hradily organizování náborových akcí i v sezoně 2017/18. O efek vitě a potřebě náborů
svědčí i plnící se tabulka termínů akcí na další období. Ukazuje se, že koupě dvou nafukovacích kurtů pro
náborové účely se vypla la. Apelujeme také na ostatní kluby, aby neváhaly a využily této jedinečné pomůcky.
Připomínáme, že oba nafukovací kurty (1 ks pro Čechy a 1 ks pro Moravu a Slezsko) zapůjčujeme zdarma.
Regiony – podpora klubů ze „squashově slabších regionů“
Pro tyto účely jsme již v loňském rozpočtu vyčlenili částku, ze které bychom rádi podpořily regiony, kde se opět
probouzí snaha „restartovat“ squash. Naše představa je taková, že vybereme v několika regionech osoby, které
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jsou ak vní, organizují klubové turnaje a pokoušejí se obnovit squashové tréninky a nábory zejména dě . Tyto
osoby nemusejí mít vysokou úroveň trenérského vzdělání, ale musí být zjevná jejich ak vita a schopnost získat
nové hráče pro squash. V případě výběru si pak mohou trenérské vzdělání doplnit v rámci kurzů pořádaných
ČASQ. V této souvislos jsme již dříve navš vili či jinak kontaktovali řadu klubů s těchto regionů (Olomouc,
Plzeň, České Budějovice, Karlovy Vary). Bohužel se ale v tomto roce z objek vních důvodů nedaří získat včas
ﬁnance pro naplnění nejen takto důležitých projektů, a proto jsme byli nuceni tento program za m odsunout
na příš rok. Částečně také počítáme s podporu vybraných trenérů z „REGIONŮ“ v projektu SQUASH EAR viz
výše.
Manuál „Jak efek vně ﬁnancovat squashový klub“ a nabídka poradenství
Vzhledem k stále ob žnější situaci v oblas ﬁnancování sportu jsme se rozhodli našim klubům poskytnout
manuál a také poradenství při přípravě a podávání žádos o dotace a granty. Apelujeme především na větší
potřebu registrovat nové členy do soutěží. Za více než příznivý považujeme poplatek 50 Kč na celoroční „D“
registraci – stejný poplatek za dě i dospělé. Počet registrovaných členů je jedním z nejdůležitějších faktorů
pro případné získání dotací a grantů. Kromě toho se také stále více hledí na počet startů na soutěžích a také
počet pravidelných tréninků týdně. Tento manuál připomínkujeme a včas ho zveřejníme, aby se s ním kluby
mohly seznámit ještě před začátkem příš sezony.
Novinkou je nabídka poskytování poradenství v oblas grantů a dotací, které poskytuje sekretariát ČASQ
zdarma (pouze základní informace a kontakty). Pro detailnější pomoc (např. při zpracování žádos o grant či
dotaci) jsme ochotni vyčlenit vyškoleného asociačního pracovníka placeného klubem (žadatelem).
Semináře se špičkovými zahraničními squashovými lektory
V sezoně 2017/18 nám přednášel Ken Way (bratr špičkového squashového trenéra Mika Waye). Ken pracuje
jako špičkový sportovní psycholog. Mimo jiné spolupracoval s týmem Leicester City z anglické Premier League
nebo s kanadským squashovým svazem. Jeho semináře byly zaměřeny na psychickou odolnost a formování
sebevědomí. Zajímavá je jeho metoda asociace a disociace vlastního výkonu a vnímání sebe sama vůbec. Ken
pro zpětné hodnocení vlastního sportovního výkonu často využívá smyslové vnímání (barevné či černobílé
vzpomínky, zvuky apod.). Klade velký důraz na proces nikoliv na výsledek. Pokud to bude možné, rádi bychom
s Kenem spolupracovali i nadále.
So ware XPS Trainer
David Tománek postupně naplňuje aplikaci XPS metodickými materiály a přizpůsobuje prostředí programu
potřebám squashových trenérů. Výhodou aplikace je možnost strukturovaného sdílení dat. Je bohatě zásobena
metodickými materiály a videi z tréninků zejména v oblas kondiční přípravy (aplikace je využívána většinou
špičkových trenérů ostatních svazů a sportů po celém světě). Postupně je doplňována i o databáze
specializovaných (squashových) tréninků. Zde ale musíme upozornit na to, že případní zájemci musí také sami
par cipovat na vkládání vlastních dat. David postupně upravuje aplikaci pro potřeby squashového tréninku.
Doplnil aplikaci o „hráčskou kartu, testy, upomínky na pocity a zdravotní stav v mobilní verzi aplikace hráčů a
řadu dalších zajímavých nástrojů.
Nové cloudové úložiště Google
Pro sdílení tréninkových dat a materiálů ze školení můžeme kromě aplikace XPS nově využívat také úložiště na
Google disku. Různá data pak mají různou úroveň přístupu i s ohledem na nový zákon o ochraně osobních
údajů GDPR. Typickými uživateli tohoto úložiště jsou tedy pracovníci ČASQ, trenéři a realizační tým
reprezentace, trenéři LSCM, rozhodčí a reprezentan .
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Aplikace SquashTrack
Aplikace SquashTrack slouží k analýze squashových utkání. Byla vytvořena ve spolupráci našich
reprezentačních trenérů (Mu na, Břeň, Roll) a byla poprvé prezentována na juniorském mistrovství. Někteří
trenéři si aplikaci zakoupili z vlastních zdrojů a za m si ji většina trenérů pochvaluje. Tvůrci aplikace jsou velmi
„pružní“ v doplňování nových updatů na základě našich přání. Zástupce ﬁrmy pan Zabloudil prezentoval
novinky v aplikaci během školení LSCM v dubnu 2018. Zpětná vazba je především ve formě sta stky vítězných
úderů a nevynucených chyb v utkání nezbytnou součás tréninkového procesu. MK doporučuje aplikaci všem
trenérům pracujícím se závodními hráči.
Metodika nové registrované soutěže pro nejmenší s názvem MINISQUASH
Pro novou sezonu připravujeme ve spolupráci s trenéry z projektu LSCM a Soutěžní komisí pravidla nové
soutěže s pracovním názvem „Minisquash“. Jedná se o pravidelnou sérii turnajů (či spíše dovednostních
soutěží) pro nejmenší dě v kategorii registrací „D“. Tato soutěž je odpovědí na požadavek většího počtu
registrací dě do soutěží ČASQ (také kvůli zvýšení šance na získávání grantů a dotací od úřadů). Protože ale
většina dě není schopna ještě hrát plnohodnotný squash (především není schopna zahrát podání), umožníme
klubům organizaci různých dovednostních soutěží s důrazem na zábavnost a respekt k věku a dovednostem
dě . Dě tak zažijí pocit ze soutěže, získají body do žebříčku kategorie „Minisquash“ a přitom budou
mo vovány k dalšímu tréninku, aby mohly postoupit do další kategorie (typicky U11). Organizátor turnaje
s kategorií „Minisquash“ nahlásí turnaj dle pravidel organizace „D“ turnajů alespoň 14 dnů předem na ČASQ –
odešle řádně připravenou pozvánku. Pravidla soutěže pro dě jsou na pořadateli. Velmi ale naléháme na
rozumné poje soutěží s přihlédnu m k věku dě atd.
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 (nahradila Ondřeje Pavelku). Velký podíl práce
související se soutěžemi leží také na sekretariátu ČASQ, který pro letošní sezónu vedle Tomáše Fořtera posílila i
Eva Feřteková, což se ukázalo jako jednoznačně pozi vním krokem vzhledem k množství denní práce. I
v letošní sezóně došlo k několika významným změnám v organizaci soutěží a také v souvisejících předpisech.
Předpisy ČASQ
Před zahájením sezóny 2017/2018, 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. Jako velice úspěšné se ukázalo především upravení a doplnění předpisů tak, aby
byly vyřešeny nejasnos , nejednotnos a také odporující si pravidla a další nesrovnalos , čímž podstatně ubylo
s žnos a podnětů, jimiž se musela SK zabývat, s ohledem právě na tyto skutečnos . I seskupení předpisů,
především pak Soutěžního a klasiﬁkačního řádu (dále jen SŘ), do logických celků dle jednotlivých oblas se
setkalo s kladnou odezvou.
Mezi hlavní změny s pozi vní odezvou v SŘ ČASQ lze počítat:
 dohrávku zápasů turnajů jednotlivců dospělých na dva vítězné sety
 úpravu výše odměn s ohledem na počet účastníků turnajů
 snížení startovného na turnajích dospělých kategorie B a C a masters kategorie A a s m související
úpravu pořadatelských kritérií
 možnost sloučení kategorií U11 při nízkém počtu hráčů, přestože se tato díky značnému nárůstu počtu
účastníků ani jednou neaplikovala
 zrušení turnajů juniorů kategorie U23 a změna výpočtu jejich žebříčků
 drobná úprava maximálního počtu startujících s ohledem na počet kurtů
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úprava počtu startujících a kvaliﬁkačních kritérií na MČR masters

Jako velice pozi vní se ukázalo zavedení celoročního symbolického registračního poplatku pro turnaje
kategorie D ve výši pouhých 50,-Kč, což má jednoznačně za následek navýšení členské základny jak mezi
dospělými, tak i mezi začínajícími juniory a také větší počet takovýchto turnajů.
Webová aplikace
Po spuštění nové webové aplikace od počátku sezóny 2015/2016 se neustále pracuje na jejím vylepšování a
doplňování jejich funkcí. V současné době je aplikace již plně funkční a dochází jen k jejím drobným úpravám a
vylepšení jejich funkcí. SK ve spolupráci se sekretariátem ČASQ je hlavním orgánem, který se na vývoji této
aplikace podílí a to připomínkováním, podněty, kontrolou funkčnos atd. 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.
V současné době SK společně s programátory připravuje úpravu systému pro registrace jednotlivců i družstev,
zpracovávají se 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 takovýchto akcí, jako jsou mistrovství jednotlivců a play oﬀ, u kterých se
sehnat pořadatele ne vždy daří.
Soutěže jednotlivců a družstev
Domácí soutěže pod hlavičkou ČASQ probíhaly v sezóně 2017/2018 obdobným systémem jako v předchozích
letech. V kategorii mužů se pravidelně konaly turnaje kategorií A, B, C a nepravidelně i D, jichž díky celoroční
propagaci a registraci výrazně přibylo. V kategorii žen se konaly turnaje kategorie A i B. U juniorů se pravidelně
konaly turnaje kategorií A i B a i zde přibylo turnajů kategorie D, což je velkým příslibem do budoucna.
Především díky navýšení počtu turnajů kategorie D, a to jak mezi juniory, tak i mezi dospělými, se podařilo
navýšit členskou základnu a v současné době se pracuje na vytvoření samostatné sekce pro tyto turnaje na
asociačním webu, kde budou všichni případní zájemci o tyto turnaje pravidelně informováni o jejich konání.
Přes počáteční připomínky se jednoznačně osvědčila změna dohrávek zápasů turnajů jednotlivců dospělých na
dva vítězné sety, kdy došlo k podstatnému snížení skrečovaných utkání a také k hladšímu a plynulejšímu
průběhu turnajů. Také otázka vyplácených odměn hráčům s ohledem na celkový počet účastníků akce našla u
pořadatelů pozi vní odezvu. Snížením startovného na turnajích masters a dospělých kategorie B a C, i za cenu
případné absence občerstvení, se částečně podařilo snížit ﬁnanční náročnost turnajů, ale zachovat solidní
podmínky i pro pořadatele. Výraznou změnou bylo zrušení turnajů juniorů kategorie U23 a změna výpočtu
jejich žebříčků. Ty se nyní počítají jako redukované žebříčky dospělých, což jednoznačně mnohem lépe
vyjadřuje aktuální výkonnost jednotlivých hráčů. Neustále otevřenou a diskutovanou otázkou i nadále zůstává
počet startujících na MČR žen a též na MČR masters.
V letošní sezóně lze konstatovat, že po dvouletých zkušenostech se zavedením nového systému výpočtu
národních žebříčků, včetně pravidel týkajících se hráčů hrajících na okruzích PSA či ESF, se tento systém
jednoznačně osvědčil. Podstatně lépe vys huje aktuální výkonnost jednotlivých hráčů, je dostatečně variabilní,
aby žebříčky nezůstávaly dlouhodobě stejné, při krátkodobějších zraněních či neúčastech hráčů nejsou to
tolik znevýhodňováni. Díky bodovým kategoriím turnajů a bodovým hodnotám také podstatně lépe prolíná
mezi turnaji jednotlivých výkonnostních kategorií. Tento systém jednoznačně pomohl i našim reprezentantům
a hráčům hrajícím na okruzích PSA či ESF, kteří tak mohou hrát soutěže jak doma, tak i v zahraničí, aniž by byli
nějakým způsobem omezováni, či přetěžováni. Toto se jednoznačně projevuje jak na stoupajícím počtu našich
zástupců především na okruhu PSA, tak i neustálým vylepšováním jejich postavení na světových žebříčcích.
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S mto pozi vním posunem samozřejmě úzce souvisí i neustálé navyšování dotací ze strany ČASQ
poskytovaných nejen reprezentantům, ale i mnohem širší členské základně.
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. 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. Po počátečních připomínkách z loňské
sezóny se zaběhlo i pravidlo o zavedení poplatků při neúplném složení družstva v ligových utkáních.
V uplynulé sezóně byly poprvé medailistům Mistrovství České republiky předávány nově vytvořené medaile,
které ČASQ nechalo na zakázku pro tyto příležitos vyrobit ve spolupráci se společnos World sport design.
Medaile jsou velmi pěkné a jejich podoba je všeobecně velmi dobře přijímána všemi kategoriemi hráčů.
Rozhodčí a kurzy
V této oblas se podařilo v uplynulé sezóně udělat zřejmě největší kus práce. Byla zřízena tříčlenná Komise
rozhodčích (Tomáš Fořter, Roman Švec, Tomáš Bajgar), stanoven jasný předpis systému jejich vzdělávání i
odměňování a také byl zveřejněn seznam rozhodčích. Ti pak byli v průběhu sezóny nominováni na jednotlivé
akce a turnaje. Prak cky kompletně se podařilo pokrýt obě dvě extraligy. Zápasů turnajů mužů, žen a juniorů
kat. A se většinou účastnili dva rozhodčí a ostatních turnajů pak jeden.
I v letošní sezóně proběhlo, a ještě proběhne, několik školení rozhodčích, včetně prak ckých čás při
rozhodování a to se následně začleňují do systému. Na tuto oblast se SK podařilo pro letošní sezónu prosadit
do rozpočtu ČASQ navýšení prostředků o 100 s. Kč na celkových 200 s Kč, což již poměrně solidně pokrývá
celkové potřeby v této oblas .
Komise rozhodčích plánuje s ak vními rozhodčími pracovat v budoucnu ještě intenzivněji, aby kvalita
rozhodování na akcích ČASQ i nadále stoupala. Poděkování patří všem členům Komise rozhodčích, ale nejvíce
Romanu Švecovi, který má na starost administra vu spojenou s nominováním rozhodčích.
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,
velice solidně 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. Nicméně v této oblas je před námi i nadále spousta
práce. Např. zavedení live internetových (facebook, youtube) přenosů z domácích akcí.
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:




dalších možných úpravách v termínech konání a kvaliﬁkačních kritériích pro MČR žen, mužů a masters
na základě nových zkušenos a poznatků
upravit změnu dohrávky zápasů o 3. místo v kategoriích dospělých na 3 vítězné sety
úpravu možných pos hů za neúčast družstev v soutěžích (letos se omluvilo družstvo Buldoci SCC
Hradec Králové z play oﬀ extraligy mužů, což velice nega vně ovlivňuje celý náhled nejen na tuto
soutěž, ale i na ČASQ celkově)
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v soutěžích juniorů se zamyslet nad případným přepočtem bodů při přechodu hráčů mezi jednotlivými
kategoriemi a také s ohledem na skutečnost, pokud standardně startují z výkonnostních důvodů ve
starších kategoriích
zamezit možnos startu v turnajích masters ve dvou kategoriích v jeden den a také posoudit přepočet
bodů do starších kategorií, pokud hráč startuje v kategorii mladší



jakým způsobem oživit mírně upadající počet účastnic 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 150 řízeními, podněty a připomínkami. Ubylo i vedených disciplinárních
řízení, což je zajisté kladem. I díky nové úpravě předpisů se tento počet značně snížil 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.
V letošní sezóně se SK začala podstatně výrazněji zaměřovat 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
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. Jak již bylo zmíněno, 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.
Dalším pozi vem je i skutečnost, že se SK musí zabývat skutečnostmi souvisejícími s vysokým počtem hráčů na
jednotlivých turnajích a to především v kategoriích mužů a v poslední době i juniorů, což nás i přes příbytek
práce těší.
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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. Hospodaření ČASQ v uplynulém
období bylo samozřejmě velmi nega vně poznamenáno nešťastnou situací ﬁnancování sportu v ČR. Některé
informace z této oblas jsme již zmínili v předchozích částech této zprávy a podrobnější informace 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
8. Závěr
Dlouhodobým cílem VV ČASQ zůstává rozvoj ČASQ ve všech oblastech její činnos . Jsme si vědomi, že námi
vytvořené programy v některých oblastech přináší ovoce (např. podpora nejlepších hráčů a trenérů nebo
projekt Squash do škol), ale stále je řada oblas , která si zaslouží více pozornos (i prostředků), než jí bylo
dosud věnováno. Je to zejména oblast metodiky nebo marke ngu a komunikace a spolupráce se squashovými
centry. Naší snahou zůstává rozvoj squashe v regionech, které dosud nejsou příliš ak vní nebo byly ak vní
v minulos a dnes nejsou. Pro trenéry squashe bychom chtěli dlouhodobě vytvořit podmínky, aby měli zájem
se této činnos naplno věnovat. Dalším dlouhodobým cílem zůstává i získání strategického marke ngového
partnera.
Dne 26.5.2018
Zpracoval: VV ČASQ
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